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Baisi Katastrofa
Chinijoj

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Kova tarp angliakasių. Ei
nant penktam mėnesiui anglia
kasių streiko, ir kasykloms pa
siryžus pradėti darbą su ske- 
bais, Rugpjūčio 1 d. Ohio vals- 
tijo, Hocking klonio distrikte, 
pradėjus darbą prasidėjo ir su
sirėmimai streikerių su streik
laužiais.

Susikirtime vienas streiklau- 
žis peršauta if* keletas kitų su
žeistas. 200 streikerių pastojo 
skebams kelią ir prasidėjo mu
šis.

Steubenvillėj, prie vienos ka
syklos, kuri rengėsi atsidaryti 1 
ir dirbti su skebais, ant medžio 
rasta pabakinta iškimštas žmo- ' 
gaus pavidalas, su užrašu ’“ske- 
bas”, parodymui kad taip 
su streiklaužiais padaryta.

bus

Stoka laukų darbininkų, 
nadon prie laukų apdirbimo 
kalinga ūkininkams bent 20,000 
darbininkų. Pusę tų manoma 
gauti iš ten pat, o kitus iš to
liau.

rei-

Wilkes-Barre, Pa. — 1,800 
angliakasių Stanton kasykloj iš
ėjo streikan Liepos 30 d. kilus 
ginčams dpi pirmenybės. aT

Pittsburgh, Pa. — Etnoj dž- 
sidarė Carnegie Steel Co. Isa
bella darbų furnasas No. 1. Nę- 

. senai užsidarė No. 2 ir 3 furna- 
sai ir 750 darbininkų neteko 
darbo. Pilnai dirbant toj įstai
goj yra darbo del 1,000 vyrų.

Kalbama kad tos dirbtuvės 
vieta bus parduota gelžkelio li
nijai.

Ir auksas neapsimoka? Lon
donas. — Tai atėjo laikai — net 
aukso kasykloj neapsimoka dar
bas Vhryti, nes reikia užmokėti 
daugiau negu išimamas auksas 
kainuoja. Australijoj uždaryta 
aukso ir vario kasykla ir aplei
sta apie $75,000,000 vertės au
kso rudies. Sakoma kad kom
panijos dalininkai priėjo išva
dos jog neapsimoka toj kasyk
loj darbo pelningai varyti, delei 
nesusipratimų su darbininkais.

West Virginia valstijoje nuo 
1863 metų iki pabaigai 1926 
metų išimta 2,029,861,234 to
nai anglies, 'o dar apskaitoma 
toj valstijoj žemėje esant apie 
159,162,780,741 tonui anglies.

Vokietijoj kožnas darbinin
kas iš savo algos turi mokėti į 
senatvės ir ligos fondų, kurį 
pati valdžia palaiko. Vokietijoj 
darbininkai uždirba nuo $25 iki 
$75 į mėnesį, bet paprasti dar
bininkai gauna tik $12 iki 
j mėnesį.

$25

j VALSTYBIŲ VADAI 
NESUSIKALBA

KARO DVASIA GY
VA PO 13 METŲ

ŽEMĖS DREBĖJIME ŽUVO 100,000 ŽMONIŲ
SAKO SUVĖLUOTOS ŽINIOS
 *----------------------- '——■---------------------------

Žmones Užgriūta Kalnų! Meta Komunistus iš 
y • i PnvFurtfiŽemei Nuslinkus

Londonas1. — Iš Chinijos at- 
■ eina žinios apie baisų gamtos 

prietikį Kansu provincijoje ku
ris ten įvyko Gegužės 23 dieną.

Tai buvo baisaus didumo že
mės drebėjimas vakarinėj Chi
nijos dalyj, toli nuo civilizaci
jos, todėl ir žinios taip vėlai at-i 
eina.

Žemės drebėjime visiškai su
naikinta keturi miestai ir dau
gybė miestelių ir kaimų buvu
sių kalnų pašonėse. Griūdama, 
kalnų žemė užgriuvo ir sunaiki
no virš 100,000 žmonių.

Žinics apie šitą katastrofą , 
pradėjo ateiti per laiškus nuo 
misijoriierių kurie ten gyveno 

,h-? dar išjįko gyvį. _Kąd-,inįri ji 
ten pašto susisiekimas prąstas 
tai ir žinios- gauta po poros, mė- , 
nėšių pc katastrofos. .

TVANUOSE CHINI
JOJ PRIGĖRĖ 7,000
Shanghai. — Fukien provin

cijoj Chinijoj kalnuose susirin
kę vandenjs visu smarkumu 'nu- 
sriuvo į pakalnes ir sunaikino 
pakalnių gyventojus skaičiuje 
7,000 ypatų, sugriaudami kai
mus ir nuteriodami laukus.

* * »
Hankow, Chinija. — Amuni

cijos eksplozijoj užmušta 40 ka
reivių ir 32 civiliai.

Mūšiai Chinijoj eina dideliu 
smarkumu, kovojančios pusės 
viena kitą smarkiai puola.

Komunistų Rojuje
Maskva. — Vienas darbinin

kas, sumanęs pasisiudyti sau 
ploščių nuo lietaus, pataikęs iš
sipjovė iš Maskvos astronomiš
kos obzervatorijos baliono aš- 
tuonių mastų šmotą viršutinio 
audeklo, žmogelis tapo sugau
tas ir nuteistas trims metams 
kalėjimo.

Kova už karves. York, Pa.— 
šioje srityje įvyko ūkininkų ir 
jų moterų kova su valstijos po
licija kada ūkininkai atsisakė 
leisti valstijos veterinarui iš
egzaminuoti jų karves nuo džio
vos. Keletas ūkininkų areštuo
ta.

Gaudo komunistus. Brazili
joj valdžia pradėjo varžyti ko
munistus. Išleista įstatymas 
trukdyti jų veikimą.

Vulkanas Vesuvius Italijoje 
šiose dienose įsiveikė ir iš žio
čių pilasi verdanti lava.

Partijos
Maskva. — Iš komunistų par

tijos išbraukta suvirš 75 bolše
vikai kurie pritarė Trockiui ir 
Zinovjevui, “kairiųjų” opozici
jos vadams. Daug išvaryta į 
Sibirą. Visų išbrauktųjų ir iš
tremtųjų žingsnius atidžiai se-| 
(kioja tkomunistų šnipai. Eina 
„karšti ginčai už išbraukimą 
komunistų partijos Trockio 
jo pasekėjų.

li-

Automobilių Aukos Di
desnės negu Karo

Automobiliais ir nelaimėse su 
jais per praeitus aštuonis me
tus užmušta daugiau žmonių 
negu žuvo. Amerikos kareivių 
JusaitiįH lai .kure. <■, ;

Nuo 1919 metų Sausio 1 die
nos iki Gruodžio 31, 1926, au
tomobilių užmušta 137,017 ypa
tų, o kare žuvo 120,050 karei
vių. Sužeistų automobiliais bu
vo 3,500,000 nuo karo pabaigos. 
26 nuošimčiai tų žuvusių 
vaikai žemiau 15 metų.

Per vienus 1926 metus 
ant kelių 23,000 ypatų.

buvo

ŽUVO

Išnaudoja visas Progas 
Žmonių Mulkinimui
Maskvos carukai, nerasdami 

kitų būdų palaikyti prie savęs 
tamsių minių pasigriebė dabar 
gąsdint gyventojus baisumais! 
iš Europos kapitalistų: visomis 
pusėmis skelbia kad kapitalis
tiškos šalįs pasiryžę užpult Ru
siją ir žmones išžudyt, todėl, 
sako, mes turim būti prisiren
gę gintis. Prie to, tie carukai 
ruošiasi s u judint darbininkus 
kapitalistiškose šalyse jeigu jos 
bandys Rusiją pulti. Bijo ca
rukai netekti duonelės užtai vi
sokiomis įmonėmis nori apsi- 
saugot savo sostus. '
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Geneva, Šveicarija. •— Ameri
kos, Anglijos ir Japonijos at
stovai suvažiavę 'pasitarti apie 
galimybes sumažinti jūrines 
spėkas kad tos trįs valstybės 
butų mažiau vieną kitai pavo
jingos ir grasmingos, nepriėjo 
prie jokių sutarčių. Konferen
cijai grąsė suirįmaš, bet ant 
Prezidento, Coolidge duoto pa
siūlymo delegatai Sutiko pada
ryt sesijų pertrauką neapribo
tam laikui vietoj prisipažinti 
kad negali susikalbėt.

Prigėrė 27 Ekskursantai 
Laivui Apvirtus

Chicago. — Lincoln parko 
kraštyje, užėjus atidrai ir 
virtus ekspursijos laivui prigė
rė 27 ypatos — špšios mergai
tės, dešimts vaikų, -dešimts mo
terų ir vienas vyras.

Laivo kapitonas' buvo 
tas, bet liko išteisintas.

pa- 
ap-

suim-

Ruošimais! prie Lenkty
nių per Atlantiką

New York. — Dabartiniu 
ku abiem pusėm Ątlantiko 
situokę apie dvidęšjfnts lakūnų 
kurie nori perslm^ per Atlan- 

i tiką. Apie pusėj^raridasi Eu- 
ropos pusėje ir. žada skristi į 
Ameriką.

Tarp jų yra visokių tautų, 
Vokiečių, Francuzų ir Anglų.

žydelis Levine, kuris nuskri
do iš New Yorko iki Bėrimo sU 
Chamberlinu, pasilikęs Europo
je vienas, vis dar jieško lakū
no kuris skristų-su juo atgal i 
Ameriką, iš ko jis mano pada
ryt gešeftą. Dar niekas iš Eu
ropos j šią pusę Ątlantiko ne- 
atskrido taigi žydelis tiki butų 
geras pelnas, jau nežiūrint gar
bės, nes skridimas į Ameriką 
yra daug pavojingesnis negu į 
rytus.

Cleveland© Prekybos Rūmai 
i paskyrė $30,000 tam kas at
skris be sustojimo į Clevelandą 
iš Europos šįmet. Jeigu at- 

■ skris tik kitą metą gaus tiktai 
$25,000.

Nušauta Gelbėdama Sa
vo Vyrą

Chicago. — Naktį parėjęs iš 
miesto, nuėjęs gulti, vienas vy
ras išgirdo kitame kambaryje 
savo žmoną rėkiančią ir atbė
gančią į jo kambarį. Ją sekė 
su revolveriu kitas vyras, ku
ris tuojau ir puolėsi prie jos 
vyro. Matydama kad užpuoli
kas šaus, moteris norėdama už
stoti savo vyrą įlindo į tarpą ir 
tuo tarpu svetimasis paleido šū
vį ir ją nudėjo. Paleido šūvį ir 
jos vyras, kurio kulka nunešė 
jai puolančiai vieną pirštą ir 
peršovė užpuoliką per širdį.

lai
stė

Kates Kova su Gyvate

Jau trylika metų suėjo kaip 
prasidėjo Europoj pasaulinis 
karas, ir nors jis oficialiai pasi
baigė jau netoli dešimts metų, 
to karo dvasia dar ir po šiai 
dienai Europoj neišnyko;

Šūvis kuris nužudė Austrijos 
sosto įpėdinį Sarajevoj štai ko
kias paliko pasekmes:

9,988,771 žinomų žuvusių;
2,991,700 menamų žuvusių;
6,295,512 sunkiai sužeistų; 
14,002,039 kitaip sužeistų;
$186,333,637,079 tiktai pačių 

karo lėšų;
$29,960,000,000 vertės nuosa

vybės . sunaikinta;
$33,551,276,280 vertės žmo

nių gyvasčių netekime.
Tūkstančiai šeimynų dar vis 

tebeapverkia savo tėvo, sunaus 
ar brolio kuris žuvo kare, visos 
valstybės apkrautos skolomis ir 
norėdamas atsikratyti savo sko
lų vėl stovi prisiruošusios prie 
karo ir žudymo.

STEBUKLINGAI IŠLI
KO GYVAS

Washington. — Daug lakūnų 
žūsta kada jų orlaiviams pasi- 
taikoi nelaimė ore. Jie nupuola 
ir už^hnafia.Bit "Harikko lai
vyno lakūnas, Leit. Champion 
Liepos 24 d. stebuklingai išli
ko gyvas būdamas baisiam auk
štume, ■ 36,000 pėdų, kada jo 
motoras eksplodavo ir jis puo
lė žemyn. ų

Leit. Champion išsirengė į 
aukštumą padaryt naują aukš
tumo rekordą, ir tą padarė, nes 
išsikėlė 48,000 pėdų. Pirmesnis 
rekordas yra Francuzo, 40,010 
pėdų.

Leidžiantis žemyn, 36,000 pė
dų aukštume, eksplodavo orlai
vio motoras ir subirėjo į dalis. 
Sprogimai sudraskė orlaivio da
lis. Jam iš burnos išmušta ok
sigeno tuba, nes kvėpavo oksi- 
genu tokioj aukštumoj būda
mas, kadangi ten oras negali
ma kvėpuoti ir labai šalta.

Jis pradėjo pulti žemyn kai 
akmuo, bet pasitaikė nustatyt 
orlaivį taip kad galėjo oru leis
tis žemyn darydamas ratą,; ir 
nusileido ant lygios žemės net 
nesusižeisdamas. ,

štai kaip lakūnai rengiasi ka
da kįla į dideles aukštumas. Jis 
turėjo kelias eiles apdangalų, 
kurie visi prieš apsivilkimą iš
gulėjo kelias valandas ant ledo. 
Tas reikalinga kad lakūnas ne- 
užtrokštų iki pasiekia aukštu
moj šaltą orą. Jis dėvėjo kele
tą šilkinių apatinių, storą vii-.

j San Antonio, Texas? 1 ,Vie- 
I nas teismiškas valdininkas ma
tė nepaprastą dalyką, kaip jo 
katė laimėjo technišką kovą su 
gyvate. Gyvatė ir katė pradė
jo atkakliai kovoti, gyvatė su
sirangė ir išsirangė ir atakavo 
katę , visu įšėlimu; katė irgi 
atakavo dantimis ir nagais, ir 
nors nei ta nei ta mirtinai vie
na kitos nenuveikė, bet katė j nonį ant jų, švarką ir kelines iš- 
laimėjo mūšį, nes gyvatė taip muštas plunksnomis, o ant vir- 
nusilpo kad į galą gulėjo nepa- šaus kailinius ir kailio apavalus 
sujudindama nors katė savo ko-Į ant kojų bei tokias pat piršti- 
jom ją kibino ir erzino.

Katės savininkas gyvatę 
baigė pagaliu.

pn-

Japonijoj, kareivių manevrus 
darant ant vandens, trims mi
noms sprogus užmušta 38 ka
reiviai, 47 sužeista.

Sharkey Ruošiasi 
Toliau Ateitin

Besteli, Mass. Nenustojęs sa
vo drąsos pralaimėjimu prieš 
Dempsey, ir laikydamasis kad 
jį Dempsey išmušė tik panau-l 
dodamas klastingą smūgį j už
draustą vietą, Jack Sharkey- 
žukauskas išvažiavo keletui / sa
vaičių atilsio į New Hampshire 
valstiją ir paskui ruošis muš-< su ašaromis akyse, ir jų drau- 
tis į viršūnę kumštininkų pa-| 
šaulio iš kurios jį laikinai nu-! 
stūmė.

Paulino Uzcudun, smarkus 
jaunas Ispanas, kuris nesenai 
numušė negrą Harry Wills dar 
greičiau negu pernai jį numušė 
Sharkey, bus sekantis Sharkio 
priešas kumštynėse kurios bus 
New Yorke greitoje ateityje, 
jei išsipildys Sharkio manadže- 
rio John Buckley planai.

Sharkey būdamas tikras kad' 
galėjo sumušti Jack Dempsey, j 
jis laikosi nuomonės kad jis bu-| 
tų laimėjęs jeigu ne tas klas-| 
tingas Dempsio atakas. I 

Visi gerai ______ .
tynių ir po, Sharkio veide ma-l 
tesi mažai žymių Dempsio apV ,. 
šauktų ‘-‘baisių' sna^įjių"kxr 
ilgai neatsiliepė ir tie ginčijami 
smūgiai į žemutinę dali kūno, 
kurie pagelbėjo jį sumušti. Jis 
pilnai 
giais
prisilaikė visų formalumų kaipo Į Į-1 C} R D.AS

T,,*olo i . r. c.

per vaikus 
su laikraš- 
laimėjo nu

laimėjimą pasiekė 
rėkiančius gatvėje 
šiais kad Dempsey 
smogimu Sharkio.

Greitas automobilis gabeno 
Sharkį pas ją, policijantams ant 
inotorciklių priešais važiuojant 
ir valant kelią. Jiedu susitiko

r su asaromu
I gai paliko juos vienus.

Buckley sako kad Sharkey 
j yra “tik didelis vaikiščias, šva- 
I rus kovotojas.”
| Iš Sharkio ineigų apie $100,- 
000 nuėjo 
niravimosi 
laidų.

Sharkio
liniu čampionu toli gražu nesu
naikintos.

“Aš kumščiuosiuos tada kada 
jau Dempsey bus pražilęs. Tu 

j dar busi manadžeriu čampio- 
no”, pasakė Sharkey savo ma- 
nadžeriui.

čampionas Tunney gražiai 
_ atsiliepė apie Sharkey po šių mate, laike kums-l, '

kumštynių. Jis negalėjo daug 
apie jį sakyti, nes labai mią--

apmokėjimams trei- 
ir prisirengimo iš-

viltįs patapti pasau

\žai Sharkį pažįsta, 
■v ’’‘Jis dar tik nrž

tiki kad uždraustais smu- 
jis buvo nugalėtas, nors

a '‘Jis dar tik pradeda”, patė- 
mijo Tunney. “Jis išląimės 
dar daugybę kovų pirm n&gtr 
pasitrauks”. • ,

geras pralaimėtojas.
Dempsio atakai buvo taikomi 

aplink riešus, sako Sharkey, ir 
daugiau negu sykį jis smogė 
jam žemiau juostos, o vienas 
toks smūgis buvo septintame 
raunde.

Kiti sako kad tų kumštynių 
rengėjai būtinai varėsi pra
stumti Dempsį į laimėtojus kad 
galėtų dar jo geru vardu iš se
niau daryti biznį, ir nežiūrėjo 
kaip jis mušėsi: teisingai ar 
klastingai; sako kad nebūtų jo 
kliudę jei jis ir peiliu butų šo
kęs Sharkį nugalėti. Bet jeigu 
Sharkey butų panaudojęs nors 
mažiausį smūgį į užgintą vietą I 
arba arti jos, jis tuoj butų bu-j 
vęs išmestas ir vistiek Dempsey 
butų apšauktas laimėtoju.

nes. Nosin buvo prikišta va
tos išmarkytos vaseline sulai
kymui šalčio nuo užšaldymo jo 
plaučių. Ant galvos buvo už
dėta laikraštis įsuktas į kailinę 
kepurę prie kurios buvo pritai
sytas oksigeno prietaisas kvė
pavimui.

NA

Detroit. — Fordas, bene tur
tingiausias pasaulyje žmogus, 
gyvena kitaip negu mes įsivai
zdintume.

Nors galėtų piršto nepajudi
nęs gyventi, jis daugiausia pa
sitenkinimo turi galėdamas 
dirbti.

Galėtų gulėti lovoj visą die
ną, vienok pasitenkina šešių 
valandų miegu.

Užlaiko 200,000 darbininkų, 
pats mėgsta pirmiausia nuei- 
ryte į darbą.
Jis nesijaučia kad yra. tur-

I tingas ir sako kad turtai už- 
| vertė jį didesniu darbu.

Liepos 30 d. sueina Fordui , 
64 metai amžiaus, bet jis dar

o 
ti

Del šitų aplinkybių Sharkio jaugjasj vikrus ir sveikas.
manadžeris 
sileisti ant 
prjskyrimo 
mo ir nedavė apeliacijos prieš 
tą išsprendimą.

