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Orlaivių Lenktynėt per
PIETŲ AMERIKOS 
INDI JONAI KĮLA

—■ ,'į-’’j • .

Bolivijoj, pietų Amerikoj, ap-| 
ginklavę 80,000 indijonų, ai-

VOKIEČIAMS LAKŪ
NAMS NEPAVYKO

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Gaudys Nelegaliai 
Įvažiavusius

Washington. — Darbo de- 
partmentas paprašė visų dide
lių dirbtuvių raportuoti kiek jų 
įstaigose dirba svetimšalių ir 
ištirti ar kuris iš jų neįvažiavo 
nelegaliai. Taip mano susekti 
ateivių įbėgimą slapta j šią šalį.

veikia su 55 
normalio.
Eina kalbos
susivienyt Uni-

iki

a-,

Youngstown, O. — Vasaros 
laiku veikimas plieno ir geležies 
industrijoje šiame mieste apma
žėjo. Dirbtuvės 
65 nuošimčiais

Akron, O. -— 
pie tai kad gali
ted States Rubber Co. su Good- 

^, year Co.
' Columbus, O. ■— Penki tynijisi

t sty.me streikuojančių angliaka-) 
siti Provident kasykloje netoli 
St. Clairsville. Visi areštuoti 
ir pastatyti po $1,000 kožnas 
iki teismo.

Balmont apskrityje tvarkos 
tarp angliakasių palaikymui 
pastatyta ginkluota sargyba a- 
pie kasyklas.

Per savaitę laiko baigiantis 
Rugp. 6 d. Suvienytose Valsti
jose iškasta 8,550,000 tonų min
kštos anglies, nežiūrint anglia
kasių* streiko.

New York. — United States 
Steel korporacijos užsakymai 
iki Liepos 31 dienai padidėjo 
88,768 tonais. Birželio mėnesį 
užsakymų turėta 3,053,246 tu
nai, o Liepos m. 3,142,014 tonų. 
Vienok pereitą metą Liepos mė
nesį užsakymai buvo žymiai di
desni, nes siekė 3,602,522 tonu.

Lima, O. — Gazolino trokui 
užvažiavus ant gelžkelio bėgių 
ir užlėkus ant jo traukiniui už
mušta keturi darbininkai ir su
daužyta lokomotivas. Pasažie- 
riai nenukentėjo.

Lcrain, O. — National Tube 
; Co. dirbtuvėj darbai pradėjo ei- 

■ ttS su 72 nuošimčiais normalio, 
arba 2 nuošimčiais daugiau ne
gu dirbo savaitė pirmiau.

Nelaimės kasyklose. Per pir
mus septynis šių metų mėnesius 
Pensylvanijos angliakasy klose 
žuvo 498 darbininkai. Iš to 
skaičiaus 291 žuvo kietosios an
glies kasyklose, 207 minkšto
sios.

Per tą laiką iškasta 47,000,- 
000 tonų kietos anglies ir 80,- ' 
000,000 tonų minkštos.

Prigėrė 11 Rusų. Archangel
sko vandenuose nuskendus Ru
sų prekiniam laivui prigėrė 11 
darbininkų.

Pacifiką
!DU ORLAIVIAI PASIEKĖ HAWAII SALĄ, O 

KITI DU SU 5 ŽMONĖMIS NE ATSKRIDO
------------------ « -------------------- .-----------------

Bolševikai Tyko Pa
grobi Šanghajų

Antras orlaivis,

Honolulu, Rugp. 17 d. — 
Šiandien 12:23 vai. po pietų 
atskrido čia pirmas orlaivis 
iš keturių, kurie išsileido iš 
Kalifornijos pakraščio len
ktynėms už Dole dovaną.

Pirmutinis atskridęs or
laivis vadinasi “Woolaroc”, 
su lakūnais Art Goble ir jo 
draugu.
“Aloha”, vadovaujamas M. 
Jenseno, pasiekė už poros* 
valandų vėliau. Su juo at
skrido ir kitas lakūnas.

Keturi orlaiviai išsileido 
j tas lenktynes, bet apie ki
tus du žinių kolei kas netu
ri," jie gal kur kitur nusuko 
arba turėjo nusileisti i ju
ras. Vienas iš tų neatvyku
sių orlaivių turėjo merginąšių orĮaiyjiĮ turėjo riiergįna , 
laku trę, ImoHytojfą.
Mich., p-Ię Mildred Doran. 
Tame orlaivyje skrido trįs 
ypatos.

Ar du kitu orlaiviu pati
ko pražūtinga nelaimė ar 
tik laikinai apie juos neži
noma sunku pasakyt. Ka
riški laivai leidosi jų jieš
koti.

Pasiekę tikslą lakūnai ap
turėjo dovanas: pirh^hs^į- 
$25,000, antras — $10.000.

Ta keilonė yra 2,400 my
lių be jokios žemės tarpe.

Užsimušė Lakūnai
Kalifornijoj pereitas kelias 

dienas užsimušė trįs lakūnai iš 
pristojusių j eilę skristi per Pa
cifiką už $35,000 Dole dovaną. 
Jie užsimuša darant bandymus. 
Dabar yra dar deyyni lakūnai 
laukianti patogaus oro šokti il- 
gon 2,400 mylių kelionėn.

’ Nuteisė Bolševikų Žu
dytoją

Sėmiapalatinsk, Sibiras. — 
Čia tapo suimtas Gen. Annen
kov, pasižymėjęs kaipo keršy
tojas už Romanovų nužudymą. 
Jis sakoma nužudęs 2,000 ko
munistų už tai kad jie carą ir 
jo šeimyną sušaudė. Jis ir jo 
pagelbininkas nuteisti sušaudy
mui.

Derlius Šįmet Geras
Amerikos ūkių biuras skelbia 

kad šį rudenį* javų derlius bus 
geras ir galvijų užauginta gau
siai, todėl ūkininkai kurie ėmė 
paskolas galės 
keti.

Sakoma kad 
bendroj sumoj 
$1,000,000,000 daugiau už savo 
produktus negu gavo pernai.

lengvai atsimo-

šįmet ūkininkai
turi gauti net

“DIRVA” SAVAITĘ
Leidžia kas sr.vaib
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siginklavę 80,000 indijonų, 
nių garsios senovės Inkų tautos, 
pakėlė karą ( prieš’/baltuosius, 
degina jų namus, žudo žmones 
ir nori prašalinti įuos iš savo 
žemių. Tenai prasideda tas kas 
buvo seniau šiauriątįj Amerikoj 
kada čia baltieji pridėjo veržtis 
j Indijonii žemes ir užvaldyti 
jas. P

Lindbergh Atiduos Or
laivį Muzejui

šanghai. — Komtinistai ruo
šiasi smurtu užgriebti šį mies
tą, kaip padarė su Hankow per
eitą rudenį. Hankow pateko 
jiems kada pasisekė sukurstyt 
gaujas prie skerdynių.

Gal komunistams, taip nepa
siseks dabar, bet jie ruošiasi ir 
pasitiki gauti paramą 
Chinų armijos.

Vėl Potviniai

dalies

Arkansas upei patvinus 
tomis vanduo pakilo iki to 
turėjo iš kaimų ir miestelių gy
ventojai šalintis į saugesnės 
vietas, ■

Nacionalių Bankų 
Turtai

Vię- 
kad

Suv. Valstijų nacionalių ban
kų bendras turtas sudaro net 
$26,581,943,000. Tas apima 7,- 
796 bankus, ši suma yra 
$1,132,959,000 didesnė "negu 
vo 1926 metais.

net 
bu-

Ne d am ai tinti Vaikai
Suvienytose Valstijose kuone 

vienas vaikas iš keturių yra ne-* 
damaitinti, kaip skelbia vaikų 
biuro vedėjai. Vaikų gyvenimo 
tyrinėtojai sako kad tėvai ne
turi supratimo ką vaikas turi 
ar neturi valgyt ir nežino kad 
vaikui reikia daugiau miego ne
gu suaugusiam.

Bijo Prašalint Trockį
Maskva. — Jaunesnieji caru- 

kai nors pyksta ant Trockio ir 
Zinovjevo, bet bijo visiškai jų 
atsikratyti, nes jie turi didelę 
įtekmę visuomenėje. Komunis
tų partijos kontrolės komisarai 
nusprendė panaikinti savo nu
tarimą išmesti Trockį ir Zinov- 
jevą iš partijos už neklausymą 
jaunesnių už save karštagalvių. 
Dabar tie du žymus komunistų 
vadai gavo tik persergėjimus 
būti “gerais vaikais”.

Keliauja pas prezidentą. Iš 
Youngstown, Ohio, trįs vaikai 
skautai iškeliavo pėkšti į vaka
rus aplankyti prezidentą Cool
idge. Tarp jų yra M. Vaitekū
nas, 14 m., ir kiti du svetimi, 
po 15 metų amžiaus.

Australijoj darbininkai pra
dėjo atkakliai kovot prieš darb
davių pasiryžimą įvesti darbą 
nuo štukų, kaip dirba Ameriko- 

|je.

Grand Rapids, Mich. — 'čia 
atskridęs lakūnas Lindbergh su 
savo motina papašakojo laik
raštininkams kad jis žada savo 
orlaivį, kuriuo buvo perskridęs 
Atlantiką, padovanoti Smithso
nian Instituto muzejui Washin
gtone.

Berlinas. — Pereitos savai
tės pabaigoj du Vokiečių orlai
viai buvo pakilę skristi per At
lantiką į Ameriką, bet abu tu-, 
rėjo sugryžti delei blogo oro su
tikto jurose.

Orlaivis Europa, išlėkęs pir
miau, sutikęs blogą orą šiaurės 
jurose, gryžo atgal ir nusileis
damas gerokai apsigadino.

Antras orlaivis, vardu Bre
men, išskrido pereitą nedėlios 
vakarą, bet sutikęs prastą orą 
Atlantike gryžo atgal ir parlė
kė į Dessau už 24 valandų, 
sai netikėtai, šis jau buvo 
skridęs tolokai už Airijos į 
rų plotą. '

Ką Sako Dei
Apie Shar<

Dempsey Tiki kad Sharkey turi 
Didelę Ateitį Kumštininkų 

Eilėse, ir Toli Nueis.

Mirė Plieno Magnatas

k u kaip f* 
nesu .mat

Sharkį 
metai — į ., 
jaii kovoji t 
niame lai; , 
čampiono.? . *. 
tybę, nes‘ Ji. <4meteoriškį

vlisj tas tame '
metų.

Jim Corbett,' 
mušėsi a.

, iki dasivarė prie ča 
| kovojo per
mušėsi per keturis 
metus.
penkis metus, o Tunne? ! 
per aštuonis metus iki u; “ 
viršūnės. Taigi matot kad ■ 
key pasirodė nepaprastai iffi 
jaunikaitis svaidantis piršti? 
kaipo’profesionalas tik peri tr’ 
metus.

Jis turi drąsą, jis turi past-; 
tikėjimą savimi, jis gali paneš-; 
ti mušimą, jis yra greitas, vik
rus lį g^bus ir gali mušti su di
delė spėka. Jis tuią reil alingą 
štidė ii«lA. rtuKSiimgą 
yra stebėtinai tvirtas 
kumšti/ 'ko sąvoką-ar 
ninke^smegenis.

Kumštininkui nieko 
ir nereikia kaip tik to — jeigu 
jis turi ir patyrimą.

Tą vakarą kada Sharkey mu
šėsi su manim jam truko tik 
patyrimo. Jis turėjo jaunystę, 
o aš patyrimą. Ir patyrimas 
išlaimėjo kovą.

Bet duokit tam jaunam vyriu 
dar keletą smarkių kovų ir ta
da kas nebūtų čampionu kiek
vienas susidurs su kiečiausiu 
jaunu kumštininku pasaulyje 
jeigu bus sustatytas su Jack 
Sharkey.

štai kaip pats Jack Dempsey 
sako Amerikos spaudoje apie 
musų kumštininką Jack Shar
key:

Jack Sharkey turi didelę atei
tį ringėje. Aš tą sakau ne su 
tikslu nuraminti jos jausmus 
kurie galėjo būti užgauti musų, 
kumštynėse, bet sakau dėlto jog 
tikiu kad tas yra tiesa. Ir no
riu šiame raštelyje paginčyti| 
tiems kurie- sako kad jis nėra i 
geras kumštininkas.

Tas vaikinas yra geras kum
štininkas perdėm imant; jis yra 
to tipo kuris gali panešti smo- 
gimus ir niekad nesitrauks už
pakalin bet vis pulsis mušti. Aš 
tą žinau, nes jis taip darė muš- 
tynėje su manim. Aš mušiau 
Sharkį smarkesniais smūgiais 
iš arti ir aš jam daviau tiek į 
visą kūną kiek nesu jokiam ki
tam kumštininkui sudavęs per 
#?ilę metų. Vienok niekas nema- 

-4r - ven
giant manęs.

Aš tikrai žinau kad apie 98 
vyrai iš šimto butų džiaugęsi 
greičiau užbaigti su manim ir 
radę minkštesnę vietą ant mat- 
raso atsigulti jeigu jie butų ga
vę nuo manęs tiek kiek gave 
Sharkey iki pabaigos ketvirto 
raundo. Bet nei vienas nematė 
jį bėgantį šalin ar rodantį žen
klus jog jau gana. Jis puolėsi 
ant manęs penktame ir šeštame 
raunde ir visu smarkumu daužė 
mane.

Kada 
žinojau 
ziškai. 
dvasios, 
drąsiai ir atkakliai kap pirmiau. 
Ir septintame raunde jis iššoko 
visu smarkumu, nors iki to lai
ko jis jau gavo nepaprastai ap-| 

' daužyti į visą kūną.
i Gryžtant man iš New Yprko 

Į Los Angelęs po muštynių, ka
da traukinis sustojo EI Paso 
mieste, ten subėgę laikraštinin
kai klausinėjo manęs ką aš ma
nau apie Sharkey. Aš jį išgy- 
riau kaip jam pridera. Vienas 
iš tų laikraštininkų buvo pirm 
to parašęs buk aš sakęs jogei 
“Sharkey neturi kumštininko 
širdies” ir aš jam pasakiau kaip 
ištikro yra, ką patvirtinu ir da
bar. .

Ką aš pasakiau apie Sharkey 
tai buvo ve kas: pagyrimas ko
kį aš jam daviau už jo drąsumą 
ir atkaklumą buvo apsukta ki
tu galu ir aš buvau pastatytas 
pozicijoj kaip pasakęs jog Shar- 

New York. — Plačių jūrių kėy nesąs gana geras. Aš ma- 
laivai šmugeliuojanti degtinę iš nau’ kad tiė’Ic’urie mane pažįsta 
ųžrubežių į New Yorką turi la- žino kad aš niekad nemesiu ak- 
bai sunkią kovą su valdžia. Per- menio į jokį vyrą su kuriuo aš 
eitą savaitę sugauta du šmugel- kumščiavausi, o dar labiau aš 
ninku laivai su 89 vyrais ir negalėčiau mesti į žmogų kuris

i. 1.1 $1,000,000 vertės degtine. Į pasirodė tokiu smarkiu muštu-

vi- 
iš- 
ju-

15 me v
Ištremia Portugalijos 

Sukilėlius

New York. — Rugp. 15 d. 
čia mirė Elbert H. Gary, vienas 
iš Amerikos industrialių milži
nų, sulaukęs 80 metų amžiaus. 
Jis buvo vienas iš pasaulinių 
žymiausių finansieųių, suorga- 
nizįvęs United Stąt?«s Steel kor-

T^yos ko'rporacijos llcrbĮninkdį •• 
tupėjo gana sunkią Kovą Įsu juo 
ir Gary vis buvo griežtas užsi
spyrėlis prieš darbininkų teises.

Lisbonas. — Rugp. 13 d. bu
vo pasikėsinimas nuversti da
bartinę Portugalijos valdžią ir 
pastatyti priešakyje karo laivy
no komandierių. šauta net į 
respublikos prezidentą, bet jis 
puolęs prie šoviko jį nuginkla
vo. Suimti sukilėliai išgabena
ma ant tolimos salos.

Turkestane, žemės drebėjime 
lužaista, Siu- 

griauta apie 100!tnamų.

Aklam Pati Negraži, 
Nori Divorso

Aš tame spor

ir turi
miTrtSiti-

daugiau

Sekančios Kumštynės 
Gal bus Londone

New York. — Kumštynių 
promoteris Rickard, kaip skau
da skelbia, svarsto apie perkė
limą 1928 metų kumštynių į 
Londoną.. Jeigu rasis 
Anglas oponentas tai 
į 140,000 publikos.

šiose dienose dar 
naujoj kumštynės ■ ir
sustatyt Jack Sharkey su Ispa
nu Paolino Uzėudun.

tinkamas 
sutrauks

ruošiama
manoma

Moterims Gręsia Džiova
Wisconsin Valstijos Džiovi

ninkų draugijos pirmininkas 
Dr. Dearholt sako kad moteris 
šiuose laikuose permažai dėvi 
drapanų, todėl joms greičiau 
galima užsikrėsti džiova. Jei-’ 
gu merginos dėvėtų daugiau ap
dangalų, sako jis, džiovininkių 
skaičius jų tarpe sumažėtų.

Visa Amerika Pakvips!
šįmet Amerikos svogunii (ci

bulių) derlius busiąs nepapras
tai didelis. Manoma prirauti jų 
bent 18,313,000 bušelių, 
2,500,000 bušelių daugiau 
gauta pereitais metais.

arba
negu

Užmušė moterį. Eaton, 
viena moteris išėjo pas pažįsta
mus. Vyras ilgai nesulaukęs 
pradėjo jos jieškoti. Ji atrasta 
užmušta ant gelžkeln bėgių.