Sutikęs ant to kaip refery iš
sprendė, Buckley ėmėsi planų 
Sharkio muštynei su Paulino, 
kurios manoma įvyks Rugsėjo 
pabaigoje, kada nors po Demp- 
sey-Tunney rrtuštynių Chicago j.

štai kaip rašytojai kalba apie 
Sharkį ir jo moterį po kumšty
nių.

Sharkiui mušantis penkios 
mylios atstu, jo moteris sėdėjo 
sau viena viešbutyje mieste, 
bandydama neįsivaizdinti 
nų kokios arenoj atsibuna.

Pirmos žinios apie vyro

Buckley sutiko nu- 
valstijos komisijos I 
Dempsiui laimėji-

Kaslink sveikatos užlaiky
mo, Fordas sako nieko nedaro 
kito kaip tik nuolat dirba ir ne
persivalgo ; prie to stengiasi 
visada turėt galvą užimtą kuo 
nors. Dabartiniu laiku jo min- 
tįs nukreiptos į orlaivininkystę.

Ir Amerikonai Jieško 
Šiltų Vietų

sce-

pra-

Washington. — Beveik kiek- 
nas pilietis nori būti prohibici- 
jos agentu. Valdžiai reikalin
ga 2,500 žmonių, vyrų ir mote
rų, į prohibicijos raštines ir 
kitur, o aplikacijų gavo nuo 
19,000 ypatų.

Algos metuose yra nuo $1,860 
iki $6,000, žiūrint pagal vietos.
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EKSTRA!

VISKAS PRIRUOŠTA
PIKNIKUI

Dideliam Sandaros kuopų są
ryšio piknikui ant šios nedėlios 
viskas paruoša kaip reikia, tik 
dabar reikia prašyti Dievulio 
gražaus oro, o jeigu tas bus tai 
visi turės puikiausius laikus.

Ristikai gatavi ir jie pasiry
žę kovoti už savo garbę ir lai
mėti: Lietuvis arba Amerikie
tis bandys paimti viršų ant sa
vo oponento.

Piknikas įvyksta ant Amšie- 
jaus ūkės, McKees Rocks, Pa., 
visiems gerai žinomoje vietoje, 
šalip ristynių, bus kitokių pasi
linksminimų. Svečių laukiama 
iš Pittsburgo ir iš visų apielin- 
kių. Nepraleiskit progos ir 
kurie ant paprastų piknikų 
norit važiuoti.

nacijoms prasidėjus šį rudeni. 
Laimėję rinkimus kandidatai 
turės per keturis metus mokėti 
po 5 nuošimtį į partijos iždą 
nuo savo gaunamo mokesnio.

DETROIT

tie
ne-

Nužudyta 36, policijantai. De
troite, per praėjusius devynis 
metus plėšikai nužudė 36 poli- 
cijantus laike jų tarnybos, ar
ba po keturis kas metai.; • ; t

Policijantai' gi nušovė 
krimirialištus ir Sužeidė 352 
tus. Šešiasdešimts septyni 
licijahtai buvo sužeisti;

šitos skaitlinės yra per
vynis metus nuę prohibicijos 
įvedimo.

Laike 35 metų periodo pirm 
prohibicijos, nuo' 1883 iki 1918 
metų, kriminalistai nužudė 23 
policijantus.

Aršiausias ■ metas buvo 1926. 
kuomet aštuoni policijantai'nu
žudyta ir 10 sužeista. Per tą 
metą užmušta 44 kriminalistai 
ir 89 sužeista.

Pats pasidavė į Nelaisvę.
Jonas Nureika, kuris gavo du 

metu kalėjimo už pardavinėji
mą “Magdalenos ašarų”, bet bu
vo pabėgęs nuo bausmės ir ke
letą mėnesių slapstėsi, gabaus 
pamatęs kad iš tokio ^uikiško 
gyvenimo nieko gero nebus, su- 
gryžo atgal į Daytoną ir pasi
davė policijai. Jis šiose dieno
se tapo išgabentas į Atlanta 
kalėjimą ant dviejų metų pa- 
kutos. Linkėtina vientaučiuį 
tvirtos sveikatos , ir , energijos, 
o sugryžus iš. kalėjimo gyventi 
ramiai ir tvarkiai.'

ne-Trįs nusižudė. Pereitą 
dėldienį Pittsburgo distrikte 
nusižudė trįs ypatos. Dvi pasi
rinko numirti nuo nuodų, o tre
čia (nušoko į Monongahela upę. 
Ketvirta ypata bandė nusižudy
ti nuodais ir pusgyvė nugaben
ta ligonbutin.

Sugavo pačią su meilužiu, 
.šeštadienio naktį policijos, .lei
tenantas Elias G. Wentzel, iš
važiuodamas į stotį savo nakti
niam darbui, paliko savo pačią, 
40 metų amžiaus, namie. Bet 
kažin kodėl moteris nenorėjo ei
ti į vidų ir sakėsi norinti sėdė
ti lauke ant verandos. Tas su
kėlė leitenanto nuožiūrą ir jis 
apvažiavęs bloką aplinkui su- 
gryžę prie’ nąmų. Tuo tarpu 
pamatė kad prie jo mamų, lįį- 
N. Aik,en ąve., įrivažįavoj kitą? 
vyras’ automobiliu ir į automo
bilį įlipo jo moteris. Staiga da- 
važiavęs, leitenantas šoko iš 
priešais automobilio ir revolve
rį atstatęs sulaukė jų važiavi
mą ir areštavo tą svetimą vyrą 
ir savo moterį. Tas meilužis 
yra 32 metų amžiaus.

Moteris ir jos meilužis tapo 
paduoti teismui. Ji prisipažino 
kad tas svetimas vyras buvo jos 
meilužis su kuriuo ji nuolat va
žinėdavosi.

Leitenantas po visko stebėjo
si pats iš savęs kaip jis nenu
šovė to svetimo žmogaus. Pa
sakojo kad jo moteris labai bu
vo įširdus kada pamatė savo 
vyrą sulaikant jų važiavimą, 
todėl jis juos abu areštavo.

Leitenantas padavė teismui 
reikalavimą atsiskyrimo nuo sa
vo žmonos.

Jieško žmogžudžio. Policija 
jieško negro, angliakasio iš 
Scott Haven, kuris nužudė savo 
pačią ir sužeidė kitą vyrą, irgi 
negrą angliakasį. Moteris bu
vo kirviu sukapota ir tuo pat 
įnagiu sunkiai sužeistas tasai 
negras.

Jieškomasai žmogus matyt iš 
pavydo savo pačią nužudė ir tą 
antrą sužeidė, nes šis nuolat 
lankydavosi jų namuose.

Lindbergho priėmimas. Tre
čiadienį Pittsburgą atlankė la
kūnas Lindbergh. Jis buvo iš
kilmingai priimtas.

Kandidatų bėdos. Gerai būti 
politikierių ir stengtis įsigauti 
į valdišką vietą. Bet blogas da
lykas tai partijos, štai Pitts- 
burgo Republikonų partija pa
reiškė savo kandidatams kad 
jie turės sudėti $50,000 agita
cijos reikalams tik vien nomi-

178 
ki- 
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Didelė auka. Viena turtinga 
našlė padovanojo penkis milijo
nus dolarių įsteigimui senelių 
prieglaudos namų. Nupirktą ir 
vieta, Grosse Pointe Parke, kur 
ta įstaiga bus išplėšta. *

Pagal; tęs moteries reikalavi
mų, ta prjęglaudą .bus užvestą 
namų' sistema, 'o ne institucija. 
Net prieglaudos >budinkai. bus 
statoma taip Tad atatiktų' ki- 
Jems tbs' srities .budinkams sa- 
įįo architektūrą;

BALTIMORE, MD
Visokios žinutės

Liepos 24 d. Lietuvių Pilie
tiškas Klubas turėjo pirmą, ąa- 
vo išvažiavimą pas A. Stankų 
ant ūkės, žmonių buvo apie 
300, klubui liko keli desėtkai 
dolarių pelno, šis- klubaš tik 
Balandžio mėnesį šiais metais 
tapo suorganizuotas, o narių tu
ri jau virš šimto; galima tikė
ti kad šiam klubui seksis, nes 
jo vyriausias tikslas yra remti 
Svetainės Budavojimo Bendro
vę, kuri turi gražią $174,000 
vertės Savo svetainę.

Liepos 17 d. toj pačioj vietoj 
dėtos Sandariečiai turėjo savo 
išvažiavimą, kurin atsilankė į 
kokią 60 ypatų, žiūrint į šių 
netų Sandariečių išvažiavimą 
net gaila darosi kaip jie yra ne
tekę visuomenes prijautimo. 
Seniau būdavo į Sandariečių iš
važiavimus atsilahkydamo šim
tai svečių. Kame'to nutolimo- 
priežastis ?. .. . .

Liepos 25 d. Wilkes Barre, 
Pa., besimaudydamas nuskendo 
jaunas gabus moksleivis Balti- 
morietis, Pijus Teleiša. Velio
nis paėjo iš Lietuvos ten kur 
nuo Senapilio. Teleiša būdamas 
neturtingų tėvų, o trokšdamas 
mokslo, per vargą bet su pagy
rimais baigęs šv. Kazimiero ko
legiją įstojo į kunigų seminari
ją, kurioj išbuvo du metu ir 
šįmet Baltimorės arcivyskupo 
siunčiamas butų išvykęs į Ry
mą eiti aukštesnius mokslus. •

Gaila jauno ir gabaus moks
leivio, nors ir nenaudingą Visuo
menei mokslą ėjusio.

• .T-- Birjotiškis.

t Karingi , piknikai ,
■ SLA.105-tos kuopos tautie
čių piknike du seny vi tautiečiai 
ir ramaus, būdo žmęiįes apšikų- 
lė per ,plikeSzlengyai,.o šy. Pet
rę draugystės, piknike 'nekurie 
tad gan smarkiai apsikulė, ne- 
kuriėms net gręsia mirtis nuo 
žaizdų. Tai mat prie ko veda 
munšainas, net Lietuvis Lietu- 
yį gali pasiųsti pas Abraomą 
ar į ligonbutį bereikalo. Jeigu 
nebūtų gėrę munšaino tai, nei 
už ■ didelius pinigus nepradėtų 
del menkhiekio muštis.

Apgailauja Sharkio
Vietos Lietuviai su nekantry

be laukė to vakaro kada kumš- 
piuosis Sharkey £u Dempsey. 
Bet patyrę kad Dempsey gavo 
viršų'-ir net dar neteisingu bu- 
du,' 'labai nusimiriė. Bet tiktai 
,'aikijnai. Lietuviai tiki kąd mu
su laiku ; liks pergalėtoju ant 

; yu . laiku, lisk, pergalėtoju ant 
visų 'Airiu,? nes'jisai.yra jduhas 
Y talentingaš toje ’sporto šako- 
įfe. ' 1 " ‘ 'Visų Draugas.

bJ L i. . j ' .1-) • 5 i

THOMAS, W. VA

;. šįs miestas yra senas anglia
kasy klų , miestas- Seniau čia 

. labai daug Lietuvių gyveno, jie 

. turėjo įvairių draugijų, parapi- 
! ■ įą, buvo Lietuvis kunigas., Da-. 
, Į bar tąs. liko tik istorija; bažny

čioj yra svetimtautis kunigas; 
yra dvi pašalpinės draugijos, 
šv. Jurgio ir šv. Jono, bet jose 
tėra po keletą narių. Skaitlin
giausia yra SLA. 232 kuopa.

Yra keletas ir Lietuvių biz
nierių, Mikolas Balčiūnas ir 
Milkintas. Iš Lietuvių daugu
ma turi nuosavus namus.

Iš veikėjų yra M. L. Balčiu- 
las, žmogus labai gyvas, geras, 
mokytas; jis vietos Lietuviams 
gerai pasitarnauja. Kažin ką 
Lietuviai veiktų jeigu jo netek
tų. Balčiūnas turi gerą vardą 
ir tarp svetimtaučių. ; , ,

Čia Lietuvių gyvena apie1 
5() šeimynų, yra, keli ir pavie- 

i šiai; merginos, yra ■ tik čia au- 
4usios, kadangi čia' merginoms 
lėra darbų tai jos daugiausia 
išvažiuoją kitur, nekurios pa
siekia Akroną, Pittsburgą, Can- 
toną ir Clevelandą.

Nekurie tėvai rūpinasi 
vaikus leisti į augštesnius 
sius, bet dauguma visai 
rūpina vaikų likimu.

Liepos 18 d. mirė našlės 
zas Prišmontas, 60 metų 
žiaus. Palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis. Jo laidojimu 
rūpinosi Alena Grigaliūnienė, 
kurią velionis savo, testamente 
įgaliojo. Prišmontąs -prigulėjo 
į draugijas šv; Jurgio, šv. Jo
no ir į SLA. 232 kuopą.' Drau
gijų nariai ’skaitlingai jį paly
dėjo į amžino pasilšio vištą.

Pinavijas.

savo: 
mok- 
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“TĖVYNĖS” redaktorius Vi- 
taitis gryžęs iš savo kelionės ir 
pasakodamas savo įspūdžius ko
kius patyrė lankydamasis Lie
tuvių kolonijose, atkartotinai 
pabrėžia kad ištautėjimas Lie- 
vių eina visu smarkumu, kad 
jaunimas nemyli politikos ir 
laikraštinių kivirčių.

Tas yra šventa tiesa, bet ar 
Vitaitis pasimokys iš (to ką pa
tyrė reikia abejoti,' nes ir pa
čiuose savo įspūdžiuose negali 
.iš “Tėvynės” špaltų išmesti 
politikos, kaip lygiai negali pra
eiti nepakliudęs ir tūlų redak
torių kurie kitaip mano negu 
"Tėvynės” redaktorius i (čia rei-; 
k.ia suprasti jog kalba eina apie- 
tautiškų - . laikraščių: • redakte-< 
riuS) . - - ii'ui'į i ‘ • H ' 1 1 1

“NAUJIENOS” su didžiausiu 
piktumu' sako: “Kun. Seipel iš
provokavo Vienoje riaušes”;

Matote, socialistams su pa
galba komunistų nepavyko iš
versti Austrijos teisėtą valdžią 
tai Grigaitis'kaltina Kun. Sei- 
pelį. Kas gi išvedė darbininkus 
į gatvę ir puolė teismabutį, ku
rį išdraskė ir padegė, ar ne so
cialistai ? ir ar' ne tas 
tų žygis buvo riaušių 
kur nukentėjo šimtai 
žmonių? ’>»•

'Kas dėjosr 'Austrijoj1 butų ir 
Lietuvoj įvykę 'jeigu ne tauti- 
nipkai, kurie ’kelią pastojo žu
dynėms. 1 " ■ 1 D

socialis- 
pradžia,' 
nekaltų

1 DR. GRAIČIUNAS Chicagos 
'klerikalų '“-Drauge’’ kaip katali-1 
kus taip tadjįirtinkus, Sandarie- 
čiųs ir soc.iaJtoflS- išvadino jųr- 
giais nemokšom, užtai kad to
kiems profesionalams kaip Dr. 
Graičunas draugijose • neduoda 
pirmenybės. Jis sako: “Tik ta- 
vorščiai bolševikai laikosi kitos 
taktikos”.. , ■; ]

Daktaras pamiršo kad’ir tie 
“tavoršČiai” jam neduoda pir
menybės, nors' jiems ir gana 
daug Graičiun'ais dirba.

A. B. STRIMAITIS, užimda
ma? Sandaros prezidento vietą 
iškilmingai pareiškė kad jis 
savo prezidentavimą įrodys sa
vo darbais. Na ir įrodė. Ne
gana to kad ikišiol neišdavė at
skaitos iš Sipavičiūtės koncerto 
maršruto, bet dar pabaigęs tar
nybą pridavė Sandarai bilą už 
apie $400 ir pareikalavo kad 
jam butų atmokėta už jo darbą. 
Tai bent įrodymas.............

i SANDAROS,^ seime, ,,Dr.. K. 
Dringelis sakydamas patrioti
nę kalbą prisiminė ir kokius 
ten Lietuvos išdavikus.. • Išgir
dus tokius žodžius, vienas de
legatas pašoko su protestu ir 
prašo kad jų tokiais nevadintų, 
nes jie tokiais nėra. Nors Dr. 
Draugelis ir neminėjo vardais, 
vienok ant vagies kepurė tuoj 
užsidegė.

PAULAUSKAS giriasi kad 
Sandara narių skaitliumi daug 
paaugo. Aš irgi taip sakau — 
paaugo ant tiek kad nebuvo 
galima sutalpinti į organą na
rių žiniai kiek dalyvavo nomi
nacijose ir balsavime renkant 
Sandaros centro valdybą.

Tai ženklas augimo, ar ne?

Iš LIETUVOS pabėgę sočia-j 
listai Rygoje įsteigė savo laik
raštį, kurį pavadino “Liaudies!

Kurie iš “Dirvos” skaity
tojų turi atliekamų K. S. 
Karpavičiaus veikalų “AL
GIS IR GIEDRUTĖ” malo
nėkit prisiųsti “Dirvon” ir 
bus užmokėta po 25c. nuo 
knygos.

“Dirvos” Adm.

Balsas”/ Tą laikraštpalaikį, a- 
part socialistų, su dideliu džiau
gsmų sutiko tr musų “Tėvynė”, 
kuri su didžiausiu pamėgimu 
persispausdino iš to laikraščio 
straipsnį “Kas’’Girdėti' Varnių 
Liogėryje?”

Panašus straipsnis nesenai 
tilpo ir “Laisvėje”. Koks išro- 
kavimas “Tėvynei” tokius- raš
tus -dėti?

TMD. Wisconsin Apsk
ričio Piknikas Pavyko

Racine, Wis. Bendrai ruoš
tas piknikas visų TMD, kuopų 
priklausančių prie Wisconsino 
Apskričio. Liepos 24 d. Boot Ri
ver Parke davė geras pasekmes. 
Svečių daugiausia atvažiavo iš 
Waukegano. Nemažai dalyva
vo iš Kenosha, Milwaukees ir 
vietinių, nors tą pačią dieną bu
vo kitas Lietuvių piknikas. Su
važiavę į TMD. Apskričio pik
niką nemažas būrelis gerų tė
vynainių visą laiką linksmai 
leido, kiti šoko, vaišinosi, mau
dėsi ir šnekučiavosi. Finansi
nės pasekmės buvo geras, inei- 
gų turėta apie $140, pelno li
ko ? $41.24.

To pikniko suruošimui if lai
ke pikniko darbavosi ponios Š. 
Beržiene, A. žičkieiįė ir' Arzi- 
kevčiene, ' Juozas Mačiulis, V. 
Valukonis, V. Staup/ickas, Jo-1 
nas Kasparas, A. Masiliohiš, J. 
Kasputis ir daug kitų. Varde 
Apskričio tariu ačiū darbinin
kams ir visai dalyvavusiai pub
likai už paramą apšvietos 
nizacijos.

Užbaigę pasekmingai 
pikniką pakalbėsime apie
Duodu sumanymą ruošti pikni
ką Rugsėjo pradžioje Midway 
Parke ir pelną kiek bus išdalin
ti prie rengimo prisidėjusioms 
kuopoms, 
rinkimuose 
apsvarstyti 
sprendį ar 
dar vienas
ar taip palikti ir laukti rudenio.

Atvėsus orams bus ruošiama 
kuopoms pamokų’ naaršrutas ir 
verde Apskričio pora parengi
mų su programais ir šokiais.

Gerbiami tėvynainiai, mes 
dirbam su norų ir energijos 
pilni kadangi iš TMD. turime 
apčiuopiamą naudą, štai nega
lim atsigerėti gavę antrą tomą 
Pasaulio Istorijos, ir. Vėl mus 
visus bedirbančius už mėnesio 
kito aplankys' brangus svečiai, 
— greitu laiku gausime svarbią 
didelę knygą “Dailės Milžinai”.

M. Kasparaitis.

orga-

vieną 
kitą.

Prašau kuopų susi- 
tą mano sumanymą 
ir padarykite nuo- 
verta butų ruošti 

piknikas šią vasarą

ELECTRICIAN
Suvedu vielas į’ senus arba j 
pristatomus kambarius, atski
riu elektrą, perdirbu ant dviejų 
arba daugiau miterių. Pilnai už
tikrinu visapusišką užganėdi- 
nimą. (38)

Reikale bandykit mane.
S. Stepšys

1260 E. 83rd St. Cleveland

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood avė.
Visokis darbas viduje ir išlauko.

TEL. BROADWAY 3441-W.

T. M. D. REIKALAI
NE “SANDAROS” 

DARBAS

Kada vienos organizacijos or
ganas kišasi į kitos reikalus, 
kada ta organizacija irgi turi 
savo organą, išrodo jis užsiima 
ne sau prideramu darbu ir duo
da vietos tyčiomis kąip kam iš
liet tulžį prieš kitos organizaci
jos nepatinkamas ypatas.

“Sandaroje” koks tai Arejis 
plačiai išsikalba apie TMD. blo
gąsias puses, nors “Sandara” 
neturi gana savo reikalams ap
rašyti vie t0?- (

Arejis, matyt dar serga “fa
šizmo” baubu, ir bijodamas į 
TMD, organą. rašyti savo prieš 
Tėvynės Mylėtojų Dr-ją straip
snį lenda į “Sandarą”, o “San
dara” ir talpina viską.

“Sandarai” reikėjo pasakyt 
kąd tas dalykas liečiasi TMD. ir 
lai žmogelis siunčia savo raštą 
“Dirvai”, kuri yra TMD. orga
nu.

Kada organizacijos narys ar 
narys lenda į kitą laikraštį 
raštais apie TMD. tas parodo 
blogus norus prieš TMD. ar

jos valdybos asmenis; be blogų 
norų žmogus kad ir smarkiau
sią kritiką valdybos ar organi
zacijos siųstų tik į jos organą ir 
duotų progos išsikalbėt ir pasi- 
svarstyt kitiems TMD. nariams.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas

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

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

ne
su 
jo

Ar ki- 
organu jį 
Irgi bus 

TMD. ne- 
organą ir

.Ko Arejis jieško?
Arejis “Sandaroj” jįeško 

ėjusios dienos. Ji? kalba kad 
TMD. išleido nekurias jam ne
tinkama? knygas,, kurios yra: 
Jbnilos Raštai, širdis, Princas 
ir Elfreta, ; d taipgi negera ir 
“Dailies Milžinai”.

Bet iš to ką Arejis išveda ir 
iš jo užtylėjimo apie seniau iš
leistas TMD. lėšomis socialis- 
tiškas brošiūrėles lieka aišku 
kad jis nori idant TMD. leistų 
'tokias “knygas” kaip dabar iš
leido “Naujienos” ir komunis
tai, apie “fašistus”, apie Lietu
vos partijas, ir kitokias dienos 
klausimais, “kokių nariai rei
kalauja”, anot jo. Jis duoda ir 
prilyginimą bolševikų ALDLD.. 
kuri leidžia kaip tik tokias kny
gas kokių jam reikalinga, ir pri
deda: “Dabar daugelis narių, 
kurie protauja ir nori protauti, 
šliejasi nors ir prie parti vės A. 
L. D. L. D.”

Na, to ir užtenka: jeigu Are
jis nori protauti, o neturi da
bar gana proto lai prisirašo prie 
bolševikų knygų leidimo drau
gijos ir galės “prisiprotaut” a- 
pie “fašistus”, “kraugerius” ir 
“revoliucijas”, o “Sandaroj” jo 
jo straipsnių vietoje galės tilp
ti raštai naudingi pačiai “San
darai”. '

pra-

M. D. organui, ir butų pilnai 
buvę patalpinta taip kaip jis 
yra “Sandaroje”. “Dirva” lei-' 
džia TMD. nariams organo sky
riuje išsireikšti ne tik paginan
čiai, bet ir papeikiančiai valdy
bą ir jos darbus. Bet visa bė
da tie ypatiškumai: nori neapi- 
kantą per spaudą parodyt, o kai 
prisiusi į organą redaktorius su
žinos kas; jis toks yra..... Sla- , 
pūkų mat pilną. ,

Arejis kalba kad “Dirva” nė
ra' visų TMD. narių skaitomas,,, 
ir visi nariai nežino kas centro 
valdybos nutariama. •

Keno kaltė, kad kuopos nese
ka organo ? Keno kaltė kad na
riai neseka kuopos reikalų ir 
nelanko susirinkimų ? 
tą laikraštį paskyrus 
visi skaitys ir seks? 
ta pati istorija, nes 
priverčia narių imti
pati neišrašo jiems organo už 
savo pinigus.

“Dailės Milžinai” nepatinka
Arejis sakosi kad jam netin

ka “Dailės Milžinai” ir agituoja 
kad butų tos knygos leidimas 
atmesta, nors knyga jau baigia
ma spausdinti ir per suvirš pu
sę mėtų apie tai organe mini
ma. Jis aiškiai patėmijo kad 
“Dirva” yra “smetonlaiže”, o 
nemato kad toje pačiaje “Dir
voj” rašoma apie TMD. reikalus. 
Geras TMD., narys, o gal ir vi-, 
šai pe narys, tik pats save “pa- 
siskyręs” TMD. “apekunu”.

Kad Arejis yra tik iš tokių 
rėksnelių kurie “apsišvietę” tik 
iš partijų brošiūrėlių pasisako 
pabaigoje savo straipsnio, aiš- 
kindamasi kad “Dailės Milžinai” 
yra nesuprantamas dalykas, ir 
ragina “imtis tokių veikalų ku
rie 
but

visiems kaipo Lietuviams 
savi, ir suprantami.”

K. S. Karpavičius, 
TMD. Pirmininkas.

Ypatiškumai
Iš Arėjo straipsnio matyt kad 

'jis turi apatiškumus prieš T. 
M. D. pirfnininką ir sykiu “Dir
vą”. Anot jo,' “Dirva” nebe
tinką TMD. organu, o daug ma
žiau Karpavičius TMD. komisi
jai dera”.

Karpavičius pats į jokias ko
misijas neįsilindo, nariai jį iš
rinko; jeigu Arejis mano yra 
tinkamesnis tai kur jis iki šio
lei kiuksojo? “Dirva” organu 
tik tada apsiėmė kada buvusi 
“tinkamu” “Sandara” atsisakė. 
Jeigu “Sandara” vėl. ras-tinka-, 
mu būti TMD- organu ji vėl ga
lės organauti.

Arejjs galėjo tą‘savo straip
snį prislųst “Dirvai”, kaipo T.

SIRGO NUO KATARO IR 
GALVOS SKAUDĖJIMO

KATRO-LEK
JAM PAGELBĖJO

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

“Širdingai, dejuoju jums p. 
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. Ąpg.



GERB.

GŪŽTELE

I tūkstančius. IV rėkia ne 
del to kad gaila to žmogaus 

I arba' kad nori jį užstoti, bet 
kąd niekinti žmonių akyse 

I valdžią, kad tik greičiau pa- 
! tįs galėtų į valdžią dasigau- 
į ti. Tokia jau yra .partijų 
I mada, nes nereikėtų partijų 

GERB. SPRAGILO DUE- j jeigu joms butų geras bile 
TAS SU GERB, kuris vienas kuris valdžią 

ŠONKAULIU [ turi, arba kuri viena parti- 
, — sakau aš.

— Bet vistiek, kada to-
Aną šventą pono Dievu- va^°>

lio dieną, kada visi griešni
žmoneliai klūpojo bažnytė- kios peštynės eina, j Lie tū
lėse ir daužėsi sau į kruti- vą važiuot pavojinga ba ga-

Ii ir nekaltas nukentėt, — 
sako ji.

— To visai' nereikia , ma
nyti. Pirmiausia reikia ži
not kad tos peštynės eina 
tik plunksna ant popierio, o 
labai retai pasitaiko kad bu
na kas nuo bačkos nustum
tas ar už kokią savo bepro
tystę į kalėjimą pasodintas. 
Nekalto žmogaus niekas ne- 
parušios. O ypač nuo šios 

[vasaros į Lietuvą atvažiuo
jančius Amerikos Lietuvius 
dar pradėjo iškilmingai pri
iminėt — kaip kokius aukš
tus svečius. Štai pereitą 
mėnesį Amerikečiams buvo 
surengta Kaune tam tikra 
savaitė, visi sukviesti kas 
tik galėjo į Kauną atva
žiuot; ten juos vaišino, ve- OI -t • • • ••• ,• ••ngr |dziojo ar vežiojo po įvairias 
svarbesnes vietas, aprodė 
visokias įstaigas, kariume- 

-nis dalis, ir visi viršininkai 
nuo didžiausio iki 
šio buvo svetingi 
nųs, —- sakau aš.

— Tas tai man 
ir butų gerai į Lietuvą ap
silankyt ir pamatyt, jeigu 
nebūtų to ką tie laikraščiai 
rašo, — sako ji.

— Aš tau sakiau kad už 
vieną jų draugai atrėkia 
kaip už tūkstantį, ir nubau
dimas vieno ar trijų per
statoma kaip kad jau visi 
ten butų kankinami. Žmo
nės yra taip nusigimę kad 
tikėti daugiau gąsdinimui

nes prašydami griekų atlei
dimo, aš sėdėdamas namie 
su savo šonkauliu kalbėjau
si apie sportą ir katras ris- 
tikas yra drūtesnis, katras 
gražiai ritasi, o katras dau
žosi ir muašsi ir taip nori 
priešus savo nugalėt.

Tada toptelėjo man j gal
vą ristynės tarp partijų 
už čampionatą—katra turi 
tiesą valdžią turėti ir žmo-| 
nes smaugti ir šalį Į pražu-1 
tį vesti.

Ba Lietuvoj taip yra: jei
gu viena partiją valdo tai 
kitos 25 partijos rėkia kad 
ta partija žmones smaugia, 
kalėjimuose pūdo, šalį į pra
žūtį veda, ir tt. ir be galo.

Dabar Lietuvos čampio- 
nu yra Smetona su s 
tautininkų partija. Ta par
tija įkinkyta į didelį veži- 
iną, o jos rėmėjai ir stūmė
jai visu smarkumu Lietuvą 
į pražūtį veda. Jeigu neti
kit paskaitykit kitų partijų 
organus arba paklauskit tų 
partijų narių. Visi vienbal
siai pasakys tą patį.

Taigi katras tik lieka Lie
tuvos čampionu tas neturi 
jokio kito darbo kaip tik 
šalį į pražūtį stumti, versti 
ar traukti ar dar kitaip.

— Baisu į tą Lietuvą ir 
važiuot, — sako mano šon
kaulis.

— O kodėl baisu? — sa
kau aš.

— Delko baisu ir iš kur
ir peikimui, ir nors nieko 
blogo ten sulyginus nėra, o

mažiau- 
ir malo-

patinka;

tu žinai apie baisumą?
sakau aš.

— Nagi ar neateina pas išgąsdinti žmonės mano kad 
tave visokių laikraščių, ir ^en nieko gero nėra, — sa- 
visi tą patį rašo — kad tėn ^au a®-
tik areštai, baudimai, kalė- — Ale kokiu geru ten ga- 
jimai užgrūsti, — sako ji.

— Tai ir tu, kaip matau, 
linkus tikėt blogui daugiau 
negu gerui, užtai taip kalbi,
— sakau aš.

— 0 kibą neteisybė para
šyta? — sako ji.

— O kodėl nepažiūri į ki
tus laikraščius kur paaiški- 
iia dalykus teisingiau? Tų 
.partijų organai kurios nėra 
valdžioje nemoka nieko kito 
rašyti kaip tik peikti 
kurie šalį valdo, dėlto 
tylint duotų valdančiai 
tijai įsigalėt, — sakau

— Tavo butų teisybė jei
gu negrustų nekaltų žmo
nių į kalėjimus, — sako ji.

— Jeigu kokį pasodina už 
perdaug karščiavimąsi ir 
neteisybių platinimą arba 
keršto ir betvarkės sėjimą 
tai dar nereiškia kad visus 
sodina, nors už tą vieną jų _ 
draugai atrėkia kaip už girdėt, — sakau aš.

tuos 
kad 

par
as.
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— Jeigu taip, tai važiuo
jam kada nors i Lietuvą, aš 
dar niekad joje nebuvau, la
bai norėčiau matyt, — sako 
ji-

— Tai nemėtyk pinigų, 
galėsim kitą vasarą važiuot, 
ba aš rengiuosi sudaryt

slaptą ekskursiją, ir turfeut 
važiuos sykiu daug Slaptų 
Spragilaičių su savo šon
kauliais, — sakau aš.'v

— Gerai, tai bus puiku! 
Aš jau dabar pradėsiu ke
lionei dreses siudytis, — sa
ko ji.

ARDYS RUOŠIASI PRIE DIDELIO MŪŠIO - 
REIKALINGA JAM DAUG KAREIVIU!

Svarbi naujiena Ardžio 
pulko vyrams: Nuo Rugp. 
20-tos dienos tapo pabran
ginta įstojimas į “Juodo 
Karžygio” pulkus.

Pažiūrėkit ant 5-to pusla
pio ir žinosit kodėl.

Bet pabranginta tik 25 
centais, ir tai tik persiun
timo lėšoms, o ne už pačią 
knygą.

Antras dalykas, bus ne
viena knyga, bet DVI kny- kiekvieną.

Šią savaitę rekrutai į Ardžio [ 
. armiją sumušė rekordą — įsira-I 

šė daugiau negu kitomis paski- j 
, romis savaitėmis.

T. Anderson, iš Sidewood, Ka- 
i nados, rašo: Prisiunčiu $1 ir 

prašau įrašyti mane į “Juodo 
Karžygio” pulką. Knygą pri- 
siųskit kaip tik bus gatava.

Juozas Klukinskas, iš Starrl- 
ford, Conn., rašo: Siunčiu $1 
įstojimo į Aražio pulką, prašau 
mano vardą patalpint knygoje. 
Lauksiu knygos atsiunčiant.

Vincas Petraitis, iš Longley- 
ville, III., “rašo: Prisiunčiu 
įsirašymo į Juodo Karžygio 
miją, nes gerai žinau kad 
mano pagalbos Ardys mūšio 
laimės. Aš esu patyręs kare 
su kaizeriu Francuzijoje, mu
šiausi trijuose frontuose.

Miss Anna Linik iš New Bri
tain, Conn., siunčia $1 ir įsira
šo į Ardžio pulką. Bet ji ne 
vienatinė moteris šią savaitę

M. Dzimidienė, iš Waterbu
ry, Conn., rašo: Man labai pa
tinka Juodo Karžygio istorija, Į 
tai malonėsit ir mane priimti į | 
jo armiją. Prisiunčiu $1, kai j 
knyga bus gatava atsiųskit.

O. Dzingelienė, iš Scranton, I 
Pa., rašo: Prisiunčiu $3, du do-j 
lariai už “Dirvą”, o $l.už kny-i

$1 
ar- 
be 

ne-

— Ale kokiu geru ten ga
li pasigirti, o blogumų išro
dymui yra gana, — sako ji.

— Kokie tie blogumai: 
juk tik partijų peštynė ir 
kova vienų su kitais už val
džią. Kada kita partija tu
ri valdžią ji baudžia anos j 
narius, jeigu ką perdaug 
priešingo daro. Kitkas vis
kas ne nuo valdžios priklau
so. Žmonės skursta tik dėl
to kad tamsus; šviesesnieji 
gyvena gražiau ir jų heiš- 
'vilotum iš Lietuvos. Parva- 
žįąvę į svečius Amerikiečiai 
Viši sugryžta sveiki, niekas 
nei vieno. ne tik neužmušė, 
bet nei kišenių neiškratė. 
Protingieji parvažiavę Lie
tuvą giria, tik peikia tie ku- ale gal dar tiksiu į Ardžio vais- 
riems ir danguj nebūtų ge
rai, arba tokie paikščiai ku
rie norėjo kad prezidentas 
ar ministeris su juo šnekė
tųsi apie orą ir kas Lietuvoj | nio) atnešė $1.25 ir įrašė savo 

vyrą į Juodo Karžygio kariume-

“EKSCELENCIJA”
ARBA |

kaip Amerikiečio Lietuvio Butlegerio našlė su duktere pateko į Kauno žulikų nagus, i 
“aukštu žentų’* savo dukterei jieškąnt, iš kurių jas laiku išgelbėjo du Amerikiečiai. | 

r^r****#^r*7s**rfs7*^Msr>**********Pai*ašė K. S. Karpa vičius.************************************^

(Tąsa iš pereito num.)

gos, DU tomai “Juodo Kar
žygio” pasakos ir juos abu 
visi gaus tiktai už $1 ir 25c 
persiuntimo lėšoms. (Mokės 
25c daugiau ir vietiniai, su
darymui dviejų knygų lei
dimo padidėjusių lėšų.)

Nuo dabar siųskit savo 
prenumeratas- įstojimo į 
“Juodo Karžygio” pulką po 
$1 popierinį ir 25c stampo- 
mis. Už tuos pinigus gau
sit dvi knygas, po 188 pusi.

Įnę. Sako, nors įstojimas ir pa- 
I brango, bet verta.

F. J. Žiuris, vietinis, užrašė 
“Juodą Karžygį” savo seserei 
ir švogeriui, M.' Petraičiams, 
Pittston, Pa., užmokėdamas jau 
naują kainą, $1.25.

Pijus Janušaitis, vietinis, te
lefonu pasišaukė “Dirvą” ir su 
strokais sako: “Ar dar nevėlu 
įsirašyti į Ardžio armiją?” Ga
vo atsakymą kad nevėlu, - kitą 
dieną atnešė pinigus, $1.25, ir 
apsidžiaugęs išėjo.

Jonas Vaičaitis, iš Detroit, 
Mich., rašo: štai! naujas,rekru
tas į Ardžio pulką. Siunčiu $1 
ir lauksiu knygos.'

KAS DAUGIAU?

gą “Juodas Karžygis”. Mačiau 
jau didelį pulką Juodo Karžy
gio kareivių, tai meldžiu ir ma
ne priimti.

Flor. Mikėlionis, iš Plainsvil- 
le, Pa.: rašo: Sinučiu $4 pini

ngų: $2 už “Dirvą”, $1 už Sap
nininką ir $1 įstojimo į Ardžio 
pulką. Laksiu knygos.

J. Balčiūnas, iš Detorit, Mich. 
štaiką rašo: Prisiunčiu $6.00, 
iš jų $3 už prenumeratą į Lie
tuvą, $2 už prenumeratą mano 
paties, ir $1 už įstojimą į Juo
do Karžygio kariumenę.

K. Grigalius, vietinis, atsi
lankęs į “Dirvą” paklojo $3.25 
ir sako: Nors aš jau senyvas

ką: priimkit ir mane, užsimo
ku $1.25 įstojimo, ir $2 už ma
no prenumeratą už “Dirvą”.

Antano Budo moteris (vieti-

Visų įsirašiusių vardai 
Antrame Tome.

tilps

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau švogerio, Ciprijono 

Brazio; paeina iš Rimšių kaimo, 
Eržvilko vai. Prašau atsišauk
ti.

ZIDOR MILIUS 
1931 Evergreen A v. Chicago, Ill.

Planuodami Keliauti

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

laivų, kurius valdo ir operuoja Suvienyti) 
Valstijų Valdžia.

Speciale ekskursija į jūsų Tėvynę 
išplauks ant puikuolio laivo

S.S. LEVIATHAN
Rugsėjo 10 iš New Yorko.