O. —

Pragsu^čekoslovakija. — Vie
nas aklas^išluotadirbis, '28 m- 
vyras, sumanė kad jo moteris, 
48 m., nėra jam gana graži ir 
todėl jis reikalauja atsiskyrimo 
nuo jos. Jis sako kad jo mote
ris jį apvylė savo išvaizda ir 
amžium. Jis nepaklausė jos 
amžiaus prieš vestuves, bet' po 
vestuvių išgirdo kitus kalbant 
kad ji esanti šlykšti ir jis su
manė gaut atsiskyrimą nuo jos.

Triguba žudystė. St. Paul, 
Minn. — čia rasta nužudyta dvi 
moterįs, seserįs, kurios vienos 
vyras buvo jieškomas sąryšyje 
su jų nužudymu. Bet . vėliau 
atrasta ir jis negyvas pakelėje, 
šių ypatų neišaiškintas nužudy
mas padidina tokių žudyščių 
skaičių iki 12 bėgyje 18 mėne
sių šiame mieste.

Mirė Biednas Milijonie
rius

Londonas. — Čia mirė gar
sus Amerikietis milijonierius J. 
Ogden Armour, 64 m., keliolika 
metų atgal padaręs milijonus 
su gyvulių skerdyklomis Chica- 
goje. Vienu tarpu už jo dalį 
tose mėsinyčiose jam siūlė net 
$150,000,000; bet paskui nuėjo 
žemyn ir jis dabar turėjo vos 
į $20,000.

New York. — Ryjinių valsti
jų lokomotivų inžinieriai, 30,000 
skaičiuje, gjąuua$7/—™ - - i 
tuose daugiau algų. -----

ijjiia $7,000,000 me- 
____ __ „ ju algų. Padidinta 
mokestis prasidėjo nuo Rug

šeštas raundas atėjo aš 
kad nusilpninau jį fi- 
Bet nenusilpninau jo 
Jis vis, kovojo taip pat

Planuodami Keliauti

LIETUVON
“Plaukite po Amerikos Vėliava'*
Ir keliaukite ant ■ puikiausių pasauly 

laivų, kurius valdo ir operuoja Suvienytų 
Valstijų Valdžia.

Speciale ekskursija j jūsų Tėvyne 
išplauks ant puikuolio laivo

S.S. LEVIATHAN
Rugsėjo 10 iš New Yorko.

Ja asmeniškai ves Mr. W. W. Davidson, 
Gcneralis Arentas United States Lines iš 
Pittsburgh, Pa.

Kiti Rugsėjo išplaukimai bus.
Republic  ............. Rugsėjo
Pres. Harding........Rugsėjo
Geo. Washington.—Rugsejo
Pres. Roosevelt__ Rugsėjo :

•Klausi:!*'’ nr'e*',o kainų
pilnų ipL.inacijų a..i-a rayk'ite į

United %. 
States Lines 

T 'tel Cleveland Bldg. Cleveland, O.
45 Broadway, New York City

S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
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A
D I R V A

IT.TSBURGH
EKSTRA! Naujas Komp. A. Vanagaičio Marš

rutas po — po Stubas!

I PIKNIKO
Amšiejaus 

*',ks, Pa., at- 
>pų Sąryšio

K. Sarpa- 
w i.tSĮ drutuoliu,

fflš pikniką 
Tingėsi pa
dėlios ryte 
;Jo lyti net 

jki 12 vai. 
et pergra- 

■' jau manė 
i nuosto- 
s neišeis, 
į tik nu- 
tiliai pul- 
Jir 4 vai. 
įiavo tiek 
1 nebuvo 
jikrai bu-

\ .Jo Va'- Va’ 
vietos Lie- 

y&s, buvo refe- 
Jttsburgietis bu- 

/vyras, daugeliui 
ais net iki kulnų 

» tik Sarpalių nepa- 
joet baimė pasibaigė 

J minutų Sarpalius pa-
• 1F° priešą. Na tada tai 

tikras piknikas —- 
/pradėjo Idykt už Sarpalių 

tiaži ir dideli kėlė didžiau- 
' Ss ovacijas pergalėtojui.
y K. Sarpalius pareiškę kad jis 
dar kartą norėtų atlankyt Pitts- 

■ burgiečius, bet nori ir geresnio 
j/ ristiko. ... .

Atsilankiusieji piknike likos,. 
r pilnai užganėdinti ir rengėjai, 

PfttUįO, jr nalno. kas į 
g jis jpas.kirstj’fn scfcmčiki: San^į 

■daros centrų S1C0,
Iždui 550.. --’daros/' 

Kuopų Sąryšiui $50 m**, (opoms 
po $25.

Iš kuopų sekanti žmonės pasi
darbavo: 36-tos kp. — F. Sa-B 
viekas, P. Marmokas, J. Vir
bickas, A. Vainorius; Moterų 
79-tos kuopos — A. Gilienė, K. 
Bernotaitienė, O. Dambliauskie- 
nė ir sūnūs, A. Akelaitienė, M. 
Bacevičienė; 84-tos kp. — J. 
Kubilius; 85-tos kp. — J. Kui
zinas, F. Mąjsiejus, J. Balionis.

Trockio pasekėjai norėjo pa
kenkt Sandbriečiams ir susidėję 
su Kazėnu surengė tą pačią die
ną savo pikniką, bet nabagučiai 
nieko nepešė ir jų piknikas ne
įvyko. J. Virbickas.

tragedija nebūtų įvykus. Keli 
policistai buvo privažiavę auto
mobiliu prie tų dar stovėjusių 
gatvėj išsigėrusių žmonių, ma
tė gerai kad jie jau pergirti va
žiuoti, bet neareštavo jų, ir ne
užilgo jie pasileidę lėkti tą žmo
gų suvažinėjo.

Po poros dienų tardymo tie 
policijantai tapo suspenduoti.

Nušautas — gyvena. Vienas 
Italas, Philip Nucora, vaikščio-< 
ja gatvėmis gyvas, nors jis tu
ri savo galvoj dvi įšautas kul
kas. Apie pora. mėnesių atgal 
jis pasiryžo nušizūdyt, ir palei
do sau dvi kulkas į galvą. Ka
da jį rado persišovusį jis dhr 
buvo gyvais; ’ Per keletą dienų 
merdėjo, bet paskui pradėjo tai
sytis.

Miega už pinigus. Mellon in-. 
stitute, moksliškiems tyrinėji
mams, 'dvylika ypatų miega už 
apmokėjimą. Gydytojai tyri
nėja miego ypatybes ir kaip ku
ris žmogus miega.

Nušovė vyrą. Norėdami su
sitaikyt, dar labiau susipešė vy
ras su savo moteria, ir moteris 
griebus revolverį savo vyrą nu
šovė. Ji tapo suimta. 
John ir Edna 
7904 Edgewood

Moteris sako
rą apsigynimui, nes jis pradėjo 
ją puodais ir kitais daiktas dau
žyti.

PASTABUKES
------- žinučių Rinkėjas---------- T. M. D. REIKALAI

P

Jie yra 
Williams, nuo 

avė., Swissvale, 
šovus savo vy-

VANDERGRIFT, PA<
Darbai čia slenka vidutiniai, 

su bedarbe nebodavo ja, baįir. 
didelio darbe progreso liėr^Bfi

Lietuviąį^į^^nas nusipirko
I Suosa^^n^^^—

Veronika Kaženiutė gavo lįtĮ- 
dną laišką iš Lietuvos, jos švo- 
geris mirė, liko jos sesuo našlė 

'^su pulku vaikučių. Veronika 
suteikė didelę pašalpą savo se- 

! sęrei ir našlaičiams vaikams.
**Dauguma Lietuvaičių čia gi- 
musų ir augusių išteka už Ita- 
'ų, Graikų. Toliau gal pradės 
ir su juodveidžiais vestis.

Pinavijas.

DETROIT

Rado lavoną. Caraopolis-Ne- 
ville salos tilto srityje rasta la
vonas jaunos 19 metų merginos, 
Julės Solon iš Groveton. Jos 
sesuo spėja kad ji pati nusižu
dė nepakęsdama kitų pajuokos 
kad jis perdaug “vyriška” išro
do. Ji dirbo Pittsburge ir per- 
eitą savaitę pirmadienį iš darbo 
negryno?

Muša darbininkus. Trįs dar
bininkai dirbę Pittsburgh Coal 
Co. peršauti ryte važiuojant au
tomobiliu į darbą į Warren ka
syklą. Kiti du su jais važiavę 
išliko sveiki, 
su skebais.

Pittsburge 
automobilių
žmogus užmušta ir 15 sužeista. 
Penketas važiuotojų areštuota.

Kaltina policiją. Wilkinsbur- 
ge pasigėrę žmonės važiuodami 
lautgmobiliu suvažinėjo Martiną 
Lydon, 41 m.,_ tėvą 11 vaikų. 
Liudininkai sako kad jeigu po
licija butų buvus geresnė ta!

Ta kasykla dirba

pereitą nedėldienį
nelaimėse vienas

MICHIGAN VALSTIJOS VAI
STŲ EKSPORTAS

Michigan valstija, o ypatin
gai Detroitas, užima žymią vie
tą vaistų eksporte Amerikoje. 
Per 1926 metus eksportuota su- 
virš $3,000,000 vertės medika- 
lių ir farmaceutiškų preparatų,, 
visu $100,000 daugiau negu me
tai pirm to. • Suvirš 100 įvairių 
šalių nuolatos importuojasi sau 
vaistus iš Detroito,

Iš Suvienytų Valstijų kas me
tai eksportuojama $12,000,000 
vertės tų vaistų, o Michigan 
valstija sudaro ketvirtdalį viso 
eksporto.

Fordas su Lindberghu ore.' 
Pereitą savaitę čia lankantis 
lakūnui Lindberghui, su juo iš
sikėlė į orą ir Fordas. Po to 
kitu orlaiviu važiavo' net keletas 
žmonių į orą virš Detroito.

Baudžia moteris. Nuo Liepos 
1 d. iki Rugp. 8 d., Detroite nu
bausta 190 moterų pinigiškomis 
baudomis, kurių bendra suma

į PATIES VANAGAIČIO ĮDAINUOTI 
Jo juokingų dainų rekordai po 75c. 
KARVUTĖ (“Kad turėčiau aš karvutę ku

ri duotų degtinėlę vietoj pieno.”)
DOLARIS (“Dolaris, dolaris sukasi, mai

šos, ne tik kišeniuj, bet ir gatvėj” — 
ant kito šono.)

SHARKEY DAINA (“Šarki, Šarki, tu ne- 
atbok, priešų nosis iškočiok.”)

MUNŠAINUKAS (“Man pasakė karveliu- 
kas kad bus geras munšainukas” — 
ant kito šono.)

* y *
Jeigu kas girdėjot aiškesnius rekordus, 

žmogų kaip gyvų kalbant, tai jūsų laimė, 
bet Vanagaičiui šie rekordai, dainos sykiu 
su juokais, taip nusidavę puikiai; kad ro
dos jis scenoje dainuoja kaip gyvas, o ne 
rekorde. Būtinai turit įsigyt šias jo ketu
rias dainas, arba du rekordu. , į<‘

Reikalaukit “Dirvoje”

5 n -------- •—
^‘piRyoį’asKAĮTY-

TOJAMS
Jeigu negaunat kokio “Dir
vos”, numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri
siusi ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė- 
kit kad negavot “No. 34”, 
“No.
tada tikrai gausit tą nume- 
merį

36” ar tam panašiai,

kurio jums trūksta.

XONDG^AS,

Pastaru laiku Lietuvių Klubo 
stovis yra toks. Nuo Klubo 
įkūrimo iki pabaigos Liepos mė
nesio, išėmus išlaidas, pas iždi
ninką esą atlikę apie 39 svarai 
sterlingų. Vienok dar daug 
trūksta kapitalo atmokėti sko
las kad Lietuviai galėtų klubo 
vieta naudotis tris metus. Mat, 
klubas nuo Francuzų atpirktas 

• tik trims metams. Paskola ir 
pajais sumokėta iki dabar, su- 
lyg valdybos pranešimo, apie 
115 svarų sterlingų, vadinasi 
tik pusei reikalings sumos-ka
pitalo teturi.

Klubas sau pelną daro parda
vinėjant lemonadą, arbatą, o su 

j laiku manoma įvesti pardavinė
ti -ir daugiau įvairių nesvaigi- 
tik pusę reikalingos sumos ka
džių. Kai kurie nori kad klube 
rastųsi ir svaiginančių gėrimų, 
bet vargu kiekvieno noras bus 
patenkintas.
1 Klubo komitetas susideda iš 

I Čia gimusių ir iš Lietuvos atvy
kusių. Tokia komiteto sudėtis

taisos namus už didesnius pra
sižengimus per tą patį laiką.

Deportuoja. Iš Detroito de
portuoja 32 svetimšaliu slaptai 
įsigavusiu per rubežių iš Kana
dos. Tarp jų yra keli ir Lietu
viai. Kurie iš Kanados įsigau
na slaptai į Suvienytas Valsti
jas jų nesiunčia atgal Kanadon 
bet stačiai į tą šalį iš kur paei
na, taigi rizika yra labai prasta.

Del darbininkų iš Kanados. 
Iš 15,000 darbininkų kurie kas
dien važiuoja j Detroitą dirbti 
dar .tik 4,000 tęįsigijo pilną tei
sę ir privilegiją rubęžių .pereiti,; 
kai naujas patvarkymas įvesta 
nuo Birželio 1 d. Kiti kurie no- pilnai tarp sav?s nesusiderina

I klubo darbuose. Viename nese
nai įvykusiame klubo susirin
kime nekurie komiteto nariai, 
kaip pirmininkas, iždininkas, 
norėjo net atsisakyti, bet po 
ilgesnio apkalbėjimo sutiko pa
silikti savo vietose ant toliau. 
Senieji sako kad čia gimiai, jau- 

[ nieji, jų neapkenčią.
Klubo tvarka ir švara neper-

ri darbo tikslu pereidinėti fube- 
žių kasdien, privalo iki Sausio 
1 d. 1928 metų atlikti visus for
malumus. Tarp tokių forma
lumų yra $8 pagalvės ir $10 už 
vizą. Kurie negali gauti savo 
gimimo metrikų ir kitokių raš
tų tiems sunku vizas gauti.

Nedėlicj Detroite automobi
liais mirtinai sužeista 'dvi ypa-
tos, kuries mirė lignobučiuose; ^eriausia- k* Parodo kaip ir 
šešios patos lengviau sužeista. Ižis dalykas, kad su šluota žmo-

Išskrldo į Argentiną. Iš Dėt- jgus suolus val0-
roito vienas lakūnas išskrido į j šią vasarą pas mus didelių 
Argentiną. Jis nuskrido į Gejbaitrą galime sakyt kaip ir ne

buvo $18,000; jos buvo areštuo-1 orgia valstiją, iš kur pasileis j buvo, iki^šioly.dažnai palyja, 
tos už netvarkų užsilaikymą.'4,600 mylių kelionėn be susto- dienomis vėsu.
Kitos 93 moterįs pasiųsta į pa- jimo. Kalnavertis.

Į mano pastabą kokių prie
žasčių delei netapo priimtas J. 
O. Sirvydo patiektas projektas 
pataisyti tulus SLA. Konstitu
cijos punktus kuriais butų buvę 
galima pažaboti komunistėlius 
Susivienijime, “Tėvynė” labai 
papyko ir vietoj ginčyti tą fak
tą pradėjo prikaišioti man kokį 
tai kerštą, pataikavimą komu
nistams ir kitus dalykus.

“Tėvynės’ peržvalgų rašyto
jas primeta man nežinojimą S. 
L. A. Konstitucijos ir kad Kon
stitucija nustato taisykles Kon
stitucijos pataisoms padaryti.

Tas taip, bet Konstitucija ne
užgina nariams savo organe dis- 
kusuoti pateiktus pataisoms 
projektus; bet kalbamas Sirvy
do sumanymas kaip tik sutiko 
pasipriešinimą iš pačios “Tėvy
nės” redakcijos, tolesni gvilde
nimai to sumanymo nebuvo lei
sta organe, o tuomi buvo ati
duota ginklas į priešingos pusės 
rankas; jie iki pat seimo varė 
priešingą agitaciją per pašali
nę spaudą, o per seimą kaip 
munistai taip ir socialistai 
bai džiaugėsi kad Sirvydo 
manymas buvo atmestas.

Kaslink man primetamo noro 
prisigerint komunistų spaudai 
ir nurodymo kad iš kuopų išski
riami tik tokie nariai kurie lau
žė konstituciją, trukšmą kėlė 
kuopose ir tt., turiu pasakyti 
kad prie trukšmų ir suiručių 
kuopose vedė ne kas kitas kaip 
komunistų politiką^, O išskyri
mu' trukšmadarių iš kuopų ar 
jau bus apsaugotos kuopos nuo

ko- 
la- 
su-

DELEI ORGANA “NE- 
SKAITYMO”

už T. M. 
Pereitos 
jis prie

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

panašių trukšriadarių ir kon-j rytinėse.
stitucijos laužytojų toliau? jAr 
•Itįii komuiSStai
meg^lės tų kuopų vilkti į kopiu- 
riistų varžą?

Taigi man primetimas patai- 
kavimo' komunistams yra be
vertis, nes aš sakau kad komu
nistus reikėjo taip pažabot kad 
jie negalėtų kuopose trukšmų ir 
laužyti SLA. Konstituciją.

Ypatiško keršto aš prieš jokį 
SLA. viršininką neturėjau ir 
neturiu ir nenoriu kad jie taip 
manytų ir organe rašytų. Ma
no nuomonė tada buvo parodyti 
kad Sirvydo pasiūlytu projektu 
butų buvę galima suvaržyt ko
munistų sauvalę musų didžiulė
je organizacijoje 
išskyrimu keleto komunistų iš 
kuopų neuždarys kitiems kelio 
tą patį daryti ką darė jų pirm- 
takunai.