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

Kiti Rugsėjo išplaukimai bus.
S.S. Republic .......  Rugsėjo
S.S. Pres. Harding..........Rugsėjo
S.S. Geo. Washington....  RugsB jo 13
S.S. Pres. Roosevelt......Rugsėjo 20

Klauskite savo vietos^ agento kainų ir 
pilnų informacijų arba ršyk.te j

United
States Lines

Hotel Cleveland Bldg. Cleveland,
Broadway, New York City

7 
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Kar. — Iki pasimatymo, Katriute! (pa
bučiuoja ją, ji net nutirpsta iš meilės.) 
Iki pasimatymo, mamyte! (pabučiuoja 
Bumblienei ranką)

Bum. (Karosui) — Bai-bai, ženteli....
Dielė (plačiu glėbiu griebia Bumblienę, 

bučiupja) — Iki pasimatymo, poni Rozali
ja. ... (Ta paglosto jo veidus, jis paploja, 
jos žandus, žnybteli. Išbučiuoja jos abi 
rankas. Paskui Keidei) Iki pasimatymo, 
dukrele.... (pabučiuoja jai kaktą. Ka
rosui, garsiai, išdidžiai) Eiva, SUNAU!

(Karosas jom matant nusišypso, 
kui suraukia Dielei nosį.)

, (Uždanga)

KETVIRTAS VEIKSMAS

pas-

Viskas kaip trečiame veiksme.
Keturios dienos vėliau.

Scena 1.
Tarnaitė ir Kiemsargis.

Tarnaitė (vienoj rankoj laiko bonką deg
tinės ir stiklelį, kita pirštu grąsina Kiem
sargiui) — Būtinai turi pasakyt poniai ką 
matei....

Kiemsargis — Ale aš bijau, panieneč- 
ku.... Kaip aš pradėsiu....

Tarn. — Tain pradėk kaip pradėjai man: 
išsižiok ir pasakyk....

Kiems. — Panienkai pasakyt tai glups- 
tva.... ale kaip pradėt pasakot jom.... 
man nei razumas neišmislina.... Gali už- 
sičvieryt....

Tarn, (nila stikliuką) — Išgerk dar vie
ną, busi drąsesnis.... Jeigu nepasakysi, 
atmink, daugiau iš manęs nei lašelio ne
gausi — nei lašelio!

Kiems. (išmaukia) — Dzienki, panien
ku, dabar busiu smielnesnis.... Ale jei
gu pasakysiu, ar mane kasdien patrakta- 
vosi?.... (Laižosi į bonką žiūrėdamas. 
Jau biskį girtas. Žaksi.)

Harn. — Ar prižadi pasakyt?....
Kiems. — Prižadu, panienėčką.... Įpilk 

dar kieliškėlį... . Reikia jom pamačyt....
T'irn. — Te dar vięną, ir eik sau. Kai 

tik jos pareis, ateik ir pasakyk. (Išgirdo 
kitą stikliuką.)

Scena 2.
Pasigirsta pareinant, garsiai šnekant, Kei

dė ir Bumblienė. Tarnaitė slepia bon- 
ką, Kiemsargis nori bėgt laukan, 

bet pervėlu. Stoja prie durų.
Bumblienė — Ale tai foni tas tiligra- 

mas, kaip juo gali pinigai ateit. Tik nu
ėjom, 'pasakėm, ir į trečią dieną pinigai 
čia.... Kad žmonės galėtų tiligramu va
žinėt, nebūtų tiek bedario....

Keidė — Dont by sily, ma. Tuoj jie ga
li ateit. Rūpinkis apie ką reikia.

(Abi paduoda tarnaitei savo skrybe-

Bum. — Šarap, viskas, redi, tik tegul at
eina, pasiima pinigus ir pradeda taisyt au- 
zas. o mudvi rengsim veseilę.

Keidė (pakuždom) — Ale, Ma, kad po
nas Ekscelencija neatsimestų; mes tokios 
prastos prieš jį.... Po ano sykio daugiau 
nepasirodė....

Bum. — Dont vory. Žinai kad užimtas; 
toki ofisą runyt tai ne fonės.... (Pama
čius prie durų Kiemsargį.) O, jes.... Ko- 
man, Maik. Koman, Tily. (Moja juos abu 
artyn.) Tu geras vačmonas, te tau pen
kinę; naujai iš Amerikos gauti. Tiligra- 
mu atėjo. Ir tau, Tiliute, te dešimtkę, tu 
nair. mergaitė. Atminkit kad tai musų 
vestuvių prezentas ....

(Tarnaitė, pritūpdama dėkoja, pati 
sau taria: “Šimtas litas!” Džiaugiasi.

. Kiemsargis nužemintai bučiuoja Bum- 
blienei ranką. Tarnaitė ir Kiemsargis 
vienas į kitą žiuri.)

B'un. (Kiemsargiui į bučiavimą rankos) 
— Nereikia, dac nating, mums penkinė ne 
aini vai!

Kiems. (drebėdamas, lyg bando prasižiot 
nasakot, sužąksi, užsičiaupia. Pasidrąsi
nęs nribėga bučiuot Bumblienei ranką) — 
Paniusyte.... pazvelyk.... 9 -

Bum. (nustebus, per juokus) — Ką? ar 
permažai daviau? Well, te dar penkinę 
bus abiem po lygiai.... (Duoda penkinę.)

Kiems. (vėl bučiuoja rankon) — Poniu
te, pazvelyk.... aš.... (hik!)

(Bumblienė stebisi, nesupranta kame 
dalykas. Keidė žiuri įsirėmus.)

Tarn. — Poni, jis turi ką svarbaus pa
sakyt.... (Kiemsargiui kumšteli) Sa
kyk !....

Bum. — Na, gohet, koman, sakyk ką tu 
norėjai.

Kiems. (hik!) — Poniute, pazvelyk man 
pasakyt trivožną pripotką.... Mano su- 
menė mane kušina.... (hik!)

Keidė (užpykus) — Sei, Maik, geriaut, 
tu girtas. Ponas Ekscelencija tuoj pribus.

Tarn. — Ne, panele, jis negirtas.... 
Keidė — O ko viske atsiduoda?!
Kiems. (vis nužemintai linkčiuodamas, 

stengdamasis susilaikyt nuo žaksėjimo) — 
Poniute, aš norėjau pasakyt kas tie do vie
ni su kuriais jus veseilę rengiat.

Bum. — Ką tu apie juos gali žinot? Mes 
viską žinom, jie patįs pasisakė!

(Tarnaitė ištolo davinėja Kiemsargiui 
drąsos kad greičiau kalbėtų.)

Kiems. — Paniusyte, neužsiružyk ant 
manęs: aš vakar mačiau juos girtus trak
tieriuje. ... jie dideli pijanicos....

Bum. — Ką, tu pletkus nešioji! -Eik lau
kan! Geriaut!

Keidė — Kaip tu galėjai juos matyt, jie 
neina į saliunus. Tu girtas, nežinai ką 
zauniji....

Kiems. — Panienku, aš tikrai mačiau, ei
damas į kromą.... Mačiau kaip juos iš 
traktieriaus išmetė į ulyčią....

Bum. — Tai gal ne jie buvo, gal tu kitus 
matei, tau girtam tik akyse rodėsi kad jie.

Kiems. — Paniusyte droga, aš tada ne
buvau girtas.... (hik!)

Bum.7— O ką jie darė kai išmetė?!
Kiems. — Nieko, paniusyte, atsikėlę nu

sidulkino ir nubėgo....
Bum. — Nosir, tai ne jie. Jie butų ga

lėję saliuninką sureštyt ir uždaryt į džėlą. 
Kas drystų poną Akcelenciją, policijos de
partamento vyriausią galvą, išmest!

Kiems. — Ale juos išmetė, ir jie nieko 
nesakydami nudzimbino sau....

Bum. — Tai buvo misteik, gal juos pa
laikė už ką kitą. (Švelniu tonu) Ale tai 
jie geros širdies kad nieko už tai neda
rė. ... Sy, Keidute, tai nais vyrai.... ma
žai tokių yra....

Keidė — Geriaut, Maik, dac inaf, tu gir
tas ir nežinai ką šneki!

(Kiemsargis nusilenkia, žaksėdamas 
išeina. Tarnaitė nervuota kad nepasi
sekė .persergė t.)

Bum. — Abečiu Styvis su Džiovu jį pa
pirko šitaip juos peikt. O dar dešimtinę 
padlai .įkišau.... Ateis jie man dar, aš 
jiem šluotą parodysiu.......

Keidė — Jie visi dželas..... (Gražiu to
nu) Žinai, Ma, aš dabar mislinu kaip mu
du gyvensim pono Ekscelencijos dvare.... 
kaip savo vaikus augysiu.... Jie bus mo
kyti, galės eit ant ministerių arba ir į pre
zidentus, jeigu patiks.... Ale gal tau, ma
myte, bus nesmagu vienai be manęs?.... 
(Apkabina, spaudžia savo galvą prie Bum
blienės.)

Bum. — Ką tu šneki: tokį linksmą vyrą 
.'•eudama, aš turėsiu gud-taims kasdien, 
ba mes prie Kauno gyvensim, kasdien ga
lėsiu ant muvinpikčių atvažiuot.... Kad 
"ik, tu, dukrele, butum laiminga....

Keidė — Aš šiur busiu laiminga.... To
ki nais vyrą ne bi kas užeina.... Pavydė
tų man Klumbokiutės Brooklyne.... Kas 
ikėio kad aš gausiu poną Ekscelenciją... 
(Sukinėjasi ant vienos kojosl) Tik kam 
jis minėjo kad mes gyvensim ant stogo?...

Bum. — Ištikro, dukrele, tai aukšti ti- 
ligentai: pusės jų kalbos negali suprast. 
Ir tokių foni žodžių yra; aš ko tik liežuvį 
nenusilaužiu iki ištariu “Akcelenciją”. Tas 
man vis panašu į kisielių......

Keidė — Prie aukštos kalbos reikia pri
prast.... Nesulyginsi jų su Džiovu ir. 
Styviu....

Bum. — Ale veseilę, tai iškelsim veseilę! 
Užimsim Metropolio hotelį, pasamdysim 
vaiskavą beną.... Linksmybė bus didesnė 
negu Seimą paleidžiant!....

(Suskamba durų varpelis.)
Keidė ir Bum. — U-u! jau ateina!....

Scena 3.
Tarnaitė iš kito kambario nueina prie du

rų, įleidžia Karosą ir Dielę, paima jų 
lazdas ir skrybėles, nusineša.

> Karosas (puolasi prie Bumblienės, bu
čiuoja ranką, paskui prie Keidės) — Svei
kutės! Sveikutės!.... Taip pasiilgau pa
nelės Katarinos, rodos visą amžj nebūčiau 
matęs.... (Glamonėja.)

(BUS DAUGIAU) ’
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KUR NUĖJO DARBININKŲ AUKOS
CAOCO ir Vanzetti—dvie-’ 

jų Italų įtartų ir nuteis
tų už žmogžudystę — dra
mos uždanga nusileido po 
vidurnakčio Rugp. 23 die
ną. Jie, sykiu su trečiu nu
teistu žmogžudžiu, numirė 
elektriškoj kėdėj vienas po 
'kito, bėgyje pusės valandos 
laiko.

Per septynis metus, po jų 
atradimo kaltais ir nuteisi
mo, jų draugai dėjo pastan
gas išgelbėti juos nuo mir
ties bausmės, net'išvaduoti 
iš kalėjimo, sakydami' kad 
jie — Sacco ir 'Vanzetti — 
nebuvo teisingai teisti. Jų 
šalininkai manė kad jeigu 
teismas dar sykį paims jų 
bylą tardyti, jie galės būti 
išteisinti. Bet pirmame tar
dyme matyt įrodymai buvo 
perdaug aiškus prieš juos, 
todėl bylos atnaujinimo 
nėjai neišsikovojo, nors 
jo visas pastangas.

5* 
byla, prie rimtosios, 

ir juokingą pusę, 
gal geriau butų pasa

kius ir veidmainingą pusę.
Neskaitant tų 'kurie nuo 

širdies darbavosi tų nuteis
tųjų išgelbėjimui nuo mir
ties, daugybė kitų pasišie
navo sau dolarių pasinaudo
dami jų nelaime.

Tame viešai galima įtarti 
komunistus. Komunistai ne
praleido nei valandėlėj , ne- 
apsišaukę savęs jų “užtarė
jais”. Nors tiedu vyrai bu
vo anarchistai1, kaip jie sa
ve pasivadino laike tardy
mo; komunistai rado juose 
sau gerą progą pasižvejoti 
dolarių ir daugiau simpati- 
zatorių. Sacco ir Vanzetti 
Amerikoje buvo paprastais 
darbininkais, taigi komu
nistai tuojau šoko Į darbą 
rinkti dolarius jų 
mui”. 
didelė propaganda už savo 
idijotiškas teorijas, ir ačiū 
neva “užstojimui” tų nutei
stų dviejų darbininkų, ko
munistams pasisekė prieiti 
prie minių tokių prie kurių 
kitais atvejais nesisektų da- 
sigauti.

Ši 
turi

O

gy- 
dė-

‘gyni-
Tas “gynimas” buvo

¥ . ¥ ¥
Pažiūrėkit Į šias kelias 

eilutes. Bebandydami “pa
gelbėti” nuteistiems, komu
nistai surinko suvirš pusę 
milijono dolarių aukų “gy
nimui” jų.

Suvirš $200,000 praleista 
advokatams už jų darbą.

Ką advokatai padarė ir 
darė: ai* jie nuo širdies dir
bo išgavimui tų nuteistųjų 
bylos atnaujinimui? Tegul 
ir darė, bet tą pat galėjo 
padaryt ir už keletą šimtų 
dolarių. Bet padalinkit tą 
$200,000 sumą ant kelių gu
druolių ir tada suprasit ko
dėl komunistų advokatams 
reikalinga kad daugiau to
kių bylų atsirastų.

Byla kuri paprastame at
sitikime kainuotų nedau
giau $5,000, dabai* suėdė 
$200,000 darbininkų pinigų. 
Tik reikia sugraudint dar
bininkus, ir tuoj keli gud
rus vadai paliks kapitalis-

Ne visur komunistams seka
si. štai pietų Amerikos respu
blikoj čili valdžia išleido gerą 

1 įstatymą atvėdinti karštiems 
’ radikalams. Valdžia sugaudo 
‘ karštakraujus radikalus ir nų- 
' gabena laivu ant salos už 500 

mylių nuo krašto ir ten palei- 
1 džia komunistišką rojų susikur

ti. Kurie nori gryžti atgal tie 
turi mokytis plaukti.

čili jos prezidentas pasakė: 
“Komunistai taip energingai 
smerkia dabartinę tvarką ku
rioje patįs duoną valgo, todėl 
aš neabejoju kad jie su ta pa- 

■j-čia energija stengsis pasidaryti 
sau geresnį gyvenimą ir mais
tą toj saloj.”

Braziliją irgi užplūdo Euro
pos komunistai, ir ten valdžia 
įvedė įstatymą varžantį komu
nistų agitacijas ir kurstymus 
minių prieš esančią tvarką.

Brazilijon suvažiuoja tamsie
ji darbininkai iš Europos, ma
nydami kad iš ten galės patek
ti į Suv. Valstijas, bet jie ten 
patenka į prapultį, o tarp tokiu 
komunistams puiki dirva dirbti, 
nes ,viskas ko reikia tai tik pa
žadėt darbininkams to ko jie 
neturi.

— Už ką gi? — klausė Kupriuke.
— Mat, ponas Hardy atspausdino tam 

tikras taisykles kaslink musų darbo ir ko
kias teises ir naudą jis mums duoda. Visi 
darbininkai tų taisyklių prisilaiko, ir mes 
gražiai tarp savęs sugyvenant. Už tokį 
pono Hardy pasielgimą kunigai apšaukė 
jį bedieviu ir smerkia jį ir jo dirbtuvę, no
rėdami sukurstyti darbininkus kad jie bū
tų jam priešingi ir kerštingi. Tas kunigas 
net mus ir kitų darbininkų šeimynas ap
šaukė bedieviais kam taip darom kaip po
no Hardy patvarkyta. Sakė kad net cho
lera gali užpult miestą jeigu pas mus taip 
ilgiau bus. Sukurstyti tamsus žmonės net 
pradėjo pulti musų bendranamį, ir štai ta
me užpuolime akmeniu gavau aš į kaktą. Į

— Ar labai užgauta, ar nepavojingai 
žaizda? — klausė Kupriuke.

— Nėra ką apie ją kalbėti. Bet pono 
Hardy priešai nepasitenkina kurstymu. Jie 
panaudojo dar pavojingesnius budus. Ka
dangi aš ir mano draugai dalyvavome Lie
pos revoliucijoj, o’daugiau nenorim trukš- 
mo kelti, kaip mums pataria ir senas pat
riotas Tėvas Simonas, tai apie musų dirb
tuvę pasirodė plakatai vadinanti mus bai
liais ir savimeiliais, kam mes apsieinam 
gražiai su savo darbdaviu, o neatsižiurim 
į skriaudas ir vargą kitų darbininkų. Tie 
atsišaukimai padarė įtekmės į nekuriuos 
musų jaunesnius darbininkus, ir prasidėjo 
kurstymais! tarp musų pačių. Taigi, aš 
manau kad čia darbas yra tų pačių kurie 
gatvėse pamokslus sako ir mėto plakatus 
į musų dirbtuvės kiemą, o ir dabar sekio
ja tą moterį. Iš visko matyt kad ponas 
Hardy turi daug priešų.

— Tai baisus dalykas, kaip matau; ir 
ponas Hardy turėtų tame pats apsižiūrėti. 
O kaslink tos moteries ir kas atsitiko ši 
rytą, turėtum kaip nors prisitaikęs papa
sakot ponui Hardy kaip tik jis sugryš, — 
patardinėjo Kupriuke. j Į

' — Bet sunkus dalykas. Pasirodys kad' 
aš bandau dagauti jo paslaptis.

— Jeigu tos moteries niekas nebūtų 
sekę, nereiktų sakyt nieko. Bet kadangi 
ji sekiojama tai aišku kad yra koks pavo
jus. Todėl mano nuomone reikalinga poną 
Hardy persergėt.

— Tavo tiesa, mano sesute; aš pada
rysiu kaip tu patari. Bet dabar, pabaigęs 
apie kitus, aš kalbėsiu apie save. Aš rodos 
tau viską pasakydavau neslėpdamas nieko, 
išskyrus savo meiliškus dalykus. Dabar 
ir apie tai tau paskysiu.

— Ačiū tau, Agrikola, kad pasitiki 
manimi ir tame. Ačiū.

— Niekad aš tau nesisakydavau apie 
tai, bet vis manydavau: kada tikrai Įsimy
lėsiu, kai1 mano meilė bus apsivedimo mei
lė, tada pasisakysiu ir tau ir savo tėvui ir 
'motinai. Bet pirmiausia turi apie tai ži
noti tu, — kalbėjo Agrikola.

— Labai gerai kad tu nebijai man pa
sisakyt savo meiliškų dalykų.

— Na, dabar ir atėjo mano didžioji 
meilė. Aš įsimylėjęs iki ausų, ir manau ap
sivesti, — aiškino jis toliau.

(Bus daugiau)

kų rinkimo blankas, buk 
“kapitalistai du darbininku 
išprovokavo ir reikia juos 
gelbėt!” Be abejo, sumany
tojai to “apgynimo” surin
ko kelis tūkstančius dola
rių, o tie du Italai su maža, 
paprasta už muštynę ir be
tvarkę bausme buvo išleisti 
ir išvažiavo į Detroitą.

Jeigu tie du trukšmada- 
riai butų ką ir nušovę, tik
rai butų prasidėjus antra 
Sacco-Vanzetti komedija — 
rinkimas šimtų tūkstančių 
dolarių, “gynimas” jų, ir 
vėl nauji pyragai tiems ku
rie moka darbininkus pri
sivilioti.

Komunistai neatsižiuri į 
jsavo narių kaltę, bet tuoj 
griebiasi išnaudoti tamsius 
darbo žmonelius aukomis. 
Iš ko jie kitaip mistų?

¥ ¥ ¥
Geriausias būdas komu

nistams išnaikinti yra tas 
kad vargšai darbo žmone- 
liai susilaikytų jiems aukas 
davę.

Nekurie darbininkai pyk
sta ant “Dirvos” Už šitokį 
rašymą, nes komunistai su
kurstė juos. Bet ar gali lai- .

.*----------------------------------
■ tais. Valdžios nei teisėjų 
. papirkinėt tie gynėjai riė- 
i bandė ir jokiam valdininkui 

nereikėjo už nieką mokėt. 
Ne ^komunistų mada valdžią

; papirkinėti, jie greičiau pa
tįs parsiduos. Tai kam su
naudota tie $200,000?

Kiti' pinigai sunaudota 
bolševikų propagandai — 
visokiems jų kalbėtojams ir 
agentams ir laikraščiams 
kurie greitai mokėjo pasi
daryt “draugais” tos pusės 
milijono dolarių sumos....

Šft ¥ ¥
Komunistų vadai' 

kad darbininkai yra 
džiausią galybė, užtai ne
praleidžia nei vienos pro
gos nepasinaudoję jais.

Ar reikia juokingesnio 
dalyko kaip vienas nesenai 
įvykęs Clevelande. Štai, du 
iš Detroito atvažiavę Italai, 
gal but gerai ir išsitraukę, 
atsilankę Clevelande Italų 
susirinkime, susipešė su sa
vo “fašistais”. Jie tapo a- 
reštuoti. Na ir kas po to? 
Ant rytojaus “darbininkų 
apsigynimo” 'komitetas jau |kraštis tylėt matydamas to- 
pleškina po .visą valstiją au-|kį darbininkų išnaudojimą?

žino 
di-l

DAINA
(P. Janulis)

Neiki už bernelio, panele jaunoji, 
Kurs derėt pasogos pas tave atjoja; 
Jis tavęs nemyli ir mylėt negalės, 
Širdis turtų geidžia, jam meilės nereikia. 
Nereikia jam žmonos geros gaspadinės, 
Tik reikia jam panos ką tur aukso skrynią. 
Jieško jis bagotos, nežiūri gražybės, 
Kadir but be proto, bi tik auksas žibės. 
Nejieško panelės kad but išmintinga, 
Imtų jis ir ožką kad tik but turtinga. 
Nereik jam širdelės kuri jį mylėtų, 
Nei tokios žmonelės kuri vargt padėtų. 
Nereik jam rankelių galvelei paremti, 
Nei meilių žodelių širdžiai nuraminti. 
Nemylėk bernelio, toks mylėt nevertas, 
Netark nei žodelio, užkelk tokiam vartus. 
Tegul sveikas joja, nieks nenor jam blogo, 
Savo prauliojęs ką veiks be pasogos?
Kad jau taipo jieško kur jam gaut šimtelių 
Tikrai gal jau turi ir skolos biskelį. 
Tėvelio turtelį greitai jis prarado, 
Už tokio išėjus reiks patirti bado. 
Savo jis namelius tiktai rinkoj turi, 
Žydo postalėlėj jis tankiausia guli. 
Ogi jo tėvelis tai buvo turtingas, 
Slaunus ūkininkas, žmogus išmintingas. 
Su kunigais, ponais visad uliovojo, • 
Žydo postalėje niekad nemiegojo. 
Anksti rytą kėlės, dirbo, prociavojo, 
Turtelius sukrovė, sūnūs išaikvojo.

DAINA
(Pr. Daugininkaitis)

Jau saulutė leidžias už aukštų kalnelių, 
Sulaukėm lakštutės, tylaus vakarėlio.

Vėjelis apilsęs, jau pusti nustojo, 
Nutilo paukšteliai ką linksmi giedojo.

Visur tik tylumas, kas gal apsakyti, 
Tiktai neužmiega vienas lankštingėlis.

Mielas lakštingėli, delko tu nemiegi,
Ar tavo lakštutės čionai jau nėra?

Užmigk, lakštingėli, aš vienas paliksiu, 
Aš tavo dainelę dainuoti sutiksiu.

Aš čia pamąstysiu, aš čia pasvajosiu, 
Ką nors apie meilę aš čia sudūmosiu. 

Knygos čia ant stalo stovi išsklaistytos, 
Myliu aš, oi myliu gražutę mergytę....

(Tąsa)
— Ar tu tikrai žinai kad jis nesugryžo 

ir kad nėra sužeistas? — klausė ji manęs, 
braukdama ašaras.

— Taip, madame, aš tą tikrai žinau; 
jeigu jis butų pavojuje aš taip nekalbė
čiau su tamista.

Ji labai nudžiugo, padėkojo man tokiu 
džiaugsmu kad mane net sujaudino. Bet 
ji staiga, lyg susigėdus savo žygio, užsi
dengė veidą ir nuėjo prie karietos ir nu
važiavo sau, o aš pamaniau: “Ji matyt la
bai rūpinasi ponu Hardy, kad taip susi- 
graužus buvo iš gandų apie jo sužeidimą.”

— Ji be abejonės jį myli, — tarė Kup
riuke, — todėl atsiskubo pasiteirauti.

— Taip tikriausia yra. Bet štai kas 
toliau atsitiko. Kada ji lipo į karietą va
žiuot sau, aš pamačiau toliau stovinčią ki
tą karietą tarp mūrų, kurios ta moteriška 
nepatėmijo. Kada ji leidosi važiuoti, toj 
antroj karietoj sėdėjęs vyras parodė veži
kui ženklą sekti paskui jos karietą. Pa- 
tėmijęs tą, aš paskubom pribėgau prie tės 
moteries karietos ir pasakiau jai saugotis, 
nes ją sekioja. Tą išgirdus, ji labai nusi
gando. Tuo sykiu pro mane pravažiavo ta 
antra karieta, ir be abejonės jame sudėjęs 
vyras patėmijo kad aš buvau priėjęs prie 
tos moteries karietos, todėl jis pažiurėjo 
į mane rūsčiai ir neramiai.

— O kada ponas Hardy sugryš? — 
užklausė Kupriuke.

— Rytoj ar gal poryt. Bet dabar, ma
no sesute, patark man ką daryt. Aišku 
kad ta moteris myli poną Hardy. Ji gal
but yra vedus, nes išrodė taip susimaišius 
kada kalbėjo su manim, ir net baimingai 
aiktelėjo kada pasakiau kad ją seka. Kas 
man daryt? Aš norėjau pasitart su senu 
Tėvu Simonu, bet jis yra griežtas tokiuo
se dalykuose, o tu, mano sesute, tą supran
ti gerai.

Mergaitė pažiurėjo į Agrikolą, ir kar
čiai nusišypsojo. Agrikola tęsė toliau:

— Pasakyk man kas daryt: ar pra
nešt ponui Hardy kada jis sugryš apie tą 
moterišką ir jos išgąstį ir kad ją sekioja?

— Palauk valandėlę, — tarė Kupriu
ke, ką tai atsiminus. — Kada aš nuėjau į 
Šv. Marijos vienuolyną prašyti darbo, vir
šininkė siūlė man vietą vienuose namuose 
dienomis, kuriuose aš turėjau atlikti špie- 
go pareigą, o tą darbą aš turėjau pradėti 
nuo Madamės Fremont, ar Bremont, tikrai 
neatmenu kaip ji sakė; ta moteris yra la
bai religiška, ji turi vedusią dukterį, kurią 
lanko, kaip viršininkė sakė, vienas dirbtu
vės ^savininkas.

— Ką tu kalbi? — nustebo Agrikola.
— Tai tas vyras gal but ir bus-----

— Ponas Hardy, — tarė Kupriuke. — 
Aš tą vardą pergerai atmenu, kada man 
viršininkė jį suminėjo. Ir gal but kad ta 
moteris ir yra ta apie kurią man vienuo
lyne minėjo.

— Bet kokį reikalą turi vienuolyno 
viršininkė špiegauti tą moterį? — teira
vosi Agrikola.

— Aš to nežinau; bet aišku kad tas 
reikalas yra, ir todėl ją sekiojo ta karie
ta, o kada bus susekta ji bus paniekinta. 
Tai baisus dalykas! — Pamačius Agriko
lą išverčiant akis, Kupriuke tarė: — Ka
me dalykas?

— Na, duok man pasakyt, ar tik šitas 
viskas nėra darbas vienos kokios rankos? 
Vienuolyno viršininkė gal turi sutartį su 
abbe. Tik neaišku del ko.

— Na, bet pasiaiškink man, Agrikola, 
kur tu gavai tą žaizdą į kaktą ir apie ko
kią vieną ranką tu kalbi?

— Tas turbut turi bendro su mano 
žaizda, apie ką ir paaiškinsiu; bet man ru
pi daugiau tos moteries likimas, kuri ma
tyt įpainiota tame. Per praeitas kelias 
dienas musų dirbtuvės srityje įvyko gana 
keistų prietikių. Pirmiausia, kadangi da
bar gavėnios laikas, vienas kunigas, gra
žus, aukštas vyras, sako žmonės, buvo at
vykęs sakyti pamokslus gatvėse netoli mu
sų dirbtuvės, o savo pamoksluose daugiau-1 
šia šmeižė poną Hardy.

Tuoj Nematysim Žvaig
ždžių, Sako Kunigas
Vienas Kunigas iš Cynwyd, 

Pa., skelbia kad musų saulė ir 
jos visa planetų šeimyna eina į 
tokią erdvių sritį kur nėra žvai
gždžių. Mes ten keliaujame po i 
4,000,000 mylių kas metai.

Taigi, už kokių 500,000,000 ’ 
j metų galim atsidurt ten kur 

mums ^naktimis daugiau žvaig---
ždelės nemirgės...'.

Tai liūdna naujiena poetams.
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Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

ŽODYNAS
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ... .$10.00
Tas pats, gera morokko oda ....................... $11.00

Sapnininkai
75C APDARYTA $1

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

“DIRVOS” KNYGYNAS 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

“ŽEMES ROJUS”
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, “žemės 
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”

ŪKĖS DABAR AKYSE
Geriausias laikas pirkti kada ga

lima matyti kas kur auga.
640 akrų ūkė, 400 akrų girios, 33 

karvės, 3 arkliai, 10 kiaulių, muro 
namas, apsėti laukai. Traktorius ir 
mašinos. $15,000.

333 akrų dvaras pačiam mieste; 
muro namas, 30 akrų sodo, 37 kar
vės, 5 arkliai, 28 kiaulės, 30 avių, 200 
vištų, apsėti laukai. Kaina $15,500.

40 akrų ūke, 14 akrų girios, nau
jas namas ir tartai, apsėti laukai; 4 

-karvės, 2 arkliai, 2 kiaulės, 100 viš
tų; $2,600.

80 aitrų, gera žemė, geri budinkąi, 
apsėti laukai, 10 karvių, 3 arkliai,. 10 
kiaulių, 100 vištų. Mašinos kokių 
tik reikia $4,500. (34)

Visos ant išmokėjimo.
P. F. ANDREKUS

Box 107 Pentwater, Mičh.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street
Chicago, Hl.

Lithuanian Consulate 
Park Row New York Cjly15

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

Washington, D. C.
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D I R V A

Juodas Karžygis
•Į Senovės Pasaka, ję Parašė VĖJAS. Į-

(Tąsa iš pereito num.)

Nebuvo jos galėję tas iškilmes sulaiky
ti, dar net turėjo pati ruošti, ir laukė die
na iš dienos svečių pribunant.

Ką ji nabagė darys? Ar pasiduoti 
aplinkybėms ir apsivylus likti kentėti pa
sekmes savo nevykusios meilės? Ar leis
ti Ardžiui patirti dalyką pačiam, o tada 
lai daro kaip išmano, kada kitaip negali 
padaryti? Ar pasakyti jam viską pirmiau?

— Pasakysiu.... — sugalvojo Alina. 
Bet vėl atėjo jai mintis: jeigu pasakys, jis 
patyręs kokiose pinklėse jiedu randasi, ga
li prieš iškilmę apleisti Lamžiną ir pada
ryt nusiminimo visiems svečiams ir namiš
kiams. .... Juk jis yra karžygis, be jo ir 
puota butų liūdna, be jo butų apsivylė Dar- 
gis ir Sargis, tiedu jauni narsuoliai, kurie 
su Ardžiu vedė laimingą karą; be jo suir
tų ir visos žaismės. Vienu žodžiu, butų 
baisi permaina jam ir jai, o sykiu ir vi
siems kitiems. Karaliui butų didelė truku
mą, nes nebūtų jo narsuolio.

Alina gabaus apsisprendė: rado kad 
. geriau bus pasakius Ardžiui visą paslaptį.

Pasakant, manė sau ji, bus proga pra
šyti Ardžio likti ir neužsirustinti ant jos 
už tai kad ji slėpė nuo jo tokį dalyką; ga
lės dar daugiau jam pasiskųsti ir gal jis 
užjaus jos nelaimingam gyvenimui. Nieko 
nežinodamas, jis gali pajusti apvylimą ir 
nuostabą, netikėtai pamatęs ją šalę kara
liaus. Ji nenorėjo jį taip nugąsdinti.

Išpažintis
Linksmas kaip visada, Ardys nuėjo į 

Alinos darželį, bet labai nustebo šį vakarą 
radęs ją jau tenai. Pusė mėnulio žibėjo 
vakarų danguje, žvaigždės mirgėjo mėly
name tamsume, ir lakštingalos čiulbėjo 
slaptai sutupę sodno medžiuose.

— Alina! — prakalbėjo Ardys, pulda
mas prie jos, radęs sėdinčią portike ir su- 
sigražusią. Vietoj linksmos kaip kitais 
sykiais, pamatė ją ludnumo slegiamą. — 
Kas atvedė tave čionai pirma manęs ir ko
dėl taip šaltai mane sutinki?.... ■

— Galva mano rupesniais užversta, to
dėl nebark manęs jei taip elgiuosi.... Ne
kantriai laukiu tavęs.... Sėsk šalę manęs 
ir apkabink mane, Įeik man jausti tave, 
gal ramesnė busiu....

— Kokie gi rūpesniai tau, brangi, ga
lėtų galvą graužti? — tarė Ardys, sėsda
mas ir apkabindamas ją, — bet jei pasaky
si gal galėsiu tau pagelbėt juos pernešti.

— Brangiausia, nepalengvinsi tu mano 
rupesnių, greičiau tik naujus skausmus 
galėsi priduoti....

— Alina mano, kodėl tavo žodžiai to
kie paslaptingi ir ką tu savo širdyje ne
šioji? — nerimasties apimtas teiravosi Ar
dys. — Sakyk tuojau, aš viską darysiu gel
bėjimui tavęs....

Pasipurtė juodakė šiurpu ir prabilo:
— Ne, mylimiausis, nepagelbėsi man, 

tik skausmus padidinsi.... po to ką šį 
vakarą išgirsi.... Geriau man butų ne
sakyt, bet tu turi žinoti....

— Nejaugi tavo širdis pamilo kitą ir 
jau manęs daugiau nenorėtum? — teira
vosi Ardys, išgąsčio apimtas.

Mieliausis, pirmiau aš šaltam upės 
vandenyje savo gyvastį padėsiu negu ką 
kitą pamylėsiu, bet mane nauja baimė ima 
del to ką tau pasakyt turiu....

— Nejaugi tau kas ką blogo apie ma
ne kalbėjo? — klausė Ardys, vis nesupras
damas dalyko.

— Niekas nieko nekalbėjo, bet aš at
ėjau tau pasakyt blogą ....

— Niekas ką sakysi manęs nuo tavęs 
neatskirs jeigu tik pavelysi man tave my
lėti. ...

— Ar tu žinai kam šis darželis priklau
so kuris mudu iki šiolei slėpė?

— Viskas ką žinau tai kad čia puikus 
darželis ir kad mudu turim ramią viętelę 
savo pasimatymams....

— Tai klausyk: čia yra karalienės 
darželis....

— Karalienės? Tai gal ji susekus 
mudu uždraudžia tau čia ateiti?

— Tai yra karalienės “Meilės Darže
lis”, įrengtas atminčiai jos mylimojo, kurį 
ji slaptai mylėjo didele savo meile, būda
ma nelaiminga už savo vyro, karaliaus....

— Tai ji jį labai.mylėjo.... Tai puiki 
atmintis, ir tikra meilė jos širdyje buvo...

Ar ir jis ją mylėjo?
— Taip, labai mylėjo, ir ji tą žinojo, 

bet nenorėdamas nesmagumo nuo kara
liaus, jis apleido ją ant visados....

— Tai skaudus atsitikimas, ištikro 
gaila tokių nelaimingų....

— Ar tu užjauti tokiai kuri suvedžio
jo savo vyrą, Ardy?....

Ardys nieko neatsakė ant to. Alina 
gi jį sekė, savo juodom akim tėmydama į 
jo veido išraišką.

— O ką dabar karalienė veikia: ar ji 
vis šį darželį lanko? — toliau tęsė Ardys.

— Taip, ji lanko, ir ji dabar su tavim 
ČIA yra!.... — visomis jiegomis Alina 
pasistengė ištarti šiuos paskutinius žo
džius, kuriuos jos širdis įsikibus norėjo 
sulaikyti savyje, paslaptyje.

— Alina! Tu esi karalienė, o aš dry- 
sau prie tavęs.... ? ’ Pašoko musų jau
nikaitis išgąstingoj nuostaboj, baimės ir 
gėdos apimtas, ir buvo gatavas bėgti sau, 
bet Alina puolė ant žemės, apkabino jo ko
jas į glėbį ir laikė ant vietos.

— Taip! Tu drysai prie manęs, ir pa
darei mano gyvenimą vertu gyventi.... 
Tu drysai sulaikyti mane skęstančią nusi- 
kankinimo žiotyse.... nes kai likimas man 
tave atsiuntė, aš pernaują užgimiau, ir ne
bandyk dabar nutraukti mano džiaugsmo 
ir laimės siūlelį, arba paimk ir nužudyk 
mane!.... — su ašaromis verkė musų juo
dakė ir spaudėsi prie Ardžio kojų. Jos 
gražus veidas buvo permirkęs ašaromis.

— Bet tai prasižengimas, nepagarba 
savo karaliaus ir žengimas į piktas ir pa
vojingas pasekmes.... Gal jau susekė?...

— Ne, nesusekė ir nesuseks, mylima^ 
sis mano, jei1 darysi kaip aš tau pasaky
siu.... Žinai kad mes laukiam didelių iš
kilmių, aš jaučiau kad per jas tu vistiek 
patirsi kas aš esu, todėl atėjau dabar pasi
sakyti ....

— Ar galėčiau aš drysti iškilmėse da
lyvauti ir Lamžine rodytis, jeigu prie šito 
dasileidom.... Aš turiu prasišalint; kaip 
galėčiau elgtis, priešingai savo karaliui? 
Nors ir mylėsiu tave — nes tu buvai dora 
ir verta meilės — bet negalim mudu dau
giau krūvoje būti....

— Ardy! Ardy! nekalbėk apie paliki
mą manęs: ar karalienė ar kas kita bučiau, 
bet aš turiu širdį kuri myli tave, turiu 
jausmus kuriuos tik tu supranti.... Be 
tavęs man liks tik šaltas upės vanduo, ir 
tada bus suardytos musų didelės iškilmės 
— pasiges visi tavęs ir manęs ir jau išsyk 
žinos kad tarp musų kas nors buvo.... 
Vietoj linksmybės, nenorėk kad suvažiavę 
mane laidotų.... Nekalbėk apie pasišali
nimą, tik buk prisirengęs toliau elgtis kaip 
reikalauja papročiai: aš tau busiu karalie
nė tik žmonių akyse, ir niekas nieko ne
supras. ... — kalbėjo Alina, atsistodama 
ir apsikabindama stipriai jam už kaklo.

Bandė Ardys pasiliuosuoti iš jos, bet 
nabagė dar tvirčiau sukabino savo dre
bančius pirštus ir laikėsi, reikalaudama jo 
prižadėti likti su ja, kam Ardžio lupos pri
žadų išduoti negalėjo.

— Tik tada paleisiu, mylimasis mano, 
kada prižadėti neapleisti manęs.... Aš 
tau šį “Meilės Darželį” įrengiau — atmi
nimui tavęs.... Myliu tave daugiau negu 
pati savo gyvastį, ir lai niekas mudu ne
perskirs kaip tik mirtis....