Susivienijimas ir jo valdyba 
bus po senovei komunistų spau
doje ėdama ir niekinama ir ka
da artinsis seimas jie darys tą 
patį pasikėsinimą organizaciją 
už valdyt, o ką darysim mes jei 
neturim jokio panašaus į Sir
vydo pasiūlytą būdą nuo jų ap
siginti ir net nenorim kad apie 
tai kas kalbėtų.

Komunistai jau perdaug ra
gus užsiaugino kad su jais ko
voti tik viena vilčia “kažin ar 
bus musų kiek daugiau”....

ir kad dabar

PETRAS KRIUKELIS, kuris 
yra vienas iš rimčiausių “Dir
vos” ir “Vienybės” bendradar- 
vių Lietuvoje, vis tankiau ir 
tankiau užpila šalto vandens už 
apikaklės tiems kurie dar vis 
nesiliauja šukavę ant dabarti
nės Lietuvos valdžios.

Už S3 metuos&'*"bralinksminsit 
visą kaimą.^- užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

J. Sekys “Sandaroje” ką ra
šęs nerašęs, užkliuvo 
D. organo “Dirvos”, 
savaitės “Sandaroje” 
kitko štai ką rašo:

“. .TMD. organą išties mažai 
kas teskaito o svarbiausia ir 
pačiame organe po antgalviu T. 
M. D. reikalai rašoma kokios 
tai nuodingos pastabos, šmei
žiami nariai, žinoma, tie, kurie 
nešoka ‘laižyti Smetonos’.”

Tai vis mat kampanija prieš 
“Dirvą”. Bet neapgalvota kam
panija. Nei p. Sekys nei 
“Sandaros” bendradarbiai, 
šinėdami tame laikraštyje 
TMD. reikalus ir “Dirvą” ne- 
pamislina kad “Sandara”, kurią 
jie mato “visus” skaitant ryti
nėse valstijose, yra toli nuo va
karinių valstijų, o “Dirva”, 
kurią ten “mažai kas teskaito” 
yra toli nuo rytinių valstijų.

Butų keista jeigu “Dirvą” vi
si skaitytų rytinėse, o “Sanda
rą” vakarinėse. Kožna terito
rija, ypač tokios tolimos sritįs, 
turi savo laikraščius ir jie turi 
savo skaitytojus.

Kada “Sandara” taps TMD. 
organu (nuo ko ji aną metą taip 
džiaugsmingai atsisakė), rasis 
vakarinėse valstijose tokių pat 
TMD. narių kurie ~ verkšlens 
kad “Sandarą” mažai kas skai
to, nes ištikro “Sandara” netu
ri nei tiek skaitytojų vakarinė
se valstijose kiek “Dirva”

Liibai keistai išrodo kad

kiti

apie

turi

vie-

. gana/s labai nesugyvena su kitos 
taukinės kultūrinės organizaci- 

. jos organu.
Kada dar /‘Sandara” nebuvo 

atmetus nuo savęs kitų tautinių 
laikraščių, jie mielu noru ir_
jokio prašymo buvo Sandaros 
pagelbiniais organais ir rėmė 
Sandarą kaip savo organizaci
ją.

Dabar gi “Sandara” ir karš
tesni Sandariečiai per “Sanda
rą” atvirai rodo savo' karingu
mą Tėvynės Mylėtojų Draugi
jai ir jos valdybai, vietoj kad 
būti dėkingais tai organizacijai 
kuri buvo gatava anais metais 
dirva prasidėti Sandarai plės
tis, nes visur susitvėrė Sanda
ros. kuopos pirmiausią?"kur ra
dosi TMD. kuopos.

Vietoj polemikas varinėti su 
“Dirva”, TMD. nariai "kurių 
raštus “Sandara” priima, galėtų 
parodyt savo geresnius norus 
TMD. organizacijai parašydami 
daugiau agitativius straipsnius 
ir “Sandaroje”, kaip kituose lai
kraščiuose Sandariečiai gauda
vo ir dabar gauna rimtai pa
kalbėti apie savo organizaciją.

Tik ten “Dirvos” niekas “ne
skaito” kur randasi tie kurie 
“Sandaroj” rašinėja prieš “Dir
vą”. O kadangi ten “neskaito” 
tai TMD. nariai ir negali suži
not nieko apie tikrus TMD. dar
bus, nes “Sandaroje” nerašoma 
kas TMD. nariams toje srityje 
gyvenantiems butų naudinga, o 
tik kas kenksmingi, tai orga
nizacija vietoj gauti prijautimo 
iš visuomenės, dar labiau tam
pa apleidžiama.

Kurie nori išsidirbti sau pro
gą ineiti į TMD. organizacijos 
viršūnes ateityje, privalo augin
ti toje srityje TMD. kuopas, 
didinti savo rėmėjus ir pasinau-

dojant savo srities laikraščio 
įsileidimu į savo špaltas, pasa
koti visuomenei del ko naudin
ga prigulėti prie TMD., o ne 
rašinėti'apie tai kad kuri ypata 
kam nepatinka. Organizacija 
nėra paskiras asmuo, dėlto as
menį giriant organizacijai nau
dos nepadarysi, o peikiant ne
pasidarysi sau draugų.

Delko p. Sekys ir kiti prie 
“Sandaros” susispietę ėmė ka
binėtis prie TMD. ir jos valdy
bos? Dėlto kad po Gruodžio 17 
perversmo Lietuvoje TMD; pir
mininkas ir kiti valdybos na
riai nepavirto į tokius į kokį 
nuvirto p. Sekys ir dar kiti. O 
p. Sekys dabar nukalba kad T. 
M. D. organas šmeižia tuos ku
rie “nelaižo Smetonos”. Rim
tas žmogus turėtų pirmiausia 
pasvarstyt ką rašo, o tik pas
kui rašyt. Ar ne “Sandaroj” ir 
ne paties p. Sekio ar jo vien
minčių pirmiausia pasirodė už- ■< 
sipuolimai ant “Dirvos” ir jos, 
redaktoriaus, TMD. pirmininko? 
už “sufašistėjimą”? Bet kada 
“Dirvoj” buvo „jiems duota' at
sakymas tai žiūrėk ką p. Sekys 
nukalba.

Kada “Sandaros” redakcija ' 
paliovė su “Dirvos” redakcija 
už “fa.šlzmujs”nfštjsr p. Sekys 
ir jo^yjęnimjfęiai negalėdami 
kfiipoglą^taeSąiAbR /‘Dirvdfę’ 
savo i tulžį lieti, iiejd 'ją kaipo 
TMD.|nariai ąnt-TJiĮD. pirmi
ninko.1

Jeigu p. Sekys ir jo vienmin
čiai bijo kad kas nors nepalytė- 

r be <<aventą” nusistatymų, ko
kią -jie teisę turi užgaudinėti ki
tų žmonių nusistatymus?

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—■'

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

NAIKINA
Kandis, Blusas,
Muses, Tarakus
Kitus Namų Vabalus

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

with __—tfu1

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

Better than a Mustard Plaster



Juodas Karžygis
•Į Senovės Pasaka. Parašė VĖJAS?!

(Tąsa iš pereito num.)
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“Meilės Darže”
Takelis vedė juos tiesiai į Alinos ‘‘Mei

lės Daržą”, apie kurio buvimą Ardys dar 
nieko nežinojo. Palengva, prieš Ardžio 
akis atsiskleidė puikus gėlynai, didokas 
prūdas pilnas žydinčių lelijų, takeliai mar
gų akmenų, pašaliais krūmeliai su žiedais, 
ir ta gražybė jį stebino. Portikas stovėjo 
iš balto marmuro, ir saulėjo žibėjo jo ak- 
menai kaip sniegas. Rožės vijoklės pusė
tinai buvo apaugusios pbrtiką .ir davė gra
žų pavėsį jame. Upės vanduo pradėjo ma
tytis pakalnėje per gluosnių šakas.

— Ardy.... — prabilo kurčiu, vos gir
dimu, balsu, ta dar Ardžio nežinoma myli
moji. — Atsiekiau aš savo troškimų ir da
bar linksma galėčiau numirti....

Tai buvo pif'mas sykis kaip Ardys išgir
do jos balsą....

— Tu mano vardą žinai.... ? — nu
stebo Ardys taip užkalbintas, vos galėda
mas ištarti savo žodžius.

— Žinau aš tavo vardą, nes visi jį mi
ni, visi apie tave kalba per visą šią žemę 
už tavo narsius darbus.... Atmins tave 
visi per ilgus laikus.... Ir aš atminsiu...

— Stengiausi kiek galėjau, atsidėkoji
mui savo geram karaliui, nors be Mažvičių 
pagalbos mano darbas butų buvęs bevertis. 
Ar pavelysi man žinoti kuo tave vadint? — 
klausė Ardys.

— Vadink mane Alina — tik tokis yra 
mano vardas, — atsakė ji.

— Alina! Tas vardas liks man malo
nus ir brangus kaip ir tu man esi.... Dė-

nereiktų dalyvauti, bet senesnieji pasijuo
kė iš jo tokio noro, ir nors jis buvo virši
ninku lygiu daugeliui senųjų, buvo verčia
mas dalyvauti žaisluose.

Po teisybei, išskyrus paprastų karei
viškų užsiėmimų, per visą laiką nuo savo 
garsių rungtynių su Laukiu Daugupiuose 
Ardys nieko pailašaus neturėjo , ir niekur 
negalėjo niekuo pasirodyti, kaip tik nese
nai pabaigtame kare, bet tas buvo tiktai jo 
pareiga kaip ir kiekvieno kareivio; Lam- 
žino jaunimui nebuvo rengiama jokių run
gtynių, nes Nemyras į tai nekreipė domės.

Kada matė neišliks iš rungtynių, Ar
dys ėmė ruoštis. Ir ruošėsi ne tik pats 
bet ir parinko savo pulko narsiausius vai
kinus ir su jais dirbo dienų dienas iki at
eis laikas pasirodyt. Pats miklinosi ir mo-

savo abiem rankom, priglaudė ją sau prie 
žando, o paskui karštom savo lupom pabu
čiavo — tokia buvo jos meilė prie jo, taip 
ji buvo jam atsidavus.... Jautė turinti I „
jame ne tik savo mylimąjį bet ir globėją kįno juos. Žinojo kad sujos pilin valdovai 
ir užtarėją, kuris supranta ją, kurs yra su sav0 narsuoliais, ir kad su Gosčiu atjos 

nemažas pulkas gabesnių vyrų.
Šis Ardžio sumanymas nepaprastai su

judino pilies pulkus. Ne tik kad prieš sve-

toks kokio jos širdis visą gyvenimą geidė.
Susiubavo, sulingavo Ardys nuo to, ir 

griebęs ją į glėbį tvirtai bučiavo jos lupas;! JUU21IU pUxAUo. oyc_
rodės abudu sutirps ten ant vietos, vienok l itinius jie rengėsi, bet kiti pulkų’vadai už-
buvo likę dar juose jiegų ant toliau gyven
ti ir mylėtis.

Suveltais plaukais, džiaugsmo ir nau
jų rūpesčių pilna širdžia, Alina gryžo į pa- 
locius. Ardys pranyko take nueinančiame 
link kareivinių....

¥ ¥ ¥

sinorėjo išrinkę iš savo pulko vyrus išsta
tyti prieš Ardžio parinktuosius, net ir prieš 
pati Ardį.

Taigi sujudimas buvo didelis, ir mies
tas visas kuždėte kuždėjo del to ką matys. 

Tarp visų džiaugsmų ir ruošimųsi bu
vo viena galva kuri nemigo, viena širdis

kuri nerimo, ir ji taipgi ruošėsi prie ko tai 
— bet prie labai skausmingo ir liudnaus.

Tai buvo musų Alina. Kas jai rūpėjo, 
kas galvą graužė? Juk rodos, prie visų 
kitų džiaugsmo, kodėl jai tik vienai neiš
teks smagumų, kodėl jai neprivalu links
mintis sykiu su visais, ir ruoštis, tokios 
permainos laukiant? Gyvenimas pilyje 
toks vienodas, toks nuobodus ir rimtas. 
Juk atvyksta tie kurie išgelbėjo jų šalį 
nuo Asturų — atvyksta'garsus Mažvičiij 
valdovas su savo dvynais sunais. Vaišins 
juos, turės daugybes svečių, kurie ją my
lės, grožėsis, aukštins....

Bet ne dabar jai linksmintis, ne dabar 
prie džiaugsmo ruoštis, nes ji myli Ardj, o 
jam, kaipo vienam iš žymiausių karo vadų, 
teks dalyvauti karaliaus puotoje su sve
čiais, kur turės ir ji būti ir sėdėti šalę ka
raliaus — ir tada Ardys patirs viską! Kas 
tada nutiks ir kuo kitu gali jos džiaugs
mai ir laimė baigtis jei ne jo pranykimu, o 
jam didžiausias apsivylimas ir nauji var
gai keliaujant po nežinomas šalis.... Jau 
Ardys apsakė jai savo gyvenimą — jis bu
vo atviras ir nieko neslėpė. Žinojo ji kad 
jis, negalėdamas gryžti j savo tėviškę ir 
nenorėdamas maišytis jos kelyje gali pa
tekti į vargą ir iš narsaus vado vėl loir 
nors tapti paprastu kareiviu....

(Bus daugiau)

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

pažinti. ’.. ’Bet sunku man buvo nuo pir- 
mci pamatymo tavęs kad nežinojau ar tu 
visus savo žvilgsniais taip varstai kaip per- 
vėrei mano širdį.,..~ j

■ — Mylimasis, argi tu negalėjai pažint 
manęs tada? Daug aš mačiau akių kurios 
į-maastažiurėjo, bet tik tavo vieno akįs ma
ne sužavėjo, užtai aš negalėjau nukreipt 
savo akių nuo tavęs. Kuomet kiti žiūrėda
vo į mane, mane tik pyktis ėmė ir stūmė 
šalin nuo jų, bet tavo žvilgsniai traukė ma
ne prie tavęs.... Mane irgi baimė ėmė 
kad tu gal mane tik viliojai.... Tą naktį, 
po mudviejų susitikimo, aš nemigus pra
žiūrėjau į kaimą ir saugojau kelią ar ne
ateisi. ... Verkiau ir troškau tavęs, bet 
nuo to tik kentėti reikėjo ilgesį ir nežinę, 
kuri mane mirtinai graužė ir slogino.

Išgirdęs Ardys ją minint apie savo tė
viškę,"ištyręs kad ji iš ten paeina, susida
rė sau mintį kad Aliną yra kokia karaliaus 
giminaitė ir užtai čia buna. Gal karalienė 
yra jos teta, ar tam panašiai, todėl ji gali 
liuosąi sau po šiuos gėlynus vaikščioti ir 
džiaugtis gyvenimu. Jis gerai pažįsta ka
ralių ir numano jo amžių, o čia mato prieš 
save jauną mergaitę, tokių tyrų akių, ma
lonaus veido, visai nepanašią į karaliaus 
moterį, tai jį tik džiaugsmas ėmė kad jie
du susitiko....

— Ar tankiai tėvus aplankai, čia taip 
puikiai gyvendama? — klausė Ardys.

— Nedaug dar čia buvau, taigi nei 
daug lankyt juos negalėjau, bet manau vėl 
pas juos keliauti, — atsakė Alina, gavus 
mintį iš Ardžio paklausimo: ji mat suma
nė keliauti į tėvų pilaitę ir ten galės būti 
su juo laisva ir niekeno netrukdoma. Tik 
vėl, reikia kaip nors duoti karaliui supras
ti kad leistų Ardį ją lydėti. Ardys irgi 
apie tai pamanė, nes žinojo kad ji viena be 
palydovų nekeliaus, bet kaip patekti lydė
ti?....

Ar viskas baigta — ar atsiekta jų lai
mė kokią tada ir dabar žmonės supranta, 
susiradę savo širdies parinktąjį? Ne, toli 
dar nuo to. Ardys dabar sau vienas svajo
jo kaip jis galėtų greičiausia paimti Aliną 
už moterį. Jeigu ji yyks vaišėsna pas savo 
tėvus, jis siulysis ją lydėti, ir ten prašys 
ją jam atiduoti. Nemyrą, jam geras ir 
draugingas, o dabar dar dėkingas, gal pa
skirs jį kur kokios pilies valdovu, ir prasi
dės jų laimės dienos....

Alina irgi turėjo svarbias mintis — 
kaip kuoilgiausia ir laimingiausia su Ar- 
džiu meilėje gyventi ir kaip daeiti dienos 
kada neliks jos senio ir ji galės paimti Ar- 
dį už vyrą, nors ne viešą^ bet tada galės 
jau ramiai gyventi, valdydama šalį savo 
vardu, o Ardžio kardu. Kariumenė Ardį 
myli, žmonės ją myli, žmonės įsitikino ir 
kad Ardys yra karžygis — tik reikia tokio 
prietikio kad Nemyyos gyvenimas pasi
baigtų.

Ką Ardys butų sakęs ar daręs jei žino
tų kaip ištikro yra, sunku pasakyti, bet jis 
ją mylėjo kaip tyrą jauną parinktinę, o ne 

' viliojo svetimo vyro moterį. Ji jį irgi my
lėjo didele meile, kaipo nuskriausta, paver
gta, prieš jos norą tokiam senam atiduota. 
Ar ji kalta kad ji turi širdį ir žmogišką 
meilę, kuri žmonių akyse yra surakinta ir 
numarinta, o ji slapta rado tokį kurį gali 
mylėti? Ar ji pirmiau kada pamanė apie 
prisiviliojimą sau kito, savo liūdėjimo die
nose, apgaudinėjimui savo vyro? Ne. Ji 
apie tai nei minties neturėjo, tik skundėsi- 
savo likimui už tokį gyvenimą kokin ji bu
vo įstumta, ir kentė sau viena. Jeigu liki
mas ją dabar įstūmė į laimingą prošvaistę 
ir tą ji priėmė. Juk likimas, ne kas kitas, 
Sutaikė tokias dvi sielas kurios viena kitą 
pamylėjo — ir ne žaismei, ne pasityčioji
mui iš nieko kito. Kas gali kovot prieš li
kimą, kas gali paniekint ar aplenkti jį? 
Viskas kas dedasi — geras ar blogas — ir 
tas kas yra blogas vieniems ir geras ki
tiems — yra to paties likimo įsakymas, jo 
patvarkymas.

¥ ¥ ¥
Nors Alina manė ir galvojo kad sunku 

bus jai įvesti Ardį į jos. “Meilės Daržą”, 
bet likimas taip, turėjo patvarkęs kad tas 
musų jaunikaitis pats su ta juodake ten 
įžengė ir mielai sutinka ją ten lankyti. 
Jeigu tas mums išrodytų apvylimu jo, tai 
tas pats likimas ir taip patvarkė — kad 
viskas tas kas dedasi dėtųsi taip kaip de
dasi — ir niekas likimo išbėgt negali. Ai* 
tokio likimo išbėgimui ji šoks į upę ar jis 
apleis ją patyręs paslaptį — viskas tas bus 
tik tolesnė to likimo eiga — vis tik liki
mas — LIKIMAS!

(Pastaba: Šie paveiksią i visi bus knygoje, kur bus apie juos aprašyta)

Sekančiame numeryje bus plačiai pranešta kaip bus padaryta su “Juodo 
Karžygio” nauja kaina, delei knygos nepaprasto didumo. Tėmykit visi 
ir atminkit gerai, taipgi ruoškitės pasinaudot ta proga kokia jums bus 
suteikta. >. i

Juodas
Karžygis

* * *
Slinko saulė prie vakarų žemės krašto, 

dangus degė raudona liepsna, o Alina ir 
Ardys sėdėjo “Meilės Darže’’. Nereikėjo 
jiedviem daugiau prirodinėti vienas kitam 
savo meilės, nes jau tas buvo užbaigtas da
lykas — jiedu jau mylėjosi iš senai. Dabar 
jiedu tik prisimindinėjo savo skaudžią pra
eitį ir kiek vienas del kito kankinosi, nega
lėdami taip -ilgai susieiti. Apkalbėjo visas 
smulkmenas, išskyrus vieno dalyko, kurio 
Alina dar dabar nenorėjo jam pasakyt, iki 
ateis laikas.

Susitarė jiedu susieit tame darželyje 
kas vakaras po saulėleidos, ir dabar turėjo 
skirtis. Nejučiomis jiedu susiglaudė vie
nas prie kito atsisveikinimui; Alina, prisi- 
šliejus prie Ardžio šono, paėmus jo ranką

n, 
Karališkos Vaišės

Kilo didžiausias sujudimas ir 'džiaugs
mas visame Lamžine, nes atvyko ganda- 
nešiai nuo Mažvičių didkunigaikščio kad 
jis su savo dviem sunais atvyksta aplankyt 
Nemyrą. Ką Gostys turėjo kalbėt su Ne- 
myra, jeigu tas kėlė baimę kitų valdovų, 
tai kitas dalykas, bet jo atsilankymas pas 
Nemyrą davė visiems džiaugsmo.

Džiaugėsi visas miestas — džiaugėsi 
Nemyrą ir jo vadai, ir sykiu Ardys, nes 
vėl pasimatys su savo draugais, su savo 
pažįstamais.

Toms iškilmėms Nemyrą sukvietė ar
timų pilių viršininkus ir kunigaikščius ir 
narsuolius, kurie turėjo kuo _nors pasiro
dyt ir. palinksmint svečius. Buvo paskirti 
vyrai tvarkyti žaislus, ir Ardys prašėsi 
duoti jam ineiti j- tvarkytojus kad pačiam

Knyga bus net 350 pusi
Ar girdėjot kur kada siūlant jums knygą — suvirs 350 puslapių — žingei
džios, užimazičios, gražios pasakos — tiktai už $1.00? Ne, to negirdėjot, 
tai nebus ir dabar, ir turėsim pakelti kainą “JUODO KARŽYGIO.”

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

DIRVA 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

H ■ -----■■
KUR PRADINGOT?

Ei, Poetai ir Poetės
Kuriuos garbin visas svietas, 

Ko nutilot, nedainuojat, 
Ar jau dainų n’išgalvojat?

Visi nori jus girdėti,
Jus daineles čia regėti, 

O jus tylit, lyg užkimę, 
Ramiu pasilsiu užmigę.

Ko mintyse dainas laikot, 
Jų į svietą neišvaikot,

Ko ant popiėros nežymit, 
Ko, ant galo, ilgai tylit?

Ar užmigo sielos jūsų, 
Ar užšalo jus krūtinė, 

Rodos žuvo jau akordai, 
Dingo dvasia paskutinė,

Kad nei vienas nei žodelio, 
Visi, visos snaudžia, tyli, 

Ar ir vasara nežavin, 
Ar jau Mūza jus nemyli?

Nuo Juokų Red.? šios eilės 
yra pluoštelis poezijos iš po mu
sų pačių plunksnos. Ir tikrą 
tiesą pasakius tik iš plunksnos, 
ne iš sielos, nes tik su plunksna 
tokias netikusias eiles gali pa
rašyt.

Jau pusę vasaros pralaukėm, 
bet visi ir visos tyli tai ką da
rysi, reikia nors ką pradėt ir 
šį juokų kampelį atnaujint.

Andai gerb. Angela tą pati 
klausė, judino visus poetus ir 
poetes, bet nei nuo vieno nei ai
do negirdėjom. Taip negerai. 
Kas bus žiemą, jeigu vasaros 
laiku poetai tyli?
’• Imkipįes darbo, štai ateina 
Sukaktuvės “Dirvos” redakto
riaus, ir kiek gjrdėjome ant tos 
intencijos bus apšaukta Ikontes- 
tas poetams b- phetčjns iir. biig,.. J, 
duodama dovana rodos “Juo
das Karžygis” už gražiausias ei- ,
Tęs ar šiaip raštelius, todėl pfi- 
sigaminkit medegos.

Galės konteste dalyvauti A- 
merikos ir Lietuvos poetai ir 
poetės ir šiaip rašytojai.

Stengkįtes raštus prisiųst iki 
Spalių 10 d.

Naujausia komedija

Ekscelencija”
Keturių aktų Komedija

apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės, tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
į Kauną “aukštų” žentų 
jieškot ir kaip jos pa
puolė į Kauno žulikų^ 
nagus, iš kurių jas lai
ku, du Amerikiečiai vyjfa 
rai laiku išgelbėjo iF^ 
patįs su jom apsivedė. 
Veikale dalyvauja trįs 
moterįs ir šeši vyrai. 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 
aktuose. Reikalaukite 
Dirvoje. Kaina 50c.

“DIRVA”
6820 SUPERIOR AVE.

Cleveland, O.

For

TOW ®S 4
Night and Morning to’* keep 7
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them Clean, Clear and Healthy

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

Murine Co.,Dept. H. S.,9 E. Ohio St..Chicago
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The philosophers urge us to 
step onward and upward, but 
the modern world is mostly in
terested in stepping out.
I *----------------- -

Captain Thomas Drake, of 
Seattle, Washington, who sailed 
alone from Charleston, S. C., 
■April 27th, in a 25-foot boat 
and landed in Plymouth, Eng
land, June 20th, pulled a stunt 
that is not to be sneezed at. 
i * 'T ▼

BY LOUIS RICHACBSQUIRB EDGEGATE The Constable Is Not a Bit Tactful
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Intor-nat’l Cartoon Co., N. Y.

AT A/tfME.- Te"
VflLi. VOU T»vo
Ą5 SOOrt f)<> COUNTS
over- hes

ĄrtD W)FE For;
>3 A/D ^TTERV- ‘BUT 
HtlL SoofJ BE rnr?0U6H

The doctor who complains 
through the press 
do not pay enough 
their feet probably 
still use them.

that people 
attention to 
things they

A 
said 
died
home town.

man who fifty years ago 
nothing was left to invent 
the other day in Edison’s

The real problem to honest- 
to-goodness fishermen is find
ing the worms.

There are 117,000,000 people 
in the United States, and Hi 
Johnson orCalifornia is the on
ly man who has announced him
self as being cured of the presi
dential bee-sting.

—.—o------
The summer girl who used 

to wear out the hammock is 
now wearing out her shoes on 
the tennis court.

------o------
Prince Carol didn’t > get the 

throne from his father, but he 
inherited a fortune. If the 
prince has any sense he will be 
better satisfied with the for
tune.

Miss Gladys Sturtevant, of 
Rome, N. Y., has never been 
absent or tardy from school in 
14 years. There’s a girl 
will make some man a 
alarm clock.

who 
good

quitTris is the season you 
the comforts of home and pay 
and exhorbitant rent for an 
ovenlike shack by a mosquito 
infested river, where the drink
ing water is warm and 
fishing is rotten,' and call 
vacation.

* » »

the 
it a

A West Virginia judge the 
other day halted his court un
til a woman present rolled up 
her stockings. Probably he is 
a pretty keen judge.

One by one our drug-store 
cowboys are coming around to 
the hard, historical truth that 
America never has a great na
tional hero with patent-leather 
hair.

The postmaster at Coatesvil
le, Pa., is trying to resign his 
job and can find no one else 
to take it. Can it be possible 
that all of the “lame duck” con
gressmen have already been 
cared for?

Vasara Baigiasi

Žemiausios Kainos 
ant 

j^ICKĘJ-PATE J^OAD 

Chicagon $11.28 
Scranton, Pa. $16.02 
New Yorkan $19.55

Kočai ir miegami karai tiesiog. 
Valgomi vagonai. Keturios stotis: 

Euclid Ave. (E. 120 Street) 
Broadway, W. 25th ir Rocky River 

City Tick'll Office 
(M2 Chester Avenue 

Union Trust Building 
jWest. 25th Street. 

Prospect 2702

A new addition to the bur
dens of the President of the 
United States is the duty of 
sending congratulations to over
sea flyers.

• *

Those strings of fish Cal is 
reported to be landing daily in 
the Black Hills is not to be com
pared with the bunch of suck
ers (that grabbed his bait three 
years ago.

Henry Ford is a glutton for 
punishment. He is said to have 
swallowed all the mean things 
he ever said about the Jews 
without so much as making a 
wry ‘face.

If you have tried to dig any 
worms lately, you’ll understand 
why Coolidge has changed to 
flies.

Aren’t the newspapers nice 
since we got rid of Browning, 
“Peaches”, Aimee McPherson, 
Judd Gray and Ruth Snyder?

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood avė.
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

NAUDOTI KARAI
6 — 2
6 — 4
6 — 4
6 — 4

durim
durim
durim
Pass. Roadsteris

Sedan
Sedan
Sedan

NASH 1927 Adv.
NASH 1927 Adv.
NASH 1926 Adv.
NASH 1926 Adv.
NASH 1924 4 Cyl 2 Pas. Coupe
ESSEX 1927 — 2 Pass. Soupe
ESSEX 1925 — 5 Pass. Coach
DODGE 1925 —r 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.

JUOZAS W. RUKŠTELIS 
Pirmutinis Lietuvis Mufytojas-Pervežėjas

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

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

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

METROPOLITAN CLOTHING CO
“Lietuviška Krautuvė”

Vienas kitam pasako!
Geriausia proga turėti puikų rankom siutą 

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

Atdara 
Vakarais 6900 Superior Ave. uetuT/ų salę

------o-----
The thermometer is trying a 

“flag pole sit” if you get what 
we mean;

H. & S. Electric Co.
SKALVIAW5S MAŠINOS 
VACUUM .VALYTOJAI

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas 
Elekriški Padargai 

7022 Superior Ave.
Randolpff 6992^

ir ruduo jau čia pat. Partrau
kiau visokių šiltų vilnonių 
materijų Siutams ir Overko- 
tams ant žiemos. Moterjs 
taipgi nenumeskit savo senus 
kailinius bei Kotus, atneškit 
pas mane, o aš persiusiu pa
gal naujausios mados, atro
dys kaip nauji. Special Dry 
Cleaning ir prosijimas rude
nio sezonui.

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

Akrono Naujienos
Vaikai banditai. Du jauni 

į plėšikai atėjo su revolveriais j 
gazolino stotį ant Crosby ir 
Byers avės, pereitą šeštadienio 
vakarą ir prisakę savininkui at
sigulti ant grindų ir tylėti, iš
krapštė $60 ir pabėgo.

Pastatė koplyčią. Clevelando 
vyskupas pereitą nedėldienį iš
kilmingai pašventino naujai į- 
rengtą koplyčią St. Joseph kai
melyje netoli Akrono, kurioje 
įrengta Marijos stovyla panaši 
kaip randasi stebuklingoj vietoj 
Lourdes, Francuzijoj. 
pas tarp kitko pasakė 
koplytėlėj gal žmonės
jokių stebuklų kaip matė Lour
des koplyčioj, bet tie kurie mel
sis apturės nuraminimą sielos.

Kandidatui nepasisekė. Per
eitą savaitę nominacijose kan
didatų ant majoro, vienas kan
didatas, McClister, pralaimėjo 
nominacijas, o išleido agitacijai į 
tiek pinigų kad nuo gauto bal
so jam kainavo po 55c.

Laimėjo nominacijose dabar-

Vysku- 
kad šioj 
nematys

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

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

Reikale bandykit mane.
S. Stepšys

1260 E. 83rd St. Cleveland

užganėdi-
(38)

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

Telefonas Main 6111

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

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

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Geriausi

Vėliausi ir
Judami

Paveikslai

John

John

RŪKYKIT
M. Sulzmann’s 

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c

Unijos darbininkų— 
Bankų darbo.

Padaryti iš Porto Rico ir 
Havana tabakų.

M. Sulzmann Mfg. 
6802 Superior Ave.

Bausmė bus nuo $5

butlegerius. Pereitos 
pabaigoj Akrone su-

MATYKIT ŠITĄ 
IŠSTATYMĄ

RICHMANS 
CLOTHES

suruoštą

CLEVELANDO ĮNDUSTRIALĖJ 

EKSPOZICIJOJ

Centralinėse Aslose — Public Hall

Demonstracija svarbių operacijų kurios 
prisideda prie puikios rūšies ir geros 
vertybės kokią jus rasit Richmans Dra
panose už $22.50.

Dvi Didelės Clevelando Krautuvės
725-731 EUCLID AVENUE
PROSPECT ir ONTARIO

tints majoras, Rybolt, kurio rė
mėjai išleido tik $200.

šunų savininkai persergstimi 
įsigyti leidimus šunis namuose 
laikyti, o jei to nepadarys bus 
nubausti.
iki $25.

Gauto 
savaitės
imta septyniolika ypatų darant 
kratas namuose ir krautuvėse, 
pas kurias rasta slaptai, užlai
komų svaiginančių gėrimų.

Nelaimės. Nedėlioj Akrone 
ir apielinkėje automobilių ne
laimėse sužeista 16 ypatų, o 
besimaudant vandenyje netoli 
Akrono prigėrė vienas Cleve
landietis.

Policijos ir ugniagesių lėšos. 
Policijos išlaikymas Akrone bė
gyje 1925 metų miestui atsiėjo 
$381,538, o ugniagesių užlaiky
mas kainavo $362,390.

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

ĮWiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi<!iiimiimiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii!s

$9.90 IR “NIEKO NEPEŠĖ

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 parda^jas negali tiek daug 
praleisti bandymui parduoti tikrų investmentų. . >

Bukit kaip šis Clevelandietis ir

GAUKIT FAKTUS
apie investment!! pasiūlymus pirm negu įsipainiojat i 
juos.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

Sllllllllllill^

jį DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

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

, .. nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo
£ kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz- 
į das užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 
£ 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.
j DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
į 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland
S ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4.
£ Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare, 
į Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

= Prospect 2420 Central 1766 E
THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į 

= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- S 
E kuojam, išleidžiam ir sukraunant =
E 8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
5iiiiiiiniiiiiiiimiiimiHiiii»|iiiii»iinnu»iiiiiinninmiiHi»iiiiiiiniiiiinIiinHiiiiis

A. S. BARTKLA
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
J FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
| VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS, 
į Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 

vestuvių paveikslus gaus vieną dideli pui-
I ktj spalvuotą paveiksią dovanų nuo tuzi-
I no paprastai traukiamų fotografijų.

Kainos dabar pas mus žymiai numažintos.
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- 

; darome puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 

■—— Telefonas Randolph 5297 -----
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GERB.

SPRAGILO
GŪŽTELE

i i i ••: i sako jis.
| , — Man nepatinka pasa- 
į kos kokias j laikraštį gru- 

date. Pirmiausia reiktų iŠ- 
: mest “Juodą Karžygį”, ba 
j jo niekas neskaito. Paskui 
Į “Amžiną Žydą”, paskui vi

sokias dainas, ba aš kiaules

GERB. SPRAGILO DIS
PUTAS SU GERB. 

“DIRVOS” RED.
Aną pono Dievo dieną ė- 

miąu ir užpykau ant gerb. 
“Dirvos” Redaktoriaus ir 
nuėjęs j Redakciją nusi
pirkt “Dirvos”, pasiėmiau

ganydamas tas dainas dai
navau, o tamista j laikraštį 
dedi, — sakau aš.