Stovėjo Ardys kai stabas, graudinosi 
jos nep'aprasta meile, ir užklausė:

— Meilę tavo, Alina, aš patyriau.... 
Bet pasakyk ką reiškia tavo žodžiai apie 
šį darželį ir atmintį manęs?

— Tai yra mano vargšės “Meilės Dar
žas”. Jo čia seniau nebuvo. Kada aš tave 
pažinau, ir suradau tave šioje pilyje, tau 
šį darželį įrengiau, pasidarymui atminties 
mano meilės prie tavęs, nežinodama ar ka
da nors galėsiu būti priglausta prie tavo 
krutinės....

— Nevertas aš esu to, Alina, nors pa
milau tave iš pirmo pamatymo ir visur jie- 
škojau ir troškau vėl išvysti tavo akis, iki 
suradau.... Bet darbar turi būti galas 
viskam, lai pakaks tau šio darželio, minėk 
mane, minėsiu aš tave, bet aš turiu prasi
šalint iš tavo akių ant visados... %

— Gal butų užtekę man šio darželio 
atminimui tavęs jeigu nebūčiau arčiau pa
žinus. ... dabar jau pervėlai.... Branges
nis tu man už viską pasaulyje, nes tu bu
vai mano gyvybė ir džiaugsmas; tik nuo

tavęs pažinimo aš pradėjau gyventi — pir
miau buvau tik lavonas vaikščiojantis tarp 
gyvųjų.... . ;

— Alina, pati žinai kad taip ilgiau bū
ti negali.... Gyvenk ir toliau su manimi 
savo širdyje.... bet aš čia daugiau nesi- 
maišysiu tavo takuose....

— Šaltinius ašarų išliejau iki tave at
radau .... tik tau vienam mano gyveni
mas ir meilė buvo skirta, nors atiduota esu 
tam senam kelmui.... Nejaugi aš galė
čiau pavelyt baigtis viskam, po mano kan
kynių, po jieškojimų ir kentėjimų už tave, 
tau kalinyje esant, iš kur išliuosuot nega
lėjau. ... bet vėliau man likimas tave ati
davė ....

— Ar tai tu, Alina, su žiburiu po ka
lėjimo urvus vaikščiojai nakties glūdumo
se? — atsiminęs tuos “šešėlius” klausė jos 
Ardys.

— Taip, mylimasis, jieškojau tavęs kai 
patyriau kur tu esi.... Jieškojau per 
kiauras naktis, bet surast negalėjau....

— Ir aš jieškojau tavęs, nuo pamaty
mo tavęs toje pilaitėje, iki galiaus suradau, 
ir džiaugiaus iki šiolei, bet suprask, Alina, 
kad tas jau pasibaigė....

Temo Ardžio akįs, galvoj daužėsi min- 
tįs apie ištikimybę karaliui, širdis liepsno
jo meile prie šios moteriškės, kuri jį taip 
baisiai myli.... Nejaugi viskas suirs kaip 
sapnas po nakties?.... Bet jeigu nešibaig-

Negaliu suvedžioti savęs ir pažemint ka
raliaus moterį! — tarė sau Ardys, ir šoko 
nuo jos šalin, netaikydamas nei takų, nei 
išsilenkdamas mažų krūmelių.

Puolėsi Alina paskui jį, persigandus, ir 
norėjo sušaukti, sulaikyti, bet jos balsas 
užkimo; bėgb ji, bet kojos jos nenešė, ir 
puolė ji drėgnose nurasojusiose žolėse, ir 
kur jis pranyko ji daugiau nematė. Ūk
čiojo, verkė, ašarojo ir purvinais delnais 
trindama savo ašaromis permirkusį veidą 
išsitepė kai verkiantis kūdikėlis.... Tik 
negreit ji surado spėkų keltis, ir jau buvo 
arti dienobrėškio kai nabagė, visa suplu
kus, nusiverkus, ėjo į savo kambarį. Puo
lė į guolį taip kaip jos kūnas dribo, ir iš
gulėjo niekeno nematoma iki vėlyvos die
nos.

Ardys gi tą naktį blaškėsi kai lapelis 
likęs vienas ant šakos rudens vėjams, ir jo 
kambaryje pradėjo lyg vaidintis:. mažiau
sias krepštelėjimas ar subraškėjimas jį 
gandino; neėmė miegas, tik mintįs kanki
no.... Viskas ką jis manė tai kad sulau
kęs dienos ir pataikęs gerą progą apleis 
pilį ir atsisveikins su viskuo ką patyrė. Ar 
Alina bus gyva ar nusiskandins, manė jis 
sau, tai jis to nejaus. Prigavinėti karalių, 
kurs buvo jam geras, skaitė didžiausiu 
prasižengimu.

Jam blanktelėjo jos juodos akįs, prisi
minė jos didelė meilė prie jo, ir sykiu pie

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

AMERIKONIŠKAI 
PASIVAŽINĖJO

tų tai kas bus jis: vagis svetimo vyro mo- šė jam krutinę jo meilė prie jos,— ir jis 
teries meilės, neištikimas tam kurs jam ge- sustiprinęs savo jiegas stengėsi prašalint 
rą velijo, kurs jį priėmė ir davė visas pro- viską sau iš minčių ir užmiršti tai kam 
gas pasižymėjimo, laimingo gyvenimo... ? jam nepriderejo....

— Ne! Negaliu! Aš turiu prasišalint!) (Bus daugiau)(Bus daugiau)

(Feljetonėlis)
Sebestijonas pragyvenęs A- 

įmerikoj dvidešimts metų, susi
taupė gražaus skatiko. Dali 
skatikų susitaupė į odos krep
šelį ir pakabino jį pakaklėje, o 
už antrą dalį nusipirko “Fordu- 
ką”.

Važiuodamas jis viešėti į Lie
tuvą, nepamiršo ir Forduko su 
Savim pasiimti, nors jam tas ir 
brangiai kainavo.

Parvažiavęs namon, tuojau 
umanė pavažinėti savo brangų 
ėvelį. Senelis su pypke danty- 

■ e įsisėdo į forduką ir iš unaro 
’utė durnus iki debesų, o Se- 
>estijonas pasukęs Fordukui 
tošelę greitai smuko sėdynėn 
r su dideliu terškėjimu palel
io bėgti.

— Sunel, kaip gi ši mašina 
vadinas? — nuo tarškėjimo 
lantis kalindamas tėvas užklau-

K. S. Karpavičius (Vėjas)

ė sunaus.

GALUTINAI apsvarsčius ką padaryt su “Juodo Karžygio” kai
na, kadangi knyga pasirodė bus ne 250, bet net tarpe 350 ir 
400 puslapių, “Dirvos” Bendrovė nutarė padaryti sekančiai:

“Juodą Karžygį” išleis dviejuose tomuose (dvi knygas), nes 
delei popierio storumo vienoj knygoj bus perstora ir nepatogu visą 
pasaką sutalpinti.

Pirmas tomas trumpu laiku bus gatavas ir išsiuntinėtas prenu
meratoriams. Pirmas tomas pasidarė iš 188 puslapių, ir apie tokio 
pat didumo bus antras tomas. Abu tomai yra iliustruoti.

“Dirvos” Bendrovė, paminėjimui savo redaktoriaus, K. S. Kar
pavičiaus, “Juodo Karžygio” autoriaus, 10 metų sukaktuvių reda
gavime “Dirvos” ir jo 15 metų literatinio darbo, sumanė padaryti 
“Dirvos” skaitytojams ir neskaitytojams, visiems kurie užsirašė ar 
užsirašys “Juodą Karžygį”, DOVANA, sekančiu budu:

Šį didžiausi Jubilejinį K. S. Karpavičiaus veikalą — DVI kny
gas — duos tik už $1.00. Tai yra, visi gaus Pirmą tomą “Juodo 
Karžygio” už $1.00, o Antrą Tomą gaus DYKAI.

Bet kadangi dvi knygas siuntinėti pasidaro daugiau darbo ir 
pašto lėšų, visi kurie gaus Pirmą Tomą “Juodo Karžygio” bus pra
šomi primokėti po 25c pašto ženkleliais (po lc, 2c, arba 5c.). Tą 
pat padarys ir vietiniai, padengimui padidėjusių knygos išleidimo lė
šų. Už tą pačią kainą gaus ir prenumeratoriai iš Lietuvos. (Jie ga
li užsisakyti “Juodą Karžygį” per Lietuvos Kredito Banką Kaune.)

KAIP DARYTI TOLIAU?
Dabar jau žinot kad “Juodą Karžygį” gausit dviejose knygose 

po 188 puslapius, arba 376 puslapių knygų, ir išviso tik už $1.25. 
Taigi visi kurie nuo dabar siųsit prenumeratas už tą veikalą siųskit 
$1 pinigais ir 25c stampomis. Kaip greitai ateis jūsų mokestis tuoj 
bus pasiųstas Pirmas Tomas, o paskui, kai bus gatavas Antras To
mas, jis bus pasiųstas jums be jokio primokėjimo, DOVANAI.

KAS IŠKALNO NEUŽSIMOKĖS, PASKIAU KOŽNAS TO
MAS REIKĖS PIRKTI MOKANT PO $1.00, ARBA $2.00 UŽ 
VISĄ “JUODO KARŽYGIO” PASAKĄ.

Siųskit $1.25 dabar tai jūsų vardas tilps knygoje. Užrašykit 
“Juodą Karžygį” savo draugėms ir draugams, nes tai yra puikiau
sias tos rūšies veikalas išleistas Lietuvių literatūroje pastarų dešim
ties metų bėgiu.

Pinigus siųskit su užsakymu, parašydami savo aiškų adresą ir vardą.

Cleveland, O.DIRVA’ 6820 Superior Ave.

— Autamabilius Fordukas,— 
itsakė sūnūs.

— Makabilius čiortukas? — 
lenugirdęs pakartojo senis.

Bet tuo tarpu Fordukas tėkšt 
medį ir apvirto. Sebestijonas 

su tėvu pasijuto apačioje For- 
luko, kuris buvo apsivožęs pil- 
lame vandens griovyje.

Senis kaip tik išsikrapštęs ir 
šluostydamas savo purviną vei- 
ią klausia Sebestijono:

— Sunel! kaip tų tą praklem- 
;ą mačią nustabdąj* ten kur nė
ra medžių?

— Amerikoje, tėveli, tai yra 
stulpų, — atsakė Sebestijonas.

P. Kriukelis.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Chicagos “Naujienos” smer
kia Amerikos kapitalistų teis
mą kam neišteisina Sacco ir 
Vanzetti.

Chicagos “Naujienos” smer
kia Rusijos komunistų teismą 
kam nusmerkė kelis socialde
mokratus.

Viskas “Naujienoms” butų 
gražu ir puiku jeigu Amerikoje 
ir Rusijoje butų “Naujienų” ša
lininkų diktatūra ir jie smerktų 
ir šaudytų sau nepatinkamus.

SAT!
VERRA!
Jonas Sekys

SAPIENTI
QUI VIVRA,

Tas reiškia kad 
išmoko “Sandaroje” bartis Lo
tyniškai, ir tiek bus geriau kad 
nesuprasim ką jis sako ir neat- 
kreipsim atidos j jo raštus.

“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 
moteris ir šeši vyrai.

“DIRVA”
6820 SUPERIOR AVE. 

Cleveland^ O.
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more
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GAUKIT FAKTUS

Vėliausi ir
Judami

Paveikslai

Atdara 
Vakarais

“All’s well that oils well”, 
said i Mrs. Dryskin as she slap
ped the cold cream on her face.

na 
rii 
ba

Capital 
,a capital 
the state.

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja it* taiso namus.

13416 Edgewood avė.
Visokis darbas viduje ir išiauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

punishment is 
crime committed by

If his mouth is grim and his 
face flushed, the lady he is 
teaching to swim is his wife.

¥ *

go 
ir 
jos

rate we know what

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

At any 
platform we stand on when we 
are waiting for a train.

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

Radio ir reikmenįs-i-Vielų Suvedimas 
Elekriški Padargai 

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

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

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

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

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

now obtainable at our Cleveland Office

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s

Cigarus 
5c—8c—15c ir 3 už 50c 

Unijos darbininkų— 
Rankų dari 

Padaryti iš Porto Rico 
Havana tabakų.

John M. Sulzmann Mfg. 
6802 Superior Ave.

We wonder if a woman ever 
sees 
dow 
than

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 teisingą patarnavimą.

į kraujo, turite išbertus veidus, 
3J das užsisenėjusias kojose —__ ._
< pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky-
5 siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai.
Į Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

I
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

10406 Euclid Ave. Kampos E. 105th St. Cleveland
ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4.

į Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki t vakare.
5j NedėldieniąU nu, 10 iki 1.
frVdVWWWJWWWWWWWVWWWWWWJWWWWWW

anything in a show 
that interests her 
her own reflection.

¥ ¥ ¥

SIDE TRIPS from Niagara Falla at Special Excursion Rates 
TORONTO and return : 3 $ 3^51 rynNTRF AL and return : $26.20 
CLAYTON, N.Y. and return 16.6O _, p 36.35ALEXANDRIA BAYandretum 17-051 QUEBEC and Return * * 

with return limit equal to Niagara Falls Excursion Tlclcete

6900 Superior Ave. ffigg s,„

“DIRVA
6820 Superior Ave

Atdara Vakarais

8—Real Estate Pardavimas
9—Notarialis Ofisas
10—Visokių Informacijų Biuras

OFFICE 
CAT

By Junius
Now if President Coolidge 

wil wear his cowboy hat back 
to Washington, it may help him 
to ride that bucking bronco 
known as congress. 

¥ ¥
A preacher at Milton, Fla., is 

said to have raised a chicken 
with three legs, 
to be believed, 
chicken would 
preacher.

If tradition is 
that kind 
just suit

inThe hardest thing is not 
getting a compelte new outfit 
for a flapper. The row starts 
after she dolls up and has no 
place to go.

D 1

SQUIRE EDGEGATE The Constable Is Not a Bit Tactful BY LOUIS RICHAK3

'PĄffLoR
-RE SEATED

Intpr-nat’1 Cartoon Co., N. Y.

The good die young, unless 
they happen to be rich relatives 
who have remembered you in 
the will.

“Plaukite po 
Amerikos Vėliava”.

Važiuokite į Lietuvą
Kiti išplaukimai Spaly:jūsų tėvynę puikiausiais laivais 

pasauly, valdomais ir operuo
jamais Suvienytų Valstijų Val
džios.

Speciale ekskufsija, vedama
Mr. J. A. Peont, United States
Lines atstovo/išplauks laivu

S.S. George Washington 
iš New Yorko Spalio 12.

Planuokite važiuoti smagioje
draugėje jūsų tautiečių. _

United States lines
) Hotel Cleveland Big. Cleveland . 45 Broadway, New York City

Klauskite vietos agento pilnu 
informacijų ir kainų, arba rašy
kite pas:

S.S. Leviathan .......... ....Spalio 1
S.S. Pres. Harding ........Spalio 5
S.S. Republic ______ ....Spalio 15
S.S. Pres. Roosevelt ......Spalio 19
S.S. Leviathan _____ ....Spalio 22

The burglar’s wife was in 
the witness box and prosecuting 
counsel was conducting a vigor
ous cross-examination:

“Madam, you are the wife or 
this man,”

“Yes."
“You know he was a burglar 

when you married him?”
“Yes”.
“How did you come to con

tract a matrimonial alliance 
with such a man?”

“Wei”, said the witness sar- 
castifally, “I was getting old 
and had to choose between a 
lawyer and a burglar.”

The cross-examination ended 
there.

NAUDOTI KARAI
1927 Adv.
1927 Adv.
1926 Adv.
1926 Adv.
1924 4 Cyl. 2 Pas. Coupe

6 — 2
6 — 4
6 — 4
6 — 4

Sedan
Sedan
Sedan

durim
durim
durim
Pass. Roadsteris

NASH
NASH
NASH
NASH
NASH
ESSEX 1927 — 2 Pass. Soupe
ESSEX 1925 — 5 Pass. Coach
DODGE 1925 — 2 Pass. Coupe
DODGE 1925 — 2 Pass. Rdster.
STUDEBAKER 1925 Standard Six Sedan
JEWETT .1925 — 4 durų Sedan
OAKLAND 1926 — 2 durų Sedan

Jau išstatyta visa eile naujų NASH karų.

NASH HOLZHAUSER CO
Reikalaujam Pardavėjo.
6225 ST. CLAIR AVE.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122,80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašt) 'TPt- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knyga, ui pu,, kalno,.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.Q0 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkite, šiuo adresui

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

METROPOLITAN CLOTHING CO
“Lietuviška Krautuvė”

Vienas kitam pasaka!
Geriausia proga turėti puikų rankom siutų 

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

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

ELECTRICIAN
Suvedu vielas į senus arba j 
pristatomus kambarius, atski
riu elektrą, perdirbu ant dviejų 
arba daugiau miterių. Pilnai už
tikrinu visapusišką užganėdi- 
nimą. (38)

'Reikale bandykit mane.
S. Stepšys

1260 E. 83rd St. Cleveland

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

*
Geriausi

TUiT AL9*-£ $/£P SELVES 
>9T bl0ME~ T/-‘ ^ę>uir?E 
WILL yoų TrvO
Z) 5 SOO* ĄS COURTS 
over- HES
A CĄ5E of A rviĄrt 
ĄMD VtlFE TOT ĄSSĄULT 
Z) A/D ©ATTČRy- BUT 
ELELl. Soon “3E. THROU&H

LS&jA FORTĄ t3i.1L

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 ąnglis ir 

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

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

Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje
“Cart before the horse”, used 

to signify the height of folly. 
Modern version is “quart before 
the hearse.”

DEŠIMTIS

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

Padirbimas

6—Knygų ir Popierų Pardavimas 
-Spaudos Darbai

3— Pasportų ir Vizų Išgavimas
4— Laivakorčių Pardavimas
5— Giminių Partraukimas

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

"DIRVA".
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio
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$9.90 IR “NIEKO NEPEŠĖ”

į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą' Specialistą, o ne • 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- J 
ras specialistas arba profesorius ne- ? 
siklausines kokia liga sergi ir kur į 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, į 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- \ 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 5 

, neturėjo užtektinai apsipažinimo ir ? 
i patyrimo bei neišrado jūsų tikros Ii- J 
gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- į 
gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- J 
riologiškas egzaminavimas krauj’o ati- 5 
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį ? 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums 5 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir į 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius jC 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo f 
pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz- į 
negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 5

Tokią tai sumą išleido vienas žymus pardavėjas pa
sikalbėjimams telefonu iš Bostono pertikrinimui Cleve- 
landiečio kad reikalinga pirkti Victory Gold — kasyklų 
spekuliaciją. Jam nepasisekė parduoti dėlto kad tas 
Clevelandietis pirmiau pasiteiravo ir patyrinėjo.

Jokis teisingas akcijų pardavėjas negali tiek daug 
praleisti bandymui parduoti tikrų investmentų.

Bukit kaip šis Clevelandietis ir

apie investmentų pasiūlymus pirm negu įsipainiojat į 
juos.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)
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= Prospect 2420 Central 1766 =

THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
| Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- E 
f tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- f 
| kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
7iiiimimiiiifiiiiiimiiHiiiiiiiiiniiiiiii»»n»iimn»»iinniiiiiiiiiiiiiiiiiiniii»iiiiiin=

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

Pally Steamers to Buffalo—9 p. tn* 
7 Fare $5.50.

Special Auto Rates $5.00 and up* 
Steamer b e rv ice via Erie, Pa., leaving 

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

A. S. BARTKUI
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus ■ vieną dideli pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

GARS 
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PO LIETUVĄ
PASIDAIRIUS

P. Kriukelio Apsakymas Rokiš
kėnų Kelionės į Kongresą.
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LIETUVOS VAIRAS PAKRYPO 
SAULĖTEKIN

Priežodis sako: Nėra to blo
go kas neišeitų ant gero. Taip 
ir su musų jaunute valstybe dė
josi.