— Gerb. Spragile! ką tu 
kalbi! Nutraukus “Juodą 
Karžygį” ir sulaikius dai
nas ir kitas pasakas kiltų 
tarp skaitytojų didelė revo
liucija ! Visi tų labiausia ir

laikraštį, o Redaktoriusi ne-, nori! Jeigu tu perdaug tu- 
padaviau jokių raštų, kaip | ri smegenų ir nemyli pasa- 
visada paduodavau. Jis pa-j kų tai dar nereiškia kad ir 
matė kad nieko neatnešiau, kitiems tas nepatinka, — 
sako: sako jis.

— Sveikas, drūtas, gerb. 
Spragile, o kur tavo pamok
slas kitam numeriui? — sa
ko jis.

— Aš ant tamistos užpy
kau ir nieko neparašiau, už
tai kitą numerį nieko ne
tilps, — sakau aš.

— Tu mums biznį gadini 
jeigu šitaip darai, ba visi 
laukia tavo raštų ir kada 
neranda sako kad tame nu
meryje nieko nėra, — sako 
jis.

Tada aš sau vienas pa- 
mislinau kad aš labai svar
bus Redaktoriui ir visam 
laikraščiui žmogus, ba be 
manęs. jie negalėtų gyvent,! 
sumaniau Redaktorių pa- 
kritikuot ir pasakyt kad jis 
redaguotų ‘Dirvą’ taip kaip 
man patinka.

— Man “Dirva” vis toliau 
labiau nepatinka, užtai aš 
nenoriu jai rašinėt, — sa
kau aš.

— O kame dalykas, gerb. 
Spragile, prašau paaiškint 
del kokių priežasčių ji ne
patinka, — sako jis.

— Ba tamista redaguoji 
ją kaip tamistai patinka, o 
nesitaikai prie visų žmonių.
— sakau aš.

— Gerb. Spragile, žegno
kis! ką dabar kalbi! Daug 
žmonių kurie norėjo vi
siems patikt iš proto išėjo!)
— sako jis.

— Ale vistiek gali nors 
pataikyt nepykint visus, vis 
butų geriau ir tada visi 
“Dirvą” skaitytų, — sakau 
aš.

— To ant svieto nebuvo ir 
nebus, ir visai nereikalauk, 
o jeigu ką turi priešingo 
pasakyk kas tau negerai iš
rodo, gal tau pataikysiu, —

— Kitas dalykas: žmonės 
nenori skaityt dramų nei 
editorialų, nei visokių pa- 
stabukių, kurios užkliudo 
tai Sandarą, tai Susivieniji
mą, tai bolševikus, tai ka
talikus. O žinias iš Lietu
vos dedi kokias nusenusias, 
iš Lietuvos laikraščių išim
tas, jų žmonės visai nepai
so, — sakau aš.

’— Kaip matau, gerb. 
Spragile, tau viskas kas lai
kraštyje telpa nereikalingu 
ir tik dykai vietą užimančiu 
išrodo, — sako jis.

— Ar gal mislinat kad aš 
netiesą sakau? — sakau aš.
j— Na, jeigu anot tavęs., 

tiesa, tai pasakyk man ko
kie raštai tau geriausia pa
tinka? — sako jig.

— Man patinka tik tie 
raštai kuriuos aš pats pa
rakau, o visų kitų raštai tai 
niekas, ir tik žmones berei- 
kalo erzina, — sakau aš.

— Tikrą tiesą pasakei, 
gerb. Spragile: nebuvo dar 
žmogaus kuris mylėtų ką 
kitas padarė, o labiausia ra
šytojai. Kožnas rašytojas 
tik save myli, taip yra ir su 
tavim, — sako jis.

— Aš nesigiriu kad aš ge
riausias, ale mano raštus 
žmonės myli, o kitų ne, — 
sakau aš.

— Netiesa; žmonės myli 
ir kitus gerus raštus, ne 
tik tavo vieno, tik tu ma
nai kad tavo raštai geriau
si už visų, — sako jis.

— Kad nebūtų geriausi 
tai aš neskaityčiąu. O da
bar aš pats po kelis sykius 
savo išdrukavotą straipsnį 
perskaitau, o į kitų nei ne
pažiūriu, — sakau aš.

— Dar sykį pasakysiu,

gerb. Spragile, kad tu esi 
toks idijotas kaip ir visi ki
ti rašytojai, nors tavo raš
tai niekam neverti lyginant 
su kitų! — sako jis.

— Tai tamista matau tik
rai nenori kad aš rašyčiau? 
Tai gerai, aš daugiau nera
šysiu nieko, gali talpint sau 
visokias polemikas, kriti
kas, jų gausi įvalias, — sa
kau aš.

— Ne, gerb. Spragile, ne
pamesk “Dirvą”, nes kai nu
eisi rašyt į kitą laikraštį vi
si skaitytojai ten nubėgs, 
— sako jis.

— Na tai prižadėk neuž- 
gauliot kitų žmonių ir tai
kytis prie visų, tada aš ra
šinėsiu ir toliau, — sakau 
aš.

— Gerb. Spragile, kaip iš 
visko matyt, tu nematai kai 
pats kitus užgaulioji, ir sa
kaisi net kelis sykius savo 
raštus skaitai, o kitų visai 
neskaitai kam jie užgaulio
ja, — sako jis.

— O ką aš užgauliojau ir 
kada? — sakau aš.

— Nagi užgaulioji tetulę, 
brolį Martyną, draugą Ste
pą, kunigus, bolševikus, da
vatkas, redaktorius, laikra
ščius, politikierius, Lietuvos-, 
valdžią, senmerges, senber
nius, ir taip toliau, ir taip 
toliau, — sako jis.

— Aš tik juokauju,-gerb. 
Redaktoriau, — sakau aš.

— Bet kitiems tas yra už-

gavimu. Taigi visi raštai 
kurie taiko ką nors kliudyt, 
kandžiot, nužemint yra lai
kraščiui kenksmingi ir ne
reikalingi. Bet daugelis ko
respondentų ir nedakepėlių 
rašytojų kito negali para
šyt kaip tik tokius ir grūda 
į laikraštį, o redaktoriai bi
jodami nustot bendradarbio 
nenorėdami deda, arba kiti 
tik to ir nori, nes daugelis 
ir redaktorių nieko daugiau 
neišmano kaip tik ėstis ir 
vienas kitą niekint, ir patįs 
savo-tokius raštus su džiau
gsmu skaito, manydami kad 
tai geriausi raštai už visų 
kitų, o skaitytojas Užsimo
kėjęs pinigus už laikraštį iš 
jo jokios naudos neturi, — 
sako jis.

— Gerai, gerb. Redakto
riau, dėk tik mano raštus, o 
kitų nedėk, ir pats neraši- 
nėk kas kitiems nepatinka, 
tada visi “Dirvą” skaitys,— 
sakau aš.

— Negaliu su tavim su
tikt, gerb. Spragile.. Jeigu 
rašysi tik niekus, jie žmo
nėms patiks, bet žmogui iš 
to naudos nebus. Pažiūrėk 
ką daro bolševikų ir katali
kų laikraščiai: jie pasiryžę 
žmones niekais maitint ir 
tuo patraukia į save paikys
čių jieškotojus. Reikia iš 
kitos pusės stengtis duot 
žmonėms ko geresnio ir jie 
pamatys kad laikraščio tik
slas yra šviesti, o ne tam
sinti žmones, — užbaigė jis.

ARDYS RUOŠIASI PRIE DIDELIO MŪŠIO - 
REIKALINGA JAM DAUG KAREIVIŲ!

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos :
5 organizacija Suvienytose Valstijose. :
- kurios turtas siekia arti $1,000,000.00. !
* Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 > 

pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
< SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- < 
; imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraiti "T*- “ 
. vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pus* kaiaoe. .

! Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,009. !
« Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.- ■
< Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: ■

; LITHUANIAN ALLIANCE OF. AMERICA 1
į 307 W. 30th Street New York, N. Y. «

Ardžio pulkai didėja, nauji 
kareiviai kasdien plaukia, bet 
smagu kad moterįs turėdamos 
lygias teises kaip katrą savai
tę neužsileidžia vyrams.

Šią savaitę gauta nauji rek
rutai į Ardžio armiją šie:

Antoinette Barzdilauskaitė, iš 
Scranton, Pa., čia gimus Lietu
vaitė, prisiuntė tris naujus ka
reivius su $3 užmokesnio. Ji 
rašo: “Man labai patinka skai
tyti ta pasaka iš ‘Dirvos’. Tai 
labai puikus dalykas. Prisiųs- 
kit man visas tris knygas”.

Veronika Samienė, vietinė at
siuntė savo vyrą į “Dirvą” kad 
įrašytų iš ją.į “Juodo Karžy
gio” pulką.

Jonas Slančauskas, iš Phila
delphia, Pa., rašo: Nemislykit 
kad Ardys galės apsieit be ma
nęs, todėl prisirašau į jo armi
ją ir siunčiu $1. Aš jau vieną 
sykį kariavau Francuzijoj.

A. Vilson, iš W. Lynn, Mass., 
rašo: Prisiunčiu $3.50, iš kurių 
vienas dolaris yra įsirašymo į 
“Juodo Karžygio” armiją, o kiti 
pinigai už kitas knygas.

Andrius Davidonis iš Obles- 
by, III., rašo: Prisiunčiu vieną 
dolarį savo įsirašymo į “Juodo 
Karžygio” armiją. Man labai 
patinka ta pasaka skaityti. Kai 
knyga bus gatava prisiųskit.

J. J. Versiackas iš Akron, O., 
atrašė: Malonėkit ir mane įra
šyti į “Juodo Karžygio” ka- 
riumenę. Prisiunčiu vieną do

larį už knygą. Lauksiu knygos 
su nekantrybe.

Jonas Rudis iš Soperton, Wis. 
rašo: Prisiunčiu $1, noriu ir aš 
prigulėti “Juodo Karžygio” ar
mijom

KAS DAUGIAU? Knyga ei
na prie pabaigos — dar Ardys 
turės vieną didelį mūšį ir po to 
armija pradės skirstytis ir visi 
gausit savo knygas.

Siųskit po $1 kolei dar leidė
jai neapsisprendė kiek kainą pa
didint, nes knyga bus suvirš 350 
puslapių — negirdėtas atsitiki
mas kad už dolarį tokią didelę 
knygą kas duotų. Ir tokią pui
kią pasaką.

Pinigus siųskit “Dirvai” pa
žymėdami kad tai yra jūsų įsi
rašymas į “Juodo Karžygio” 
armiją.
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“EKSCELENCIJA”
ARBA |

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

K. S. Karpavičius?

(Tąsa iš pereito num.)

Bum. — Iz dat so?!.... Tai orait.... 
Keidė sutiks, tik tegul ponas Akcelencija 
buna drąsesnis prie jos.... O aš, well, aš 
ją atiduosiu.... Tegul jis ją kypina.... 
Bile tik myli.... Nais buvo mergaitė, 
bus smart moteris kai apsiženys....

(Bumblienė eina prie lango.)
Dielė (netikėtai puola prieš Bumblienę 

ant kelių, griebia, bučiuoja ranką nepa
leisdamas) — Poniute, poniute.... kal
bant apie meilę.... aš.... aš.... bepro
tiškai .... tiesiog alpstu į tamistą žiu.... 
žiu... .žiūrėdamas.... (Smarkiai bučiuo
ja jos ranką po daug sykių.)

Bum. (netikėjus to, pašoka, pabėga to
liau,, bet matyt patenkinta) — Mister sek
retoriau .... taip netikėtai.... aš nieko 
negaliu... (Laukia iki jis prieis vėl.)

Dielė (keliais smarkiai sekdamas paskui 
ją) — Poniute.... ištark man tą brangų 
žodelį: “Taip!” ir padarysi mane laimin
giausiu žmogum visame Kaune! (Išskečia 
glėbį, klūpodamas ant vieno kelio.) Aš 
tamistą ant rankų nešiosiu! ir.... (bu
čiuoja ranką vis daug sykių.)

Bum. (nedrąsiai, meiliai) — Taip.... 
mister sekretoriau.... Tamista man į akį 
puolei.... toks tiligentiškas žmogus.... 
(įsikanda pirštą.)

Dielė — Ak, poni Rozalija! Tamista 
man dangų ant žemės nutraukei! (Grie
bęs ranką bučiuoja, bučiuodamas stojasi 
ant koių ir vis bučiuoja ranką aukštyn iki 
peties ir kaklo, ir išsimiltuoja nuo jos pud
ruoto kūno; nori pabučiuot į lupas. Bet—)

Scena 7.
Įbėga Keidė ir Karosas, už rankų laikyda

miesi. Keidė neapsakomai linksma ir 
nedrąsi prieš Bumblienę.

Keidė (pirštą čiulpdama) — O, Ma.... 
mama dęar.... Mes turim tau surpraiz! 
Ponas Eksėelehcijaz ir aš ’ šušitarėrfi apsi
vesti ....!

Kar. (puola prie Bumblienės) — Poniu
te! Panelė Katarina pažadėjo man savo 
ranką! Pavelyk tamista prašyti pasvei
kinti savo busimą motiną! (Nusilenkia.)

Bum. (linksma) — O ju, sanavagan! 
Kaip judu greitai susišnekėjot!... (Pa
griebus bučiuoja Karosui į kaktą, nurau
donuodama savo lupų dažais.)

Dielė (drąsiai ir išdidžiai, išvertęs kru
tinę) — O tamista, ponas Ekscelencija, pa
sveikink mane kaipo busintį savo tėvą! 
nes poni Rozalija pažadėjo man savo ran
kutę. ... (pagriebęs jos ranką, vėl daug 
sykių bučiuoja.)

(Keidė ir Karosas iš to nustemba.)
Kar. (parodęs ženklus Dielei) — Oho, tai 

bus dvejos vestuvės! (Dielė parodo savo 
ženklus.)

Keidė — Tai bus naujas musų pape! 
(Puola prie Bumblienės, bučiuojasi abi.) 
Ma, dabar abidvi busim ponios: aš Poni 
Ekscelencienė, o tu Poni Sekretorienė.... 
Einit grand! (pribėgus apkabina į glėbį 
Dielę, pakrato iš džiaugsmo. Priveda Ka
rosą prie Dielės) Pasveikink musų naują 
papę.... (Jiedu besisveikindami rūsčiai 
vienas kitą sukrato, jom nematant, parodo 
surauktas nosis ir dar kitaip kaip.)

Bum. — Tily! Tily! (Duryse pasirodo 
Tarnaitė.) Tiliute, atnešk mums.... (pa
rodo į degtinės tuščią sudyną, mirkteli vie
na akia. Tarnaitė išeina, tuoj atneša deg
tinės, pastato ant stalo ir išeina.) Na, 
dukrele, sugerkim dabl ingeidžment.... 
Ii' turėsim sam klės veseilę !.... (Pripilsto 
stiklus, visi sumuša stiklais. Bumblienė 
nuėjus scenos priešakin, suspaudus stiklu- 
ką, užsisvajojus, pati sau) Tėveli, musų 
tėveli, kad tu žinotum kokios mudvi lai
mingos, džiaugtumeis sau grabe gulėda
mas... (Palengva išgeria.)

Keidė — Šiur, Ma, turim kelt tokią ve
seilę kad visas Kaunas kelis mėnesius šne
kėtų ....

Kar. (parodo Dielei ženklus) — Poniute, 
judvi apie vestuves rūpinatės, o man rupi 
ateitis.... Nežinau ar ilgai laikysiu val
stybinę tarnybą, gal reiks gryžt į savo dva
rą. Man rupi ar panelei Katarinai patiks 
mano tėviškė, kuri karo dikčiai nuteriota.

Bum. — Tai menkas rūpestis, ponas Ak
celencija. ... Duosiu judviem dolariukų 
tiek kad galėsit išsistatyt sau naują dva
rą.... Atminkit kad Amerikiečių dola- 
riai šneka!

(Tiedu, išgirdę minint pinigus, net iš
verčia akis, vos nenualpsta.)

Keidė (prie Karoso) — Jes, mamė sakė 
duos man dešimts tūkstančių dolarių.... 
Ar ne, Ma?

Bum. — Šiur, kad aš pasakiau tai ir pa
darysiu.... (Su Diele susikabinę palen
gva išeina laukan.)

Kar. (apsidairęs) — Ne, širdele, nekal
bėk apie tiek daug, mums pinigų nereikės, 
aš turiu pelningą poziciją, pilnai patenkin
tas savo ekonominėmis sąlygomis. Ren
giausi kiek vėliau, kaip tik atgausiu pasko
las, atremontuoti savo dvarą, tik nežinau 
dabar ar spėsiu iki vestuvių.... Gal mu
dviem teks kiek pagyventi Kaune. (Stai
ga) Bet ar tikrai žinai kad mama tiek pą- 
sogos duos?....

Keidė — Jes, tikrai, ir sako galėsim da
ryt su pinigais ką norėsim....

Kar. — Jeigu galėčiau atremontuot savo 
namus tuojau, galėtume ten gyvent laike 
atostogų, o tarnybos metu žiemą gyventu
me Kaune.

Keidė — Aš labai laikyčiau gyvent dva
re : dar nesu mačius kaip dvaras išrojįo!

Kar. — Galėtume dar šią vasarą ten per
sikelt, tik reikia atremontuot, kitaip aš ne- 
drysčiau savo angelėlį tenai vežt — man 
tiesiog butų gėda. Viskas užleista.

Keidė — Jeigu taip tai orait, tuoj mamė 
partrauks daugiau pinigų ir galėsim apsi- 
fiksyt kaip mums patiks....

Kar. — Panele Katarina, tai puikus dva
ras — visoj Lietuvoj tokio nerastum. 
Džiaugsiesi ir gyvensi it sapnuose.... Tik 
svarbiausia atremontavimas, labai užleis
tas.. ..

Keidė — Orait, aš pašauksiu mamę. Pa
šnekėsim. (Prie lango) Ma! Ma! Ro
man!

Kar. — Bet, širdele, taip staigai viskas. 
Nespėju nei .suplanuot....

Keidė — Ag noriu turėsi; savo hanimun 
musų dvare.... Sufiksyknn kad butų re- . 
di.... (Žiuri į duris laukdama motinos.)

Scena 8.
Ineina Bumblienė ir Dielė] Karosas paro

do jam slaptai ženklus. Tas irgi poro- -t 
do savo ženklus. Abu patenkinti. . .

Keidė — Ma, mudu su ponu Ekscelencija 
gyvensim Jo dvare, netoli Palangos, ale jį 
reikia apfiksyt, ba kaip jis ten patinegy-l* 
veną tai labai apleistas. Aš noriu musų . > 
hanimun turėt savo dvare....

Bum. — Dvare netoli Palangos! O mai! 
Sy, Kfeidute, galėsi kasdieni Palangoj mau
dytis — bus kai ant Kuny-ailand! O kiek 
jums reikės? (Karosas tai girdėdamas 
mirkteli Dielei, tas jam abiem akim.)

Keidė — Duok mum visus kiek žadėjai. 
Tuoj turim paduot ponui Ekscelencijai, te
gul pradeda fiksyt. Kas liks nusipirksim 
sau automobilį, pora Rusiškų šunų, arklį 
jodinėjimui....

Bum. — Orait, rytoj paleisim tiligramą, 
ir kai judu vėl ateisit mes dolarių turėsim ■’ 
kai skiedrų.. l.

Kar. — Kad tamistos vis taip skubinat. 
Butų dar laiko su pinigais....

(Dielė tai girdėdamas spiria Karosui į 
blauzdą.)

Bum. — Kad ženytis tai raidavei’ ir kad 
reikia pasifiksyt namus tai nėra ko gai- 
šuot. Pas mus Amerikoj taipf^Uon, tu, 
try, ir gatava. Ale aš pasakysiu kur mu
du su ponu Sekretorium gyvensim. Man 
rodinėjo namą Aleksote, už Nemuno, kurį 
nusipirksim kai pinigai ateis. •

Keidė (priėjus, prikibus pries Karoso, 
maloniai) — Sy, ar nesakiau kad mano ma
mė gera?.... Už kelių dienų galėsi pra
dėt darbą prie dvaro.

Kar. — Ak, panele, judvi turit tiesiog 
auksines širdis, kokių mudu visoj Lietuvoj 
nematėm.... (Pažvelgia laikrodėlin) Tik 
gaila kad turim išeiti.... Tarnyba lau
kia. . Neužilgo vėl pasimatysim....

1 Keidė — Tik neužmirškit musų.... Mes 
čia vienos be pažįstamų labai nuobodau- 
jam.... (Paskambina Tarnaitei) Nekan
triai lauksiu, ponas Ekscelencija.... (nu
siminus, įsimylėjus glaudžiasi prie jo.)

(Tarnaitė atneša lazdas, skrybėles.)

(BUS DAUGIAU)



Nuo Redakcijos
ATEINA DEŠIMTMETINĖS SUKAKTUVES

Jau tik keli mėnesiai / li-! 
ko iki ateinančių žymių 

sukaktuvių" musų tautos' gy
venime. Tai Lietuvos Nėr 
priklausomybės dešimties 
metiįįfeukaktuvės.

Jauvakalno galima saky
ti ka# Lietuva jas apvaikš
čios nepaprastai iškilmin
gai. Kaip Amerikiečiai jas 
minės, prie savo dabartinio 
bevilčio susiskaldymo, irgi 
galima numanyti: kožna 
grupelė parengs sau vaka
rėlį, ir viskas. Gal kaip kur 
bus padaryta kas didesnio, 
bet labai mažai.

Bet užtai Amerikiečiai 
Lietuviai galės dalyvauti 
didelėse iškilmėse Lietuvoje 
ir nėra abejonės kad daug 
jų ten ir vyks.

Pirmas bandymas Lietu
vos žmonių sųsidraugaut su 
J^teerikiečiais buvo tai “A- 
merikos Lietuvių Savaitė” 
Kaune. Kitą metą galės bū
ti surengta Kaune ir visoj 
Lietuvoj “Amerikos Lietu
vių Mėnuo”. Amerikiečiai 
pulkais važiuos., į Lietuvą 
dalyvauti iškilmės®.’į.

Patartina butų Lietuvos 
veikėjams suruošti tokias 
ceremonijas kur ir Ameri
kiečiai galėtų kuo nors pa- 1 
sirodyti — dainoje, muziko- 

. je, sporte. Kviesti visus to- 
'kius šalip tų kurie lankysis 
kaipo svečiai tik. pasi dairy- ■ 
ti. /

Per devynis metus musų 
'Mnenkięčių^santikiai su 
Lietuvos Lietuviais ėjo pra
styn ir tolyn vieni nuo kitų 
skyrėmės, bet galima užtik 
rintj kad Dešimtmetiniame 
Neprigulmybės Jubilejuje 
per vieną mėnesį galima bu
tų Amerikos ir Lietuvos 
Lietuvius suartinti ir pada
lyti vėl tokiais širdingais 
broliais kaip buvo nepri
klausomybės kovų dienose. 
(Žinoma, aukų klausimas 
jau bus kas kita, to visai 
nebandytT atnaujint.)

.*----------------- :-----------------------
gryš seni laikai, kuriuos komu
nistai nustūmė. Vėl darbo žmo
geliui reikės mokėti algas ki
tiems, o tie ant pensijų bus dau
giausia tik dykaduoniai komisa
rai, ne darbininkai. Jų perdaug 
kad ištektų pensijas mokėt.

Kaip dabar Lietuvoje?
Vienas gana pirmeiviškas ir 

. rimtas Amerikietis iš Kauno 
rašo. “Dirvai”:

“Labai nesmagu kad jus tau
tiečiai Amerikoje taip suirote 
ir man rodos kad to suirimo 
priežastim yra nežinė ir. berei
kalingas bei realiais faktais ne- 
pagrystas kraštutinis karščia- 
vimasi. Pas mus Lietuvoje da
bar yra daug geriau negu tuom 
laiku buvo perėjusį metą. Tau
tiniu atžvilgiu šiandien Lietuva 
yra dikčiai stipresnė negu buvo 
pereitais metais. Dabartinė val
džia tiesa yra daug griežtesnė 
negu visos buvusios valdžios bu
vo, tačiau reikia pripažinti kad 
rimtas ir idealais paremtas 
griežtumas Lietuvoje yra būti
nai reikalingas, nes Lietuvos pi
liečiai dar nėra pribrendę liue
sai savo piliečio teisėmis, nau- bolševikai myli.

dotis. Užtai nerimta jr neiš
mintinga yra Amerikos Lietu
viams tautininkams mieruoti 
Lietuvą Amerikos mastu, ir vi
si tie kurie Amerikos mastu 
stengėsi Lietuvą mieruoti darė 
ir dabar daro didžiules klaidas.”

Protingam žmogui pakanka 
tokio paaiškinimo.

Viskas ko iš musų reikia 
Lietuvai tai paramos saviems 
ir patriotingo atsinešimo link 
visos šalies, o kaip žmonės ten 
tvarkosi ir ką daro ar ką turi 
daryti neprivalėtų taip jau'daug 
apeiti. Dar daugiau dėlto kad 
kožnas vis kitokios tvarkos te
nai norim, ir dar labiau jie ne
gali musų supaisyti.

Tolstojaus 100 Metų 
Gimimo Sukaktuves

Maskvos valdžia pasiryžo ge
rai atžymėti Tolstojaus šimto 
metų girpimo sukaktuves, ku
rios neužilgo ateis. Prie to, ko
munistų taryba nusprendė su
pirkti visokius likučius raštų ir 
kitokių dalykų padidinimui jo 
kolekcijos Maskvoj. Tolstojaus 
namas Tūlos provinicijoj nutar
ta sutaisyti ir atnaujinti.

Nors vieną caro laikų žmogų

Amži našai Žydas
EUGENE SUE

BOLŠEVIKĖLIŲ 
“DEBATAI”

“Darbo Karžygių” 
Ordenas

Komunistai įvedė naują da
lyką kuriuo mano priviliot pro- 
letarijošius. daugiau dirbti už 
raudoną revoliuciją. Komisarų 
kabinetas nutarė dalint raudo
nus ženklus tiems kurie dirbo 
per 35 metus “visuomenės gero
vei”, reiškia komunistų labui, 
pasodięimui tų carukų į sostus. 
Už Jtai caruka sumanė atsily- 
gint- duodami raudoną ženkleli 
sniemsjrėksniams. Bet mažai 
tokius ženklelius gaus, nes ma
žai kas per praėjusius 35 metus 
dirbo komunizmo labui, o ir iš 
tų daugelis jau mirę. Jaunieji 
dar turi 25, metus dirbti iki da- 
sidirbs “padėką” už tvirtą rė
mimą tų carukų ant sostų, o 
kadangi komunistų gyvavimas 
neužtikrintas tai daugybė mu
sų rėksnelių kurie už Leniną ir 
Trockį ir sovietų rojų rėkia nie
ko nesulauks.

Prie šitų raudonų ženklų, dar 
nutarta duoti pensiją, tris ket
virtadalius to kiek gavo galėda
mas dirbti, ir paliuosuos nuo 
taksų jeigu neuždirbo $3,000 į 
metus. Tai ir vėl Rusijoj at-

s DAINA
(P. Jąnulis)

Jus, strielčiukai, blogi'žmonės, 
Paukščius šaudot be malonės, 

Kai ateina rudenėlis 
Laukais einat kai vėjelis;

Jus medžiokles visur darot, 
Kaipir ponai kur iš dvaro.

Linksma strielčiams paliavoti, 
O žvėreliams reik raudoti.

šiuža miške, lapai byra, ,
O kiškeliui baisu yra, 

Visi laukai nudykinti, 
Nebeturi kur gyventi.

Tarp velėnų kur jie guli
Ir tenai jie juos nužiurk

Skrenda aukštai eilėm gervės, 
Net strielčiukams teka seilės;

Jų strielbytės negąl nešti, 
Kadir šauna nėr ką pešti.

Kai pakilo skrist antytės 
Net nušvito jiems akytės,

Prie antyčių tai pripratę, 
Šauna greitai, tik pamatę.

Krinta žemyn, kuliu virsta 
Kuriai gyvastis pakirsta.

Strielčius imą ir pavarto :— 
Nebepirmą jau jam kartą 

Antinėlis teko šauti, 
Jo mėsytės paragauti.

Ant Šventosios ten upelės,
Ant žaliosios ten pievelės

Kažin kokia ten paukštytė 
Vaikus mokė ten plaukyti.

Pulkas strielčių atkeliavo, 
Motinėlę jų nušavo;

Vargšė buvo siikudėjus 
Kol vaikelius išperėjo;

Liko šeši tik paukščiukai,
Našlaitėliai mažučiukai,

Nemokinti kaip bijoti, 
Kaip nuo priešų reik kavotis;

Gal strielčiukai neatboja
Kaip paukščiukai juos kolioja.

Tetervinas burbuliuodams
Keikia strielčius perkunuodams, 

Kad jų strielbos sutrupėtų, 
Kad jie peklon nugarmėtų.

Tai gyventi but malonu
Jei aš bučiau didžiu ponu:

Kur norėčiau ten skraidyčiau, 
Klebonijoj' aps’lankyčiau.

Kas ten čirška, kas ten kepa, 
Gasnadinės ką ten šneka, 

Keno mėsa jam gardesnė, 
Keno skiauterė gražesne,

Ar gaidžiuko ar gal mano — 
Ar bent kiek ten jos numano?..

(Tąsa)
Andriennė nusigando, ir net surik®, 6 

Džalma pasijutęs negerai padaręs, pašito- 
lino, ir nusiminęs pradėjo ašaroti. Paskui 
puolė pire jos kojų ant kelių ir prašė: — 
Neišeik, nepalik manęs! Aš laukiau tavęs i 
taip ilgai! — Prašymas buvo švelnus ir 
graudingas kaip kūdikio. Bet Andriennė 
ruošėsi eiti ir atsakė:

— Bet, princai, man čia negalima il
giau būti.

— Bet tu sugryši? — bandydamas 
sulaikyt ašaras tarė Džalma, — dar aš ta
ve matysiu vėl?

— Ne, niekados! — atsakė ji, ir pasi
naudodama Džalmos susimaišymu kokin 
jis įpuolė, Andriennė pradingo už lango 
ir žalių gėlynų.

Florina bėgo pas savo ponią, bet tuo 
laiku kai ji praėjo pro Rodiną, jis tarė jai 
žemu balsu: “Rytoj mes turim- užbaigt su 
ta Kupriuke”. Florina drebėjo tai išgir
dus, ir be atsakymo Rodinui išėjo j gėlyną.

Nubudęs, netekęs jiegų, Džalma pa- 
siko klūpojantis ant kelių, nuleidęs galvą. 
Jo veide matėsi skausmingas nubudimas: 
iš akių riedėjo ašaros. Matydamas prisi
artinantį Rodiną, jis pakilo ant kojų, bet 
tuojau nusėdo ant divono, susigraužęs.

Rodinas priėjo prie jo ir raminančiai 
tarė: — Taigi, aš bijojau to kas atsitiko. 
Aš nenorėjau kad tu matytum savo globė
ją; o jeigu sakiau kad ji yra sena tai žinai 
delko, brangus princai.

Nieko neatsakydamas, Džalma pažiu
rėjo į Rodiną, ašarotom akim.

— Aš žinojau kad Andriennė de Kar- 
dovibutė yra graži, žavėjanti, o tavo am- 
žyje lengva įsimylėti, — tęsė Rodinas. — 
Aš norėjau išgelbėt tave iš tos nelaimės, 
nes tavo puiki globėja karštai myli vieną 
patogų šio miesto vaikiną.

Ant tų žodžių, Džalma sugriebė sau 
už krutinęs, .lyg pajutęs skausmą, ir nusvi
ro ant divono nualpdamas. Rodinas pa
žiurėjo į jį šaltai, paskui trindamas savo 
seną skrybėlę išėjo, kalbėdamas pats sau:

— Viskas vyksta kaip aš sugalvojau!

SKIRSNIS XLV.
Pasitarimas

Naktis. Tik ką išmušė devynias. Tai 
buvo tą pačią dieną kada Andriennė pirmą 
kart atsirado priekį Džalmą. Florina, išba
lus, susijaudinus, drebėdama, 
rankoj, inėjo į miegkambarį. 
vienas iš kambarių kuriuose 
Kupriuke, Andriennės namuose, 
bariai buvo žemutiniame aukšte ir turėjo 
dvi ineigas. Vienos duris atsidarė į daržą, 
o kitos į . kiemą. Per čia ineidavo ypatos 
kurios kreipdavosi prie Kupriukės pašal
pos; ten buvo ir laukiamasis kambarys, o 
šalę , jo buvo tas miegkambaris kurin Flo
rina inėjo. Ji dairėsi susirupinus ir nera
mi, ir vaikščiojo po kambarį tyliai.

Padėjus žvakę ant lentynos, skubiai 
■ apžiurėjo kambarį ir priėjo prie rašomo 

stalo. Stalčiuose buvo palikta raktai ir 
Florina apžiurėjo stalčius. Ten rado vi
sokius laiškus nuo ypatų patekusių ne
laimėn, prašančių pagalbos, ir raštų pačios 
Kupriukės ranka. Bet nebuvo to ko Flo
rina jieškojo. Prie lovos galo buvo duris 
į kamarą. Florina inėjo ten, apžiūrinėjo 
Kupriukės drapanas, nesenai jai Andrien
nės pasiūdytas. Pamačius ten mažą seną 
valizą, Florina skubiai atidarė ir rado joje 
senas Kupriukės drapanas, gražiai suvy
niotas ir padėtas.

Florina jautė kad daro ne ką pati no
ri, bet pildo Rodino įsakymus, taigi sku
biai uždarė valizą, ir paskui kamarą, ir 
sugryžo j miegkambarį. Dar sykį apjieš- 
kojus rašomą stalą ir jo stalčius, ji ką tai 
prisiminė. Pažiurėjo už vienos dėžės ir 
rado>storoką knygą nuorašų. Paėmus ją 
ėmė staiga versti lapus. Pervertus kele
tą lapų, ir jausdama pasitenkinus, rodės 
jau ims dėtis tą knygą sau paslėpti; bet 
po valandėlės pamąstymo, padėjo knygą 

1 vėl iš kėr paėmė, viską sutvarkė, pasiėmė i 
žvakę irųšėjo pirm negu Kupriuke ją už-j j

su žvake 
Tai buvo 
užsilaikė 
Tie kam-

tiks, nes tuo laiku 'jį buvo užimta su An- 
drienne.

* » v

Sekančią dieną po Florinos jieškoji- 
mų; Kupriuke, viena sėdėdama savo kam
baryje prie geros ugnies, ilsėjosi. Pas ją 
inėjo sena moteris, tarne prie Andriennės 
namų, ir tarė jai: — Madamoiselle, jaunas 
vyras nori pasikalbėt su tavim svarbiu rei
kalu. Jo vardas yra Agrikola Baudoin.

Išgirdus tą vardą, Kupriuke net su
šuko iš džiaugsmo, paraudo jos veidai, ir 
pakilus išėjo į priimamą kambarį kur ra
dosi Agrikola.

— Gerą rytą, brangi sesute, — tarė 
tas jaunas kalvis, apimdamas Kupriukę į 
glėbį, o ji visa raudonavo nuo jo broliškų 
bučkių.

— Vaje! — suriko ta vargšė siuvėja, 
pažiūrėdama į Agrikolą: — kam tas juo
das raikštis ant kaktos? Ar tu buvai su
žeistas ?