Perversmas įvyko ne kruvi
nas, bet jis išsykio buvo apma
rinęs Lietuvos gyvenimą. Da
bar Lietuvos liaudis vėl stojasi 
j ramias gyvenimo vėžes.

Stoja ta pati liaudis tik su 
naujomis idėjomis ir su nublai- 
vinta siela. Nors karo stovis 
tebėra, bet liaudis su juo apsi
prato ir stengiasi judėti. Jokie 
pasilinksminimai ir naudingi 
susirinkimai niękeno netrukdo

mi.
Politikavimai visiškai apmirė, 

visi jaunuoliai įvairių pažiūrų 
pradeda vienytis tautos darban.

* Visi susirinkimai praeina be jo
kių politinių ginčų, kas pirmiau 
buvo pradžia ir pabaiga susirin
kimo.
* Bolševizmas, kurs pirmiau sė
jo savo piktą sėklą Lietuvoje, 
taip numarintas kad bolševiz
mui Lietuvoje atgyti progos nė
ra.

Laikraščiai liko švaresni ir 
daug naudingesni negu jie buvo 
prieš Gruodžio 17 d. Bažnyčio
se inėjo jau Kristus, nes daugu
ma kunigų nusviedė nešvarius 
politikos ploščius ; prisiartino 
prie altoriaus ir sušuko: “Vieš
patie, prisiekiu prie Tavo 'alto
riaus ir nuplaudę savo' sutep
tas rankas. -tarnausimą.; Taų,Jf i

Ištikrųjų kunigai pradėjo' MP 
pintis tik savo reikalais; žmo
nių širdyse pradėjo dygti pat
riotizmo daigelis, nes dabar 
įvairiems Lietuvos priešams ir 
huliganams yra surakinti liežu
viai; jie pirmiau juokėsi 
tuvos valdžios ir net iš 
nepriklausomybės.

Augant patriotizmui, 
pradėjo svajoti apie sutvarky
mą bažnyčios. Liaudis pradėjo 
mąstyti apie tokią bažnyčią ku
ri rūpintųsi ne tik jų siela bet 
ir visa tauta. Liaudis trokšta 
kad bažnyčia butų ne Romos 
nuosavybė, bet visos tautos; 
kad kunigai butų ne Romos val
diniai o Lietuvos. Plačioje ma
sėje yra kalbama apie sutvėri
mą tautiškos bažnyčios, šis 
klausimas taip pradeda subręs
ti kad jau nėra abejonės apie 
tautiškos bažnyčios nepasise
kimą. P. Kriukelis.

is Lie- 
pačios

liaudis

GARSI “DAKTARKA”
Onuškis. Rokiškio aps. Kle

bono gaspadinė yra pragarsėjus 
gydymu žmonių, pas tą “dak- 
tarką” plaukia žmonės net per 
40 kilometrų. “Daktarka” gy
do įvairias ligas ir beveik vi
siems duoda vienodus vaistus; 
ligonio matyt jai nereikia, pasi
tenkina nupasakojimu.

Kad “daktarkos” 
persekioja yra toks 
Eina garsas ne apie 

lo apie patį kleboną, 
gonis nuvažiuoja pas kleboną 
tai klebono nemato, o susidu
ria su “daktarka”. Mat Lie
tuvoje dar tebėra tokia gadynė 
kad kunigams valia eiti parei
gas daktarų, ministerių, kup- 

į .^■čių ir bankininkų, nors jie nie- 
Bko apie tai nesupranta. P.

niekas ne- 
gudrumas. 
gaspadinę, 
Bet kai Ii-
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PAVASARININKU KONGRESAS
(FELJETONAS)

I

KAMAJAI, Rokiškio Apsk.
šios parapijos, kapinėse ilsi

si garsus kunigas, Strazdelis. 
Jis kaip ir visi kiti musų tau
tos budintojai užsipelnė nuo 
musų amžiną garbę. Be to jis- 
musų tautai yra svarbus ka'd 
jis buvo tikras žmogauš gyve
nimo veidrodis. Jis visus ly
giai pripažino nuodėmingais/ 
neskyrė nei kunigo nei vysku-. 
po nei paprasto artojėlio. » ■

Jis mokė žmones neslėpti sa
vo nuodėmių, bet kaip galint 
jas taisyti. Už tą, jis ji’ gąyq 
nuo kunigų prakeikimų. Po jo 
mirties jį užkasė pakaruoklių 
kapinėse. Tik ilgam laikui pra
ėjus ir atvažiavus vyskupui į 
Kamajus ir dažinojus kad jis 
yra autorium garsių giesmių 
“Pulkim ant Kelių” ir “Šven
tas Dieve”, paliepė kapines ap
tverti kur jo kapas buvo ir li
ko jos sujungtos su šventintais 

. kapais. Ant jo kapo stovėjo 
prastas akmeninis kryžius su 
Strazdelio trumpa mirties bio
grafija-. Bet dabar nuo kapo 
kyržius dingo, pats kapas su
mindžiotas ir žymės neliko.

Kalba buk ' renkama aukos 
del geresnio paminklo pastaty
mo, bet kam reikėjo griauti, 
senasai kolei geresnio negali
ma pastatyti. Kunigams šis 
kapas nelabai malonus užtai' jie 
apie jį nesirūpina i’ri1 trokšta 
kad jis taptų nežymu#.

Mes tiiriirrie saugoti trikiaš 
>sygntvietes kurios yra surišųo#’ 
su musiį tautos gyvata,' ir jedife-u 
kunigai apie jį nėsirupina tai' 
nors reikėtų1 laisvos pažiūros 
žmonėms rūpintis. ' Pairiinkk 
pastatymui aukas priimu ir aš.

P. Kriukelis

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 
Kuša: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

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

ir

K. E. YOCHU’Š 
1310 Russell Rd. Cleveland 
Superior, kampas E. 69th St..

Dukrelės prausiasi/ šukuoja
si ir įvairius reikalingus daik
tus į pundelius riša. ’Motinėlės 
sengalvėlės žiles linguoja ir žo
džius kartoją.: “Oi tie kompre-l 
sai, kompresai! Kam vargas, 
kam i klapatas, o kam didelė 
nauda.”

Traukinis pilnas, ūpas ■ eks
kursantų pakilęs iki Eifelio bo
kšto viršūnės.'

Berniukais su mergaitėmis it. . . i i1
silkėfe statinėje susispaudę ir 
kaitinant vieni' kitiems- šonus 
jautėsi laimingi. Nei vieką 
Pavasarininkų kuopa nebuvo 
taip linksma .kaip Rokiškio, ries . 
visos kuopos 'riaririir įpirmą .sykį' 
savo gyyeriime įkėlė koją į va-j 
goną.

.Traukinis puškė it kumelė 
pupų priėdus ir darė pasaulinį 
greitumo rekordą,, į valandą 
skrido po 23 kilometrus; Per 
naktį, dundėjęs, traukinis sau
lei -tekant pribuvo į Panevėžį.

Rokiškėnų Pavasarininkai iš
lipę iš vagono pažvelgė į namų 
pusę, bet jų niekur nesimatė, 
krūmai užstoję, tai net .susi
graudino jų Širdelės ir., pradėjo 
žliumbti it teliukas negavęs pu-' 
tros. į ;■

—<5irrr,‘ čirrr! ‘— 'sušvilpė, 
konduktorius.. Ekskursantai kū
liais sūvirto į vagonus.. - ■

—U-u-u! suukė traukinis 
ir veL pradėjo judėti, ir riedėti 
į tą pusę kaine Imatosi dangaus 
krhštaš: ' i -- 1 .. I ‘I I '
1 1 Pradžioj ę Rųkiškėnų kuopą, 
■buvo linksmiausia, o’ anti .'pa
baigos' liko liūdniausia. Sušilę, 
"suvargę, suglamžytomis sukne
lėmis ir suyeltomįs kasomis lį.n- 
g'u'ojasi ir svarstą taboką.

‘ 1 štai ir baigia kelionė, (pasil
sėsime it musų: grafas, ■— pta- 
tarė -kuopos .pirmininkas.

i Traukinis sustojo Šiauliuose' 
ir ekskursantus išmetė ant plat
formos it bangžuvė šv. Joną ant 
marių krašto, '

Pasitiko juos skustas berniu
kas ilgu žiponu ir nuvedė į dva
ro klojimus, kuriuose buvo likę 
keletas saujų pelių sukapotų 
pelų ir šiaudų. Nors nekokia 
lova, bet nuovargis Pavasari- 
ninkes be pasipriešinimo visas 
suguldė, ant aslos.

Miega nabagės ir sapnuoja! 
kad į dangų atvažiavo, o Moti
na Dievo jas visas apdovanojo 
naujais šilkiniais marškiniais.

Ant. dangaus, pasirodė debe
sėlis' kaip žydo’ jermulka, pas
kiau. kaip geras .kelinių Jopas, 
ir pridėjo: Dun-dun-dun! Pa
pūtė vėjelis, sušniokštė lieiūtiš. I 
Pąvąsąrininkėms ,vėl,, pasirodė

■ jog jas dangaus prižiūrėtojai 
paguldė į auksu ir šilkais išklo
tas lovas, bet joms nelaimė nu- 

• tiko. Visos sušlapo ir prastai 
jausdamos šoko iš dangaus — 
ir tuo syk pabudo.

Pabudusios, šoko lyg širšių 
įgeltos, nes visos gulėjo iki 
nų lietaus valkoje.
' — Jėzau, Marytėlė! musų 

kinės suknelės po visam!
Kongreso: vadai, gerai išsi

miegoję, švariai apsirėdę, ska
niai prigėrę ir privalgę, pradėjo 
rinktis kongreso salėn.

Akiniuotas beūsis užlipęs 
aukšto suolo pradėjo keikti 
dievius, ir ekskursantams 
tarė juos visus išnaikinti kaip 
blusas.. . Pabaigęs blusoms . pa
švęstą pamokslą visus palaimi
no ir 'liepė traukti vėl į namu
čius.

Namučiuose
bara dukreles už sutepimą šil
ko suknelių ir
ko praleidimą, o ekskursantės 
keikia savo vadus:

— Kad juos taip velniai po 
mirties vargintų kaip jie mus 
privargino.

skandalas: tėvai

už benaudiai lai-

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

23 Dienas 23 Naktis

August 6 iki 28
Stebėtina Paroda 
žavinanti Muzika 

PASIVAIKŠČIOJIMAI 
MUZIKA FIREWORKS
I . VAKAiRASO'1 
OHIO-CLEVELAND
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The Ohio Bell Telephone Company
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E. H. GUSTAFSON, 
Commerčiiil 

j Superintendent

A Greater Telephone 
System for a Greater 

Cleveland

Jus busit užkviesti aplankyti 
musų naujų budingą ant 750 
Hurcn Road siunčiant musų 
mėnesinius statementus už te
lefono naudojimą.

Kad tūkstančiai Clevelandie- 
kurie aplankys ir v^ikš- 
po visą budinką neturė- 
nepatogumų, atlankymai 
paskirstyta į šešis perio- 
ir užkvietimai pasiųsta

tŲ 
bus 
dus 
su jūsų telefono bila, paaiški
nanti- kada išpuola laikas jū
sų apsilankymo.

Šiame telefonų budinke yra 
daugybė žingeidžių dalykų. 
Mes norime kad jus matytu
mėt ofisus kuriuose jums pa
tarnavimas ir didesnei daliai 
valstijos planuojama ir tvar-

Clevelando-Ohio Indus 
trialė Paroda Atsi

daro Sukatoj
Viskas jau gatava atidarymui Cle- 

velando Industrialės Ekspozicijos 6 
d. Rugpjūčio, šeštadienį nuo pietų.

Tai bus didžiausia industrialė pa- 
. rodą .kokią kada kas Amerikoj kėsi

nosi daryti, su viskuo panašiu į Pa
saulinę Parodą. Atsibus miesto au
ditorijoj ir plotuose aplink ją, per 23 

: dienas ir vakarus, ir kas dieną ir 
vakarą bus naujas programas palin
ksminimų ir įvairumų.

Visoje parodos aikštėje ir budin-1 
kuose bus išstatyta įvairiausių ma
šinerijų nuo mažiausių iki milžiniš
kų, ir viską lankytojai galės matyt.

Vienas ypatingas dalykas šioj pa
rodoj bu» tas kad diduma mašinų 
kokios tik bus galima bus paleistos 
ir judės kaip kad atliekant savo dar
bą, matysis kitos stačiai atliekant 
darbą. Žmonės mažai kada savo gy
venime turi progos matyti mašineri
jų veikimą, taigi šioje parodoje ma
tys

BRILIJANTV BOKŠTAS
Gal but vienas iš ypatingiausių 

vaizdų šioje parodoje but tai Brili- 
jantų Bokštas kuris stovi plazoje. 
Tai 225 pėdų aukščio padaras ir su
darytas taip kad naktį žibės kaip 
koks brilijantais nusagstytas stul
pas, kurio gražumas paliks žiūrėto
jų atmintyje ant ilgai.

Dešimts tūkstančių kristalų, ypa
tingai padarytų tam tikslui, sudėta 
į to bokšto rėmus. Pačiame viršu
je bus jų visas spietis. Apačioje bus 
fontanas vandens, kuris bus paleis
tas atidarymo dieną ir tekės per vi
są parodos laiką. Bus lakūnai ku
rie paežeryj darys visokius šposus 
ore, dalyvaus garsus Sousa benas, ir 
kas vakaras bus. fajerverkai. Bus 
vandeniniai sportai ir visokių kito
kių paįvairinimų.

i Richman Bros. Co. Dar
bininkai vėl Gavo 

Dividendus
The Richman Brothers Co. įvedė 

dalinimąsi savo pelnais su savo dar
bininkais, ir šiose dienose paskelbta 
kad kiekvienas darbininkas kuris yra 
šioj siuvykloj Rugpjūčio 1 d. gaus 
5 nuošimčio pinigais dividendo už 
periodą nuo Sausio 1 d. iki Liepos 
1 d., arba už pusmeti, kas reiškia po 
$5 dividendų už kiekvieną $100 kiek 
kuris darbininkas savo darbu į tą 
kompaniją įdėjo. Daugelyje atsiti
kimų ta suma siekia iki dvigubų di
videndų, kadangi apie 90 nuošimčiu 
Richman darbininkų yra kompanijos 
sėrininkai ir gavo pinigais 5 nuoš. 
dividendų prr‘; reguliarių bertaini- 
nių dividendų Liepos 1 d.

Šis pelnų pasidalinimas yra antras 
šį metą, nes Vasario mėnesi buvo 
mokėta po nuošimčių nuo šėtrų 
ir po $5 pinigais duota. Dar Spalių 
mėnesį sėrininkai gaus po $1.50 re- J 
guliario dividendo, arba viso per mie
tus $16.

Richmpji išmokėjo 100 nuošimčių 
(akcijomis 1923 lĄetais, 25 'nuošimčių 
akcijomis 1926 metais ir $15.00 pi- . 
nigais 1922 metais. Ypatinga tas 
dalykas pažymėti kad darbininkai 
kurie pirma akcijų iš šios kompani
jos mokėdami po $50.00, dabar tas 
akcijas gali lengva; parduoti biržoj 
po $201.

JUOZAS W. RUKŠTELIS

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

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

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

MOSES CLEVELAND© 
VAIKAMS PAKVIETIMAS

koma. Norime kad pamaty
tumėt tulus įrengimus kurie 
duos dial telefonus vidurmies- 
čio sričiai, taipgi ir tolimų 
miestų šaukimo svičių lentą 
kuri suveda jus su kitų mies
tų žmonėmis ir galit kalbėti 
su visais miestais per visą ša- 

' lį. Atsakanti vadovai bus pa
skirta kožnam lankytojų bū
reliui.

Taipgi jus turėsit malonumo 
pirmą sykį gaudami progą pa
matyt savo miestą nuo viršū
nės budinko, nuo 370 pėdų au
kščio, vienos iš aukščiausių 
vietų Clevelande.

Meldžiame tėmyti savo 
kvietimą. Mes norime 
jus atlankytumet mus.

už 
kad

Tarp Linksmybių ir Palocių

QAUGUMAI žmonių turėjimas šmoto 
savo Motinos Žemelės su nameliu, 

ant kurios jie gyvena, ingž ?GS’xsĘĘĘ, 
duoda toki pasitenkinimo jausmą kokio 
negalina gauti turint jokį kitonišką tur
tą art a savastį.

Daugumoje atsitikimų, turėjimas nuosa
vo nemo reiškia tuo pat sykiu ir sutau- 
pymą p: ",?> kurių nereikia išmokėti 
rendomis.

The Society for- Savings tiki į tai kad 
kiekviena šnogus privalo stengtis turė
ti nuosavu namą. Taupymai pinigų joje 
reikalingų p.:n;gų į Namų Fondą nusipir- 
suteikia atsakančią metodą susidėjimui 
kimūi namo.

s I MONTREAL and return s $26.20 
: : 36.35

S1DE TRIPS from Niagara Falls at Special Excursion Rates
TORONTO and return s i Z 
CLAYTON, N.Y. dnd return 16.601 ™-----j dTLSZT
ALEXANDRIA BAYandretum<7.051 QUEBEC and Return

with .return limit equal to Niagara Falls Excursion Tickets

o ROSEDALE ©1 
'Dry Gleaning Go.f 

Rand. 7906 Z 
f C. F. PETRAITIS, Prop. | 
J 6702 Superior Ave., ■ |

P^cafionTnps
Visit Niagara Falls and Canada this summer

Enjoy a cool, delightful Lake Trip on the 
Great Ship <>SEEANDBEE,>

Special Excursion Fare only $7.85 Round Trip
Cleveland to Niagara Falls and return

Leaving Cleveland at 9:00 p. m. (Eastern Standard Time) July 8th, 
. 15th and 25th. August 1st, 12th, 19 th and 26th

Tickets good returning any time within 12 days including date of sale, 
now obtainable at our Cleveland Office

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

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

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

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

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

EAGLE BRAND
CONDENSED. MILK

Incorpor-ated.

^odety fbr puvinys
> iuithe City of Cleveland

PUBLIC SQUARE
P i r m 13US13 Pasibudsvoįit N am a



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese SPORTAS

L j 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 j 
įjįr ■ ' ---------------- -------

Clevelande Reikia Revoliucijos
K. S. Karpavičius, Dirvos Redaktorius.

K. * n- 
KAIP REIKIA DARYTI?

Visose musų srovėse yra 
po keletą gabesnių žmonid 
ir jie mato ir piktinasi kaip 
draugystėlės ir kuopelės te
atrą kryžiavoja, sceną že
mina. Jie kalba, girdi pub
liką kalbant kad geriau bu
tų visai neužsiėmus tokiais 
vaidinimais. Laikraščiuose 
korespondentai vaidintojus 
peikia ir niekina, mokytojus 
kritikuoja, o kaip kurie ir 
veikalą žemina, dėlto kad 
toks primitiviškas, lyg lau
kinių necivilizuotų žmonių 

įstatymas “teatro” viską su
gadina.

Kaip tas pataisyti?
Reikia tiems supratinges- 

niems veikėjams — kadangi 
jie priklauso beveik visose 
savo srovės organizacijose 
— stengtis nedaleisti jokiai 
draugystėlei imtis “teatrą 
lošti”. Jeigu jie nepritars ir 
neapsiims Į komisiją, “teat
ro” ,nebus. Vienas “teatro” 
nuicryžiavojimas mažiau, ir 
gėresnė proga tiems kurie 
gali ką gero.

Dabar yra taip: Yra po

tu turėt geresnį mokytoją, 
kuris nusimano apie veika
lus ir 'sceną. Turi imti tik 
tinkamus vaidinti žmones, o 
ne kaip dabar draugystėlės 

Į ir kuopelės daro: bile tik 
vietą užėmė, bile atburbėjo 
rolę, ir tą pačią atbulai ir 
drebėdamas scenoje, ir pa
baigta.

Jeigu šitas bus padaryta, 
Clevelando Lietuviai pada
rys1 svarbią revoliuciją sce
noje ir sykiu musų kultūri
niame (gyvenime.

Draugystės, kurioms rei
kia pinigų, kurios iš mokes
nių nepragyvena' terengia 
balius ir po bausmė priver
čia narius dalyvauti arba 
užsimokėti bausmę. Drau
gystė neturi teisės išnaudot 
visuomenės del savo narių 
nesupratimo kąm jis yra 
draugystės nariu. Draugys
čių balių gali būti du ar tris 
per mėnesį, o sykį kokį ge
ras vaidinimas tokios orga
nizacijos kuri tam susida
rius.

(Bus daugiau.)

(DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
(ANT 6-TO PUSL.)

Kaip ‘Nuvykt Į Pikniką
Nedėlioj nuo Lietuviškos sa

lės Į “Dirvos” pikniką eis dide- 
' lis trokas. Katrie norėsit va- 
| žiuot susirinkit pas Lietuvišką 
(svetainę arba prie “Dirvos” ke- 
' Uos minutos prieš dvyliktą ir 
.gausit vietos troke. Trokas jus 

1 nuveš ir parveš už visai pigią 
1 kainą ir nebus bėdos su nuva- 
I žiavimu ir sugryžimu.

Automobiliais važiuokit per 
Broadway ir East 71 st., •paskui 
visu laiku sekt Brecksville rd., 
iki Brookside road. Brookside 

I road randasi pravažiavus mailę 
■ už Independence miestelio. Vi
su laiku vienas kelias, tik laiky
kitės jo,* nebus .reikalo niekelio 
klausinėt. Prie kelių bus ženk
lai “DIRVOS PIKNIKAS”. Tik 
nepravažiuokit Brookside road. 
Ant to skerskebo yra aiškus už- 

: rašas ‘BROOKSIDE RD.’ ir bus 
1 padėta rodyklė sukti po dešinei.

Iš Akrono sukit po kairei da- 
važiavę tą patį skerskelį.

Akrono bussai kurie eina per 
Brecksville daveža iki Brookside 
rd.

Karais važiuojant, East 55th 
St. Through karu da važiuokit 
iki Harvard Denison linijos ir 
iš ten imkit taxi. Pilną vežimą 
veža už kokį dolarį su centais. 
Jeigu taxi ten nebus tuo tarpu, 
pasišauki! daugiau. Pasakykit 
vežti jus iki Brookside rd., ten 
išlipkit ir eikit p'o dešinei. Su- 
sitarkit su taxi kad atvažiuotų 
jus pairų į atgal.

vieną-kitą galintį vaidinti, 
jį tampo visos draugijėlės ir 
(kuopelės, vienas darbo žmo
gelis ar mergina “mokina
si” tris-keturis veikalus vie
nu sykiu. “Mokinasi” ir ki
ti kurie netikę scenai nei| 
Iškalba, nei išvaizda, nes ge-1 
rieji net negali apsiimt vi
soms draugijoms “lošti”, i |

Atėjo “lošimas”: veikalas 
kai skarmalai sutaršomas ir 
suminamas. Publika spjau
dosi. O dar aršiau, kad ta 
publika, žinodama kad nie
ko geresnio nematys, nere
mia parengimo, ir draugijos 
savaitė po savaitės per visąl 
sezoną eina ir eina “į sky
lę”. Iš noro pasinaudoti ki
tos net prakiša. BlLkad 
paliautų. Vienok kur tau. 
Vėl renka komisiją'.u lak
sto, renka knygeles/kyiečia 
“lošėjus” ir vėl “sį&tiY” “te
atrą”. ... z

Artinantis “Dirvos” Re- 
c aktoriaus Sukaktuvėms

Spalių mėnesio vidurį sueina 
dešimts metų kaip prie “Dir- 
\ os” stojo darbuotis K. S. Kar
pavičius, kaipo redaktorius, ir 
sueina 15 metų kaip jis darbuo
jasi Lietuvių literatūroje.

Visiems tąutininkams gerai 
žinoma kad tik vienas Karpavį- 
ėlus išlaikė Clevelande “Dirvą” 
per visokius audringus ir ra
mius laikus,, ir dabar mes turį- 
i.ie rimtą laikraštį t.k ačiū jam.

Tokioj kolonijoj kaip Clęvė- 
L.ndas įgyvendinti laikraš.tį ir 
išlaikyti ir padaryti jį populia- 
i šką plačioj Amerikoj, ir vieną 
. i populiariškiausių Lietuvoje 
yra didelis jo nuopelnas.

“Dirva” eina dvyliktas me
tas, o p. Karpavičius vedė ją 
per dešimts metų, kuomet pir
mus du metu persikeitė redak- 
urių visa eife.

Kiti bandė leisti įvairius laik- 
aštėlius šiame mieste, bet nei 

vienam nepasisekė, taigi laik
raščio le.dimas ir išlaikymas

SUGRYŽO A. ŽUKAS
Trečl'adienį sugryžo atgal iš 

savo “honeymoon” A. Žukas su 
savo žmona. Aplankė, daugelį 
rytinių miestų ir matėsi su dau
geliu savo draugų ir pažįstamų 
rytuose.

NAUJI REKORDAI
“Dirvęje” gąųma gąuŲ šiuos 

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

Neverk pas Kapą ir 
Tykus Buvo Vakarėlis.

ir , . ■
Važiavau Dieną

Vakarinė Daina.

; VIETINĖS ŽINIOS
“Dirva” priims trumpus pra

nešimus visų draugijų apie jų 
susirinkimus, parengimus, pra
kalbas ir repeticijas. Taipgi 
bus patalpinta visų organizacijų 
pranešimai apie atsibuvusius jų 
parengimus, teatrus, koncertus,

Ar Vaidinim$?Nereikia?
-Ne, aš nekalbu kad reikia 

sulaikyt Lietuvių kultūriš
ką judėjimą, bėt reikia su- 
laiky^ kultūros, meno dar- 
kymąT^sgėdinimą. Tą su
laikius, butų daugiau jiegų 
tikrą meną pakelti ir publi
ka turėtų iš ko pasigerėti.

Publika peckelių nualinta 
neparemia nei gerųjų. At
važiuoja Kvederas su “Kor- 
nevilo Varpais”, parengi
mas nueina “į skylę”, o pa
žiūrėti ten tikrai yra ko.

Rengia vakarą artistas S. 
, Pilka, arba ~kitos artistės, 
r žymios dainininkės, bet pu

blika nesilanko kiek reikia. 
Rengia Čižauskas operetę, 
koncertą, ir ten tas pats.

Išėjimas iš to gali būti to- 
kis. Turi būti grupelė sce
nos veikėjų kurie turėtų tik 
vieni užsiimti teatrų staty-

;.ra labai sunkus darbas.
Per visą dešimtį metų nuo p. 

Karpavičiaus pribuvimo į Cleve- 
landą ii- redagavimo “Dirvos” 
man būnant arti šio laikraščio, 
geriausia žinant v sas aplinky
bes nuo pradžios iki dabar, pa
duodu’sumanymą, kadangi dar 
aiko yra gana, kad’Clevelandie- 

čiai veikėjai, susidėjus su “Dir
vos” bendrovės valdyba, suren- 

; gtų tinkamą paminėjimą Kar
pavičiaus, , dešimties metų su
kaktuvių “Dirvos” arimo.

Pasiūlau Spalio mėnesį su
žergti viešą vakarą su vaidini
mu ir pastatyti jo paties1 para
šytą, dabar per “D.rvą” ■ einan
čią komediją “Ekscelencija”, 
su kitokiais to vakaro pamargi- 
nįmals. Jeigu galima, pakvies
ti prie to suvaidinimo ir Lietu
vos artistus, komp. Vanagaitį 
arba St. Pilką.

Antanas Zdanis.

Lankėsi “Dirvoje” M. A. šir- 
mulienė iš Chicagos, kuri vie
šėjo pas savo gimines M. Pro- 
kopus ant Ansel Rd. Širmuliai

mu ir statyti taip kad žiū
rėtojai norėtų ir kitą syki 
jų vaidinimą matyti. Turė-

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentu Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

Prakalbos lygiai ant 3 p. p.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

prakalbas, jeigu bus prisiųsta 
arba priduota redakcijai jų ko
respondentų arba dalyvavusių 
parengimuose ypatų nevėliau 
antradienio vakaro ir jeigu bus 
parašyta vardas ir adresas to 
kuris atsiunčia. Pranešimai tu
ri būti trumpi, vieno lakšto raš
to, ir ne polemiški, tik taip sau 
padavimas kas. atsitiko.

Komaro-Freimonto Rie
tynės Nedėlioj

Nedėlioj, Komaro ristynė 
su Freimontu, pasauliniu 
Lietuvių čampionu vogų kil-' 
notoju bus tuo nepaprasta 
kad šiedu musų milžinai y-j 
ra vienodi visame kame, iš
skyrus ką keliais svarais 
Komaras sunkesnis.

Komaro kaklas yra 20 co
lių storio, Freimonto gi 19 
ir pusės; abudu yra vieno
do aukščio ir vienodo am
žiaus ; abudu yra lygiai rau
meningi ir< muskulingi, be 
jokių perviršio lašinių.

Komaras yra Amerikoje 
lavinęsis, p Freinlontas yrą 
Europietis ristikas su pora 
medalių gautų už ristynes, 
vienas yra gautas dar visai 
nesenai, 1925 metais.

Abu jiedu moka gerai 
laužyt kaulus, nors Frei- 
montas neužsiima nosių 
daužymu ir kruvinimu.

Freimontas, kuris aviem 
rankom pakelia 400 svarų, 
sako jam iškelt Komarą ir 
apsukus ore mest ant mat- 
raso bus kaip niekas, o Ko
maras labai bijo galvos su
sukimo.

Komaras sako: Aš kai 
pačiupinėsiu Freimontą tai 
jis nenorės daugiau iš savo 
Stok jardų niekur kitur iš
važiuot.

Ristynė bus iki laimės ku
ris du sykiu iš trijų. Refe- 
ry bus Charley Marotta. Jis 
iŠ šių ristynių išsirinks sau 
vieną, katras laimės, Ko
marą ar Freimontą, sustą- 
tyųiųi su seniu Zbyšzko ki
tą savaitę,, Taigi abu jiedu 
pasiryžę laimėt',,' nfes' risty- 
nėse su ’ Stanislovu Zbyszko 
Lietuviui' ^Marotta mokės 
nemažiau $S00. *

MAROTTA UŽKVIETĖ 
STANISLOVĄ ZBYSZKO

Sekančias ristynes Marotta 
rengia Taylor Bowl arenoj kitą 
ketvirtadienį, Rugpjūčio 11 d. 
Jose paskutinėj poroj risis Sta
nislovas Zbyszko, senasis iš tų 
garsių Lenkų brolių. .Su juo 
Marotta statys Lietuvį, Komarą 
arba Freimontą. Bus ir kitos 
poros gerų ristlkų.

T,kietai šioms ristynėms bus 
parduodami “Dirvoje”.

aprašinėjo apie Dempsio kilmę 
ir išvedžiojo kad jo tėvai yra 
maišyti Airlų-Škotų kilmės, tai
gi Dempsey paeina iš Europie
čių, o ne iš Indijonų ar Męksi- 
konų kaip kiti mano.

A. JUKNIO LAIŠKAS APIE 
KUMŠTYNES

Clevelandietis Antanas Juk- 
nis, nuvažiavęs į New Yorką 
prieš Sharkey-Dempsey kumš
tynes, štai .kaip rašo:

DEMPSIO KILMĖ
Tarp žmonių plačiai ginčija-1 

masi kokios kilmės yra Jack i 
Dempsey,. Vienas Chieagietis I 
net laišku užklausia “Dirvos” 
apie tai.

Amerikonų laikraščiai plačiai'

SARPALIAUS TELEGRAMAS
■ Karolis Sarpalius, iš savo pą- 

silšip vietos, prisiuntė- šitokį te
legramą :

■ “Linkiu Komarui ir Freimoh- 
tui gerų pasekmių jų rietynėse. 
Katras nugalės tas turės ristis 
su manim sekančią turnamento 
dieną. Ąš busiu prisiruošęs ei
ti į kovą su visais už kokių po
ros ar trijų savaičių”.

irie.' Septintame raunde Demp
sey kirto Sharkiui peržemai,. 
kur negalima jau mušti, Shar- 
kio pusės publika pradėjo rėk
ti kad sulaikytų faitą ir Sharkį 
apšauktų laimėtoju. Bet refe- 
ry ir teisėjai nei burnos ne
pradarė prieš tai-; Sharkis ma
tėsi buvo labai uogautas, ir ta
da Dempsey atkartojo smarkų 
smūgį į Sharkio žandą ir Shar
kį padėjo ant grindų.

PASARGA BUTLEGERIAMSKur aš sėdėjau viskas buvo
matyt labai gerai; man išrodė, Po Lietuviškus piknikus lan- 
kad Sharkey niekad negali pra-1 džioja butlegeriai su savo nami- 
laimėti. Penktam raunde Dem-'ne ir nuodija žmones. Pątaria-
psey buvo visai pailsęs, išrodė mę butlegeriams į “Dirvos” pik- 
kaip girtas, o Sharkey išrodė I nikų nevažiuoti pardavinėti sa- 
gerai, lyg negavęs nei vieno I vo “štofo”, nes pakliusit, ka- 
smugio nuo Dempsio! Turėjo daugi “sausieji” visuose pikni- 
bųti kas nors negero tame visa-1 kuose . tokius kupčius '.gaudo,

Kitas ‘Dirvos’ Pikniką
BUS NEDĖLIOJ ’

Rugp.-August 7 d.
-- ------------ --------------------------- 1_______________L—

Vieta yra visiems žinoma: Vokiečių Farma, ant Brcokside rd|, iŠ Brecks- * 
ville rd. pasukus į dešinę. Važiuoti reikia per Broadway ir E. 71 strfl

Iš East 71' St/ir 'Broadway važiuokit Breckhvillė keliu (dabaL'TJo. 21) iki BrooksicftH 
Road, ir sukitės po dešinei, tenai rasit pikniko vietą. (Kėlias No. 21 buvo No. 13W

Karais ;davąžiavęs ‘ik! TĮarvard.;Denisonllinijos,. npo ten imkit Taxi, kurie atveš į-'pikniką. B

Tikietai vyrams $1, moterims 50c. Vaikams virš 15 melų 50c. šokiai, puiki muziką.

....... RISIS DU--MILŽINAI L > 1 ■ ; V

J. Komaras sh A. Freimont J
TAIPGI :B.US. KITOKIE'-SPORTIŠKI PA MARGINIMAI JIEMS VADOVAUJANT

DAR PRIE DAINAVIMO 
GORDON PARKE

Perėtos savąitėš Lietuvių pa- 
s redymas su dainavimu — su 
dideliu choru — miesto parke 
prieš keletą tūkstančių publi
kos yra padrąsinimas musu jau
nimui 'veikti tarp Savųjų, nes 
t k su savais gali pasirodyti pa
sauliui ir užsitaniauti pagyri
mo.

Kurie užsiima kokiu jaunimo 
lavinimu, choruose arba sceno
je, privalo darbuotis ir toliau. 
Ir kitą metą bus ruošiama to
kie tautų vakarai miesto par
kuose, o žiemos sezonu gal bus 
suruošta toks vakaras milžiniš
koj miesto auditorijoj.

turu biznį po antrašu 2 Broad
way, Melrose Park, Chicago j.

GRYŽTĄ PRIE DIEVO .
Teko patirti kad pradėjo prie 

“dvasios šventos” gryžti neku- 
rie karšti bolševikėliai. Jie pa
metė komunistus , ir krikštija 
savo suaugusius vaikus kurie 
buvo nekrikštyti kada gimė, o 
tėvai buvę “karšti komunistai”.

Reikalinga apisenė moteris 
prie vaiko prižiūrėjimo, visai 
mažai šeimynos, geras gyveni
mas. Atsišaukit tuojau antra
šu: 1111 East 68th St. Bile lai
ku. ’ (33)

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per ‘‘Dirvą” šios 

ypatos:
Anna Ankudo (Rusijoj) $10.00
Jonas Leimonas..........Lt. 100
Juozas Lenktaitis.............. 100
Uršulė Jankauskiutė.......... 50
Stasys Lapinskas.............. 150
Marė Žemaitienė ............. . 100
Justas Kazakas ... 300
Povilas Vaitulevičiūs .......... 50
Kazimieras šumakaris .... 300

JONAS KODIS PRIEŠ 
ADOMĄ VIDŽIŲ

Jonas Kodis atsišaukia ant 
Adomo Vidžiaus iššaukimo ris
tis jo vogos ristikus. Kodis ra
šo: '“Aš apsiimu pariąti Vidžių 
į vieną valandą keturis sykius, 
jam'nereikės daugiau ristis, už7 
teks manęs vieno.”, »

KOMARAS LAIMĖJO
■ Pereitą penktadienį Mąrottos 

rlstynėse Juozas Komaras gavo 
sau priešu Pittsburgo Vilką, ku
lis-ritosi pereitą vasarą su Sar- 
palium. Bet Komaras jį. daug 
greičiau paguldė du Sykiu pa- 
gretu negu pas'išėkė padaryti 
Sarpaliui. Pirmą sykį Komaras 
laimėjo į 9 minutas, antrą sykį 
į 7 minutas. ., j
, ; Važiuojant iš tų,ristynių.. pą-j 
mori, vienas sportininkas sako 
Komarui r

— Kodėl tu tam žmogui su
kruvinai nosį?

— Kad ristynė tai ristynė,' — 
aįsakė Komaras. — Jus manot 
kad aš jį apsikabinęs imsiu bu
čiuot? Aš parodau kad aš ri
tuosi tikrai ir kad jokios meilės 
prie savo priešo neturiu.

— Bet. vistiek negerai žmo
gų bereikalo sukruvint, — gin- 
čia tas sportininkas. .

— Aš jums sakau: pas mane 
jokių monki biznių nėra; aš nu
einu ristis tai ir rituosi kad nu
galėčiau. Man daug sykių1 tą 
kiti padaro, ir net buvo ranką 
išsukę. Kurie kiti ristikai gra
žiai ir švelniai ritasi žiūrėtojai 
sako kad jie tyčia bovijasi ir 
monki biznį daro.

Komaras labai įsideginęs sau
le ir yra juodas kaip Meksiko- 
nas. šiltas dienas jis praleidžia 
Gordon panke paežerėj. Jis sa
ko: Saulė yra didžiausia gaivin
toja ir stiprintoja ir priduoda 
žmogui labai daug energijos. Aš. 
dabar nebijau ristis su jokiu 
smarkuoliu.

Augustas Freimontas, 2115 švarų sunkumo 
vienatinis Chieagietis kuris pasidrąsino, stot prieš 

dabartinį čampioną Juozą Komarą.

Juozas Kamaras ~ kaip jis 
išrodo kada ritasi: jis tada ne
prasijuoks, bet rimtai, kaktą 
suraukęs, eina prie savo priešo 
ir griebia. Jis gatavas “pačiu- 
pinėt” Freimontą “Dirvos” pik
nike nedėlioj.

Gerbiamieji! Nepraleiskit šio pasilinksminimo, nes labai mažai kas tokių Cleve- j 
landė surengia. Augustas Freimontas parodys ir kitus drūtumo stebuklus — jis 
išlaikys du automobiliu važiuojančiu į priešingas puses; bus traukimas virvės su 
Komaru viename gale, su Freimontu kitame gale. Bus mažų vaikų ristynė — risis 
tik Lietuviai vaikai, už tai gaus dovaną. Šokiams ten yra labai didelė svetainė — 
gali tilpti 500 porų vienu sykiu. Muzikantai geri. Vaikams yra sūpynės, didelis 
miškas pasivaikščiojimui. Daugybė vietos automobiliams pasistatyti.