— Tai tik menkniekis; visai nieko. 
Pasakysiu tau kaip buvo. Bet pirmiausia 
visko turiu tau ką svarbaus pranešti.

— Na tai ei va į mano kambarį, ten 
busim vieni, — tarė ji, eidama pirm jo.

Nežiūrint nerimasties kokia buvo Ag
rikolos veide, jis negalėjo neprasijuokti 
inėjęs į kambarį ir matydamas tokią gra
žią vietą kur Kupriuke gyvena.

— Puiku, mano sesute! taip aš visa
da norėjau tave apgyvendint. Aš matau 
visame ranką panelės Kardoviliutės. Ko
kią prakilnią širdį ji turi! Ar žinai, 
parašė man užvakar, padėkodama už tai 
ką aš jai padariau, ir prisiuntė auksinę 
špilką, kurią liepė neabejotinai priimti, 
nes ji neturi kitokios vertės kaip tik kad 
ją nešiojo jos motina. Gali suprast kaip 
mane sujaudino tokis delikatnumas.

— Niekas neturi stebint tave nuo to
kios širdies kaip jos, — atsakė Kupriuke. 
— Bet-tavo žaizda — kaip ją gavai? į-

— Pasakysiu, mano sesute; bet turiu 
ką svarbesnio pasakyt. Pradėkim 
reikalingiausio, nes noriu’ tau duot 
patarimų rimtame dalyke. Tu žinai 
pasitikėjimo aš turiu tavyje ir tavo 
kiuose apsisprendimuose. Taigi aš atėjau 
prašyti tavo pagalbos, nors ne sau.

— Sakyk, kame dalykas?
— Kai mano motina išėjo su Gabrie

lium į mažą parapiją kokią jis gavo, ir po 
to kai mano tėvas apsigyveno su Maršalu 
Simonu ir jo dukterimis, aš gyvenu su sa
vo draugais darbininkais prie pono Hardy 
dirbtuvės bendrabutyje. Pono Hardy da
bar nėra, nes nesenai sugryžo ir vėl išva
žiavo su reikalais. Šį rytą, išeidamas į 
kiemą, pamačiau moterišką išeinant iš ka
rietos ir ineinant į kiemą. Patėmijau kad 
ji buvo graži, nors veidas buvo pusiau ap
dengtas velionu; veidas buvo malonus ir 
gražus, ir buvo turtingai įsirėdžius. Nu
stebęs jos išblyškimu, nuoganda ir nera
mu, aš paklausiau, ar jai ko nereikia. Ji 
atsakė, drebančiu balsu, ar aš priklausau 
prie šios dirbtuvės. Patikrinus jog taip, ji 
man tuoj pasakė kad ponas Hardy randasi 
pavojuje. Pasakiau kad jo nėra namie tai 
ji nustebo ir klausė ar jis vakar nesugry- 
žo. Sako, juk jis buvo vakar mašinos su
žeistas. Taip jai kalbant, jos lupos dre
bėjo ir mačiau kaip iš akių ritosi didelės 
ašaros. — Ačiū Dievui, tai tie gandai ne
teisingi, — tariau aš jai, nes ponas Hardy 
dar nesugryžo ir tik gal poryt sugryš.

(Bus daugiau)

nuo 
gerų 
kiek 
pui-

Sapnininkai
ygc APDARYTA $ J

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

"DIRVOS” KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Tie bolševikėliai tai tikrai su 
manus žmonės. Bet turbut rei 

■ kalas ir tuščias pilvas juos “iš 
radėjais” padaro, kaip sako se
nas priežodis. Jeigu jie butų 
paėdę gal tokių nesąmonių ne- 
išmislytų, o dabar turi dirbt iš
sijuosę užbovijimui darbininkų 
naujom zobovom kada senos nu
sibosta ir neduoda pinigų.

žiūrėk, laiks nuo laiko Lietu
vių kolonijose pasirodo nauji 
dalykai. Paskiausiu tokiu da
lyku buvo tai bolševikėlių kvie
timas visų “fašistų” į “debatus” 
už “fašistų principus”.

Mat, kur nors skiepe sulindę 
keli komunistėliai sugalvojo ši
tuo budu darbininkus pamulkin- 
kinti iki tas nusibos ir iki iš-

1 ras ką geresnio.
Pasinaudodami Lietuvos per

versmu, kur tik kas stojo prieš 
karštuolius ir protestuotojus, 
ten bolševikėliams duota ukazas 
šaukti visus į “diskusijas”. '

Kad tokius pamokinimus ko
munistėliams siuntinėja centrai 
aišku iš to kad net jų laikraš
čiai tų proletarijošėlių nepavy
kusius “debatus” gina.

Clevelande tie proletarijošiu- 
kai siuntinėjo draugijoms ir 
“Dirvai” ‘kvietimus” į “deba- ■ 
tus”, bet tie jų kvietimai į gur
bą nuėjo be atkreipimo atidos.

Dabar “Vilnis” net editoria
ls .le.isšikalba kad “fašistai” ‘bijo’ 

“debatuot” su jais už savo 
principus.'

Komunistėlių atakos tautinin
kų principų lyginasi šunelio au- 
au-au prieš mėnulį. _ Musų prin- 
cipų ginti nereikia, mes pe jąU 
šimtai metų kaip nesugriauna
mi stovi. Prieš tuos, principus 
šokinėdami, nori ’ dasigaut prie 
daugiau žmonių ir dasimušt • 
didesnio kąsnio dio80§?R!^R® 
be “debatų” neprieina prie kitų 
žmonių kaip tik prie savo.

“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, ‘ižemės 
Rojus” atsiranda vienam 
ūkininkui našliui ku
ris atsilankęs pas savo sū
nų randa sau našlę mote
rį ir su ja apsiveda.

Vaidinimui reikia 4 mo
terų ir 5b. Vyrų. Juoko į va
lias. /

Ima apie 2 valandas vai
dinimo, scėnerijos 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 ūkę, 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 ūkė, 14 akrų girios, nau
jas namas ir tartai, apsėti laukai; 4 
karvės, 2 arkliai, 2 kiaulės, 100 viš
tų; $2,600.

80 akrų, gera žemė, geri budinkai, 
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, Mich.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City 
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

2622 — 16th Street, N. W. 
Washington, D. C.
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PO LIETUVĄ
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LĖKTUVO AUKA
Kaunas. — Lepos 16 d. vyr. 

Leitenantas Vfticas - Mačiokas 
skrido naikintuvu lavinimosi 
tikslu. Nespėjo nuo vietos pa
kilimo pralėkti ir 1000 metrų ir 
pakilęs nedaugiau 100 metrų į

jus. Gustienė buvo skubiai nu
gabenta ligoninėn, kur dar jai 
gyvybė išgelbėta.

Šiaulių apigardos teismas ra
do kaltais jos vyrą Aleksą Gus
tą pasikėsinime nunuodyti Gus
tienę , jam paskyrė septynis

LIETUVOS JAUNIMO DRAUGUOS

Lietuvos akyse žiba skaidri 
viltis susilaukti laimingos atei
ties. Lietuvos tik tada bus, 
tvirti pamatai kai liaudis taps 
dora ir patriotiška.

Senosios kartos vieni veikė
jai guli šaltuose kapuose, antri 
pailso, o treti papirkti aukso 
dievaičio liko jos priešai. Tau-, 
ta neturėdama gerų savo vadų 
kurie gražiais pavyzdžiais ir 
meile tėvynės uždegtų jauną
ją kartą patriotizmu. Jaunoji 
karta neturėdama gerų ir pri
tyrusių vadų blaškosi ir valte
lė audringoj juroj; tankiai ta 
valtelė apvirsta ir žūsta besi- 
irkluojantis jaunimas.

Lietuvoje yra dvi stambios 
jaunuomenės draugijos, bet iš 
jų jaunuomenei maža nauda, 
nes juos veda ne tuo keliu ku
riame jaunuomenė rastų sau ir 
visai tautai laimę.

“Jaunimo Sąjunga” yra pa
žangaus jaunimo draugija, bet 
ji persigėrus partinio raugo 
veikia daugiausia ne jaunuome
nės auklėjimui ir tėvynės gero
vei, bet lenkia jaunimą sau pa- 

' lankiai partijai.
Antra draugija gan stambi 

fera tai “Pavasario”, katalikų 
K' ■unuomenės susibunmo centras, 
si draugija jokios naudos jau
nimui neduoda. Jų obalsis “Die
vui ir tėvynei” yra pakeistas 
ant obalsio “Viskas kunigui ir 
jam paklusnybe”. Jų susirin- 
kimai pra; iucda. poteriais." pa tĄ 
susirinkimų eiga panaši irii- 
šioms ir pamokslui. Muškite 
bedievius, su jais nesidraugau- 
kite — tai vyriausi pamokini
mai, ir susirinkimas bagiasi po
teriais.

Svarbiausia užduotis to jau
nimo kuopelių yra įsigijimas 
bažnytinės vėliavos ir kokioj 
nors šventojo paveikslo.

Jų surengti kongresai duoda 
jaunimui labai daug blogo, nes 
jie yra tiek fanatiški kad susi
rinkę delegatai nieko daugiau 
negirdi kaip tik šmeižtus visų 
laikraščių, knygų ir sau nepa
lankių partijų. Kuopos kiek
vieną metą turi po keletą ben
drų pietų. Bet kokia nauda iš 
tų pietų? Nariai sudeda po ke
letą litų, o kunigų pastatytos 
davatkos pritaiso įvairių val
gių. Ant pietų sukviečia kuni
gus ir grafus ir aukštuosius 
v^ršinink,us, jie užima geriau
sias vietas, o kaimo nariams

turi būti gerai ir užkaborėlyje. 
Ponai dainuoja ir įvairius špo
sus krečia prie stalo, o kaimo 
Pavasarininkai lyg sugautas 
paukštelite gludi ir bijo žodelį 
prasižioti. Tikriau sakant, pil
vą prikemša kai baraboną, bet 
galva visados palieka tokia pat 
tuščia.

Blogiausia kad Pavasarinin
kai neturi savo vadų, juos va
dovauja koks tai šveicaras, Ere
tas, ir kiti. Kuopų galvomis 
esti klebonai ir vietiniai dvar
poniai. Iš to matyti kad drau
gija nėra jaunimui tinkamą, 
nes ji tarnauja klebonui ir bu
vusiems Lenkomanams, musų 
tautos priešams.

, Jaunuomenės siela nerimsta 
ir jie pradeda jieškoti tokių va
dų kurie jiems ko naudingo su-, 
teiktų, nors jų tas jieškojimas 
yra priešingas draugijos va
dams.

Pavyzdin, aš esu apšauktas 
Rokiškio apskrityje “bedieviu” 
vien del to kad duodu žmonėms 
skaityti įvairius laikraščius ir 
knygas. Pavasarininkams grie
žtai draudžiama pas mane lan
kytis. Bet nepaisant - griežtų 
įsakymų prie musų 'draugijos 
priguli 51 narė Pavasarininke 
ir 17 Pavasarininkų. Be to dar 
savo apielinkės‘ Pavasarinin
kams gelbsčiu rengime įvairių 
pasilinksminimų. Iš to galima 
ir spręsti kad jaunuomenei ge
riau 'ten pritinka spiestis" kur 
nėra kokių nors partinių skir
tumų. Metas jau butų sutverti 
tokią draugiją kurioje galėtų 
gyventi visa ir visų pažiūrų 
jaunuomenė ir bendrai veikti 
tėvynės darbe. P. Kriukelis.

aukštį, orlaivis staiga nukrito 
Aleksoto vaikų prieglaudos dar
že, tarp dviejų forto pilimų. 
Krisdamas sutraukė elektros 
laidus ir lėktuvas tik pateškėjo.

Mačiokas rasta sėdynėje be 
sąmonės, įlužusiu kaktos kaulu 
ir šiaip smarkiai sudaužyta gal
va, paplukęs kraujuose nuvežtas 
karo ligoninėn dar buvo gyvas 
trejetą valandų.

Karo lakūnas Mačiokas gi
mė 1900 m. Gudeliuose, Pilviš- 
kio v. - “L.”
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Už NORĖJIMĄ NUŽUDYT
Sausio 24 d. vakare, pas ša

palų kaimo, Luokės vals., gy
vento ję, Bronę Gustienę, atėjo 
kaimynas Jonas Gedminas ir 
išsitraukęs iš kišeniaus bonką 
pradėjo degtine Gustienę vai
šinti. Gustienė paragavo deg
tinės. Pasirodė labai stipri. Ji 
atsisakė daugiau gerti, tada 
Gedminas išsitraukė iš kito ki
šeniaus alaus bonką, kuri taip 
pat buvo., labai ypatingo skonio 
Praėjus 15 minutų, Gustienė iš 
skausmo bėgo per lauką ir pa
galbos šaukė.

Gustienė mat buvo pametus 
savo vyrą, kuris rado sau kitą 
meilužę, Gedminaitę. Ši, norė
dama greičiau ištekėti už Gus
to, 'įdavė broliui J. Gedminui, 
nuodų kad Gustienę nunuodi-

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Naujausias Išbandytas 
y». Išradimas

nuo
VIDURIŲ KATARO.

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

I Žinodama iš baisaus patyrimo gė- 
■ limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
I Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
F-112, Bloomington, Ill., yra taip dė- 

į kinga pati išsigyęlžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko parduoti. 
Tik iškirpkit šį pranešimą, pasiuskit 
jai su savo vardu ir adresu, ir ji 
noriai prisius jums svarbias infor 
macijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot.

SIRGO NUO KATARO IR 
GALVOS SKAUDĖJIMO

KATRO-LEK
JAM PAGELBĖJO

Edward Ber, 546 So. L. A. 
St., Los Angeles, Cat, 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. Apg.

KATRO-LEK
Kaina $2.00. Išdirbėjai:

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

Clevelande gaunama pas:
C. PAKELTIS PHARMACIES 

8121 Sowinski Ave.
1937 St. Clair Ave.

SUPERIOR PHARMACY 
6710 Superior Ave.

Z. W. KOBYLANSKI 
3240 Superior Ave.

'jįpnite
For Cuts and Wounds

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

metus sunkaus kalėjimo, o jo 
meilužei, Liudai Gedminaitei, ir 
jos broliui po šešis metus. “L.”

PERVERSMAS NAMUOSE SU 
ELEKTRA

Revoliucija namų darbuose prana
šaujama elektros žinovų, kurje sako 
kad elektra užims visą darbą ir at
liks ji pakankamai. Ne tik del švie
sos visur elektra bus naudojama, bet 
ir visokiausiems darbams.

Ateina ir “vielinis bevielinis”. Vie
toj naudoti antennae, mes naudosim 
namuose įvestą elektrą išvengimui J 
statikų ir. kitokių maišymųsi prie ra
dio gavimo.

Elektra bus naudojama išlaikymui 
pieno nuo surugimo, sterilizavimui 
daržovių, . vaisių ir mėsų. Stebuk
lingus dalykus atliks cathode spin
dulys. Elektra naudosis kiekviena 
moteris namų darbuose, skalbime ir 
valyme.

Vacuum valytojai bus naudojama 
ant yajkų drapanų kaip ir ant grin
dų.

Su elektra kirpsimes sau plaukus 
ir mekaniškai skusimes barzdas.

J^u dabar galima gauti elektra 
šildomus blanketus del lovų. Jie 
pagaminti del miegojimo atvirame 
ore ligoninėse.

PAJIEŠKAU KAMBARIO
Pajieškau gyvenimui kambario ar

ti miesto ar kiek toliau. Turintieji 
kambarį praneškit tuojau šiuo antra
šu: A. KLIAUBA, 1772 E. 20th St.

ANT RENDOS
5 kambariai ant rendos Lietuvių ap- 

gyventoj srityj, arti Lietuvių bažny
čios. Renda nedidelė. 6514 Edna 
avė.

PARSIDUODA
Trijų šmotų Living Room setas, 

Golden Oak medžio, geras kaip nau
jas. Kaina prieinama. Kreipkitės po 
5 vakare. 1121 East 72nd Street.

REIKALAUJU PARTNERIO 
j gerą išdirbtą vyriškų dra
panų siuvimo įstaigą,; arba jei 
kas norėtų gali nupirkti. Vie
ta senai išdirbta, Lietuvių 
srityje, greta “tlirvos” sker
sai Lietuvišką salę. — 1310 
Russell Rd.

SU telefono bila šį mėnesį siuntinėjama užkvietimas ap-
. lankyti musų naują budingą ant 750 Huron Road. 

Jums pakvietimas taipgi bus atneštas jeigu dar nega
vot šiose dienose.

Gali pasitaikyt kad netyčiomis kaip kurie galit ne
sulaukti tų spausdintų pakvietimų. Vienok nesvarbu ar 
gavot ar ne, jus esat kviečiamas atsilankyti ir pamatyti 
šią naują stebėtiną budavonę.

Vedžiotojai stovi budinke tarp 9 ryte ir 9 vakare, iš
skyrus šventadienius, ir jie noriai aprodys žingeidumus 
šio 22 aukštų budinko kuriame yra svarbiausia stovykla 
telefonų Ohio valstijoj.

E. H. GUSTAFSON, 
Commercial 

Superintendent

A Greater Telephone 
System for a Greater 

Cleveland-' t*

The Ohio Bell Telephone Company

HPwelve D&y
rA&catkmTrips
1 Visit Niagara Falls and Canada this summer

Enjoy a cool, delightful Lake Trip on the II Great Ship “SEEANDBEE”
I 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

SIDE TRIPS from Niagara Failo at Special Excursion Rates
s I MONTREAL and return t $26.20

.36.35
TORONTO and return : . , _. . _
CLAYTON, N.Y. end return 16.601 .
ALEXANDRIA BAYand return 17-051 QUEBEC and Return .

with return limit equal to Niagara Falls Excursion Tickets

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

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

' Į <. ......... <

NAMŲ PAMATAS YRA 
TAUPIMAS BANKE

< * n
-

QU trečdaliai Cleveland© šeimynų mo
ka nuomą už gyvenamus namus. Jei 

jus esab tame dviejų trečdalių skaičiuje 

tai gal greičiau ar vėliau jus norėsit tu

rėti savo namus.

Ar j.ųs pląnuojat budavotis ar pirkti, vis 

tik reikalinga turėti tam tikra suma ga

tavų pinigų. Tai čia taupymas ir pagel

bės jums. Dėkit po tam' tikrą sumą pi

nigų į banką, nes tai yra geriausias bū

das susitaupyti pinigų taip vadinamam 

“Namų Fondui”.

Kelias prie. įjamų savininkystes prasideda 
nu© taupymų banko.

*

Incorporated

£ocietg tbr^mrinjs
' inthe Citų of Cleveland

PUBLIC SQUARE
Pirmiausia Pasibudavokit N am ą

Keturios Priežastys kodėl kožnas 
Namas Turi Turėt Elektriška

Prosytoją
1. Jis prosija skalbinius dusyk greičiau negu galima suprosyt ranki

niu prosu.

3. Jis prosija skalbinius švelniau ir gražiau negu galima suprosyti 
ranka, tokiu budu netik pagražina jų išvaizdų, bet priduoda pa- 
viršį kuris ilgiau buna švarus-.

3. Rankos ir pečiai būną visiškai liuosi nuo nųsidirbimo'įrškąusmo.

4. Moteris gali sau sėdėdama dirbti prosijimo d darbą, 'nenuvargsta 
ant kojų, kas yra svarbiausia priežastis prosijimo dienos "nusi- 
dirbimo.

qhe ELECTRICAL
LEAGUE Of CLZVELANO



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
I 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

DIRVA

SPORTAS

----  —------ 7 ■ — - - —-
DIDELIS NEPAPRASTAS VISŲ TAUTŲ 

PIKNIKAS NEDĖLIOJ
TARPTAUTINIS VAKARAS
Penktadienio vakare, Rugp.

. r “Tarptautiniu 
. ______i” Industrialėj Ekspozi-

Independence, O., bus nepapras- cjjoj. Bus progamai iš liaudies 
tas visų tautų priklausančių soTcių visokių tautų, prasidės 
prie Amerikos Lygybės Lygos lluo g vaj. vakare miesto audi- 
(American Equaliy League) is- terijoj.
važiavimas. . | ternaci’r

Kiekvienos tautos užkviesta 
po vieną ar daugiau bėgikų da
lyvauti Maratono lenktynėse— 
nubėgti iš miesto iki pikniko 
vietai, 10 mailių.

Nuo Lietuvių užkviestas da-. 
lyvauti Karolis Sarpalius ir J. 
Komaras.

Maratono bėgynes prasidės 
nuo Broadway ir East 21st St. 
ir bėgikai trauks per East 71st 
gatvę tolyn link Independence 
kelio ir juo iki pikniko vietai.

Bėgiams prasidės nuo 2 vai. 
po pietų.

Bėgikus lydės automobiliai ir 
policljantai ant motorciklių.

Bus traukiama krutami pa
veikslai ir Cleveland Press tu
rės savo laidoje sudėjęs paveik
slus visų dalyvavusių piknike.

Piknike bus kalbėtojai Judge 
Joseph F. Sawicki, Lygos pir
mininkas; Congresmanas Char
les A. Mooney, kuris kalbės apie 
ateivybės varžymus; Teisėjas 
Manuel Levine, kalbės apie “A- 
merikiečius iš Pasirinkimo”, ir 
Teisėjas Brajiley Hull, kuris pa
aiškins apie Lygą.

žaislai', Juokai
Piknike bus daugybė įvairių 

žaislų, gražių h* juokingų,vuž 
kuriuos laimėtojams bus duo
dama dovanos..

Piknike dalyvaujanti kožnos 
tautos žmonės turės juosteles 
su savo tautos vardu, taigi Lie
tuviai neatsilikit.

Piknikan įžanga dykai. Nu-I 
važiuoti automobiliais žinot ke-1 
liūšY o karais važiuojantiems'* < 
nuvažiavimą Lyga parūpino to-> 
kį: kas pusvalandis -veš miesto : 
bussSl kas 30 minutų nuo E. 71 
ii* Broadway.

Tarp dovanų dalyvaujantiems 
piknike bus dovana už pašisvei-1 
kinimą su slaptai nuskirtu Ly
gos viršininku. Kuri ypata iš
puls 20-ta išeilės paduoti Lygos 
viršininkui ranką ta gaus dova
ną.

Lygos valdyba susideda iš žy-i 
mių miesto žmonių; Judge Sa
wicki yra antras, jos preziden
tas. Pirmutinis buvo Martin A. 
McCormack. Pikniko komitete 
yra ir Lietuvių atstovai, kurių 
Lygoje yra penki nariai.

Amerikos Lygybės Lygos ti
kslas yra užtart ateivių reika- 
Ws, ątgrąžinti seną ateivybės 
sistemą ir nedaryti skirtumų 
vienų tautų prieš kitas.

Lenktynės iki Pikniko
Nedėlioj, Rugp. 21 d., Vokie

čių farojJ kur būdavo “Dirvos” jg 'įpaskirta 
piknikai, ant Brookside road, už i vakar’u: ~ 
Trdoncmdnnnp O hllR nfinfinrftS- • • • i

_ Tą grupę surenka In- 
| ternacionalis Institutas ir sako 
I jog tai bus vienas iš gražiau- 
! siu vakarų visu Ekspozicijos lai-' 
...... Tas vakaras išpuola sykiu 
su garsiu Sousa’s Benu ir todėl 

I tikrai bus nepaprastas.
' , Tą pat vakarą iš WTAM ra
dio stoties 9 vai. bus duodama 
dainų ir muzikos programas.

ZABORSKIS SUGRYžO 
keleto mėnesių paviešėji-

ST.
Po

mo Lietuvoje, sugryžęs St. Za- 
borskis, Lietuvių Banko sekre
torius, pasakoja gana gražiai 
apie savo patyrimus Lietuvoje. 
Pasakojo kad kaimiečiai ir abel- 
nai nepolitikieriai labai gerai sul

RUOŠIAMA STATYT 
“EKSCELENCIJA”

Gražiausio pasijuokimo iš A- 
merikiečių Lietuvoje ir iš Lie
tuvos ponelių Clevelandiečiai 
turės perstatyme vekalo “Eks
celencija”, kuris jau ruošiama 
statyti. Ta komedija dabar ei
na per “Dirvą”.

“Ekscelencija” perstata vie
no Amerikiečio Lietuvio butle- 
gerio turtingą našlę su duktere 
parvažiavusias į Kauną žentų, 
jieškoti. Su jomis ant laivo 
važiuojant susipažįsta du Ame
rikiečiai senberniai, bet jos jų 
Kaune nei pažint nenori ir ša
linasi, o tuo tarpu prie jų pri
sisuka du Kauno žulįkai ir jos 
su jais vestuvės ruošia.

Šis veikalas bus 'statoma di
deliame “Dirvos” vakare 
liejiniui dešimties metų 
Karnavičiaus redagavimo 
vos”.'

pami-
K. S.
“Dir-

Atsižymėjęs darbininkas. Su
rengus Industrialę Ekspoziciją 
CIevelande, buvo sumanyta duo
ti dovanas darbininkams kurie 
ilgiausia išdirbo vienoj vietoj, 

valdžia sugyvena, o dar džiau-1 Tokiu pasirodė Louis Brown, 74 
giasi kad dabai* sulaikyta po' 
kaimus' ir miestelius visokį 'agi
tatoriai, niekas dabar žmonių 
nekursto, niekas nekiršina vie
no prieš kitą.

Jaunimas Lietuvoj dabar tai
kosi daugiau prie miesto mados, 
gražiai nešioja, kaimo mergai
tės net šilkines pančiakas dėvi. 

■Pasakojo dalyvavo Pavasari
ninkų kongrese Kaune, kur ma
tė daug Kauno didžiunijos ir 
aukštuosius valdininkus, nuo 
miesto majoro iki paties Prezi
dento; ir vyskupus.

Didelio, poniškumo tarp ma
žesnių valdininkų, kaip kiti sa
ko yra, Zaborskis nepatėmijo, 
visur gražiai visi .apsieina ir be 
jokų kliūčių viską padaro.

Kaune, sako, daugiausia gir- 
sdėti.“ svetimos kalbos, o jeigu 
išgirsti ką Lietuviškai kalbant 
net atsisuki pažiūrėt kas jie to
kie.

Matėsi su Antanu Kranausku 
ir Jonu Plerpa, jie gerai gyve
na, turi jau ir savo šeimynas.

Suėjo su Šimkūnais, kurie da
bar dar Lietuvoje vieši.

Tik sako aukų rinkėjai .kurie 
važinėjo tai Ame

rikiečių nenori nei pažinti, bė
ga šalin.

metų amžiaus, kuris išdirbo 57 
metus Lamson ir Sessions dirb
tuvėj. Jis ten pradėjo dirbti 
1869 metais ir dar tebedirba.

Nevalia mušt pclicijanto. Ant 
Woodland avė. policijantaš rado 
miegantį ant šaligatvio žmogų. 
Pabudinęs jį liepė eiti sau, bet 
tas tuoj drožė policistui į nosį. 
Už tai jis nuteistas užsimokėti 
$15.

Kalbos apie naują tiltą. Per 
Cuyahoga upę tiltas būtinai rei
kalingas sako ekspertai. Bet 
nesutaria kokį budavoti, ar vie
no aukšto ar dviejų. Vieni no
ri 1 dviejų aukštų tilto, kaip til
to per Superior avė. Naujas 
tiltas butu tarpe Superior ir W. 
14th tiltų.

Sarpalius Ritasi su Bul
garu Smarkuoliu

Ketvirtadienio vakare, Rugp. 
18 d., Taylor Bowl (ant Har
vard avė. prie Washington par
ko) įvyksta nepaprastos rišty- 
nės kurias rengia Charley Ma
rotta.' Marotta sako kad šios 
ristynės bus nepaprastai nuo
stabios, ypač kad įvesta nauja 
tvarka ristyhėse: Nuo dabar 
nebus daugiau to kaip buvo iki 
šiol, 
mis.
sykį laimėję arba visai vienas 
kito nepaguldę, bus priskirta 
laimėjimas tam ristikui kuris 
pasirodys geresnis prieš savo 
Oponentą. Bus ten pora teisėjų 
ir refery, kurie išrinks laimėto
ją jeigu atsitikime katras nė-' 
paguldys savo priešo du sykiu.

Sarpalius per vasarą bijojo 
eiti rištis, nesijausdamas gerai, 
bet dabar pradėjo pasakotis kąd 
jis gerai jaučiasi ir gali stot su 
bile kuo ant matraso, ir tą pa
rodė nugalėdamas savo priešą 
ristynėse Pittsburge. Išbandy
mui ar Sarpalius tiesą sako Ma
rotta paskyrė jam smarkų jau
ną Bulgarą, Komaro sunkumo, 
kurio vardas yra Niek Velcoff. 
Jis sveria 225 svarus, o Sarpa
lius sveria apię 208 svarus. Jie
du imsis paskutinėj poroj, ir 
jeigu Sarpalius atlaikys prieš 
savo priešą tai gal ir toliau ga
lės CIevelande ristis, bet Marot
ta sako kad .jis negali dviem 
Lietuviam duoti ristis CIevelan
de, todėl Komaras su Sarpalium 
turės persirist ir jis pats su 
miesto atletų komisija ir teisė
jais pamatys katras jiedu ge
resni. Taigi Komaro ir Sarpa- 
liaus ristynė ųž čampionatą į- 
vyks po miesto valdžios užžiu- 
ra ir kontrole, Taylor Bowl are
noj arba miesto auditorijoj.

'Velcoff yra nepaprastai ga-, 
bus ir smarkus ristikas:

kad ristikai išeidavo lygio- 
Ar išeis lygiomis po vieną

KAROLIS SARPALIUS

priešą Bulgarą

Clevelandiečių mylimas ristikas 
pirmu sykiu pasirodąs ristynė- 
se po kelių mėnesių. Sarpalius 
turi daug energijos ir vilčių ir 
pasiryžęs savo 
nugalėt.

11K sano I 
po Ameriką 

I rikiečių nein

GAVO

nuo kėdės iš publikos pradėjo 
Plikutį mušti lazda. Tuo metu 
visai netikėtai, kai tas mušė 
Plikutį, Sztekkeris pagriebė ir 
paguldė Plikutį ant pečių. Pa
guldė tuomet kai Plikutis nesi
ėmė. “V. A.”

lą gina kadangi jos rengia pik
niką su Požėla ateinančioj ne- 
dėlioj ir bijo kad nepasigadin
tų biznis. Sportas.

RUOŠIAMA IŠVAŽIAVIMAS
Kitą nedėldienį, Rugp. 28 d., 

ruošiama inteligentiškas drau
giškas išvažiavimas. Dalyvaus 
būrelis vietos veikėjų ir musų 
sportininkai. Vieta dar tikrai 
nenustatyta, bet bus ant kurios 
nors iš artimesnių farmų.

Cuyahoga apskrityje dar vis 
randasi apie 8,000’ arklių nau
dojamų vežimuose mieste, 
žiūrint kad įvesta trokai ir 
tos įmonės.

ne- 
ki-

NAUJI REKORDAI
“Dirvoje” galima gauti šiuos 

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

Neverk pas Kapą ir
Tykus. Buvo Vakarėlis.

ir
Važiavau Dieną

Vakarinė Daina.
A. VANAGAIČIO

(Jo paties įdainuoti)
Karvutė ir Dolaris
Sharkio daina ir Munšainukas.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

% Tarptautinio Biblijos
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

Prakalbos lygiai ant 3 p. p.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Nepasisekė nužudyt. Vienas 
45 metų senbernis pernai rude
nį vežėsi sau iš Pittsburgo mer
giną į Clevelandą ženytis. Ke
lyje jiedu susipyko ir tada jau
nikis nenorėdamas gyventi pa
suko automobilį į telegrafo stul
pą užmušt ją ir .save. Bet abu 
išliko gyvi, o šiose dienose teis-, 
mas priteisė tam vyrui užmokė
ti merginai $15,000 nuostolių 
už jos sužeidimą.

.Pavogė iš ligonbučio. Iš mie
sto ligonbučio vienas vaikinas 
išvogė moterį, 22 m. amžiaus. 
Jis atėjo jos aplankyti lankymo 
valandomis ir jiedu susitarė iš
eiti. Lauke stovėjo jo automo
bilis. Patėmijus kad ligonė ei
na su lankytoju, slaugės norė
jo ją sulaikyt, bet vyras išsi
traukęs revolverį pargąsino ne
kliudyti, ir durų ūžžiurėtojams 
tą patį padarė, ir paspruko.

Ta moteris buvo protiško ty
rimo skyriuje.

Važiuotcjai, atsargiau! Nau
jai įvestas Ohio valstijoj įsta
tymas automobilistams yrą se
kantis: jeigu girtas važiuos jis 
bus suimtas, nubaustas $500 ir 
galį dar patekti nuo 30 iki kelių 
šimtų dienų kalėjiman. Kiti 
neteks leidimo važinėti, ir tam 
panašiai.

Tas įstatymas prądedama vy
kinti šiame mieste;

Peršovė pclicijantą. Polici- 
jantas Jindra sunkiai sužeistas 
kovoje su banditais gatvėje, o 
jo gaudytas banditas, irgi per
šautas, randasi policijos.;-naguo
se. Policijantaš gal nepasveiks.

ri © ROSEDALE ©i
Dry Gleaning Co.: 

____ I Rand. 7906 Į 
C. F, PETRAITIS, Prop, j

į 6702 Superior Ave., f i
f "t1 't1 *'»* * * * »»»***♦

Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Marijona Trepečkaitė .. Lt. 100
Elžbieta Maslauskienė ....... 100
Domininkas Jančiulis .....200
Petras Vitkauskas .............. 100
Marijona Mačiulienė ..........1001
Anelė Laukaitienė ..............200
Vilius Elgutis ............ 200
Grasilda Murauskienė
Jonas Vaivada ........
Kastancija Aukštolis
Vladas Venslauskas . 
Mikas Gudelevičius . 
Rygos Balsas ..........

JUOZAS ŠIMKUS ATVYKS 
RISTIS SU POŽĖLA

* S
Gauta 'sekantis special deli-§ 

very laiškas nuo Juozp Šimkaus, \ 
kuris jau kelinta savaitė rita
si Columbus, Ohio:

“Man netyčia pasitaikė pa
matyt ‘Naujienas’ kąd Požėlai 
CIevelande rengia ristynės klu
bas, ir Požėla rengiasi atvažiuot 
į Clevelandą trumpu laiku. Tai 
patalpinkit šitą mano praneši
mą Požėlai:

“Andai Požėla garsinosi kad 
Į jis nevažiuoja su manim ristis

S. ZBYSZKO-KOMARO RIS
TYNĖS

Rugp. 11 d. Tąylor Bowl bu
vo Marottos surengtos ristynės. 
Jose ritosi Juozas Komaras su 
pragarsėjusiu semi Lenku, Sta
nislovu Zbyszko. Ristynės iš
ėjo lygiomis, nors be biskio įšė- 
lę Lenkai nepasielgė su Komaru i 
taip kaip“padarė Vilniuje Len-I 
kai su Plikučiu-, ristynėse; kaip' 
čia kitoj vietoj pasakyta. Į

Zbyszko vargo ant Komaro dėlto kad nepasitiki turnamen- 
net netoli valandos laiko iki pri-' rengėjams. Matau kad jis 

įsakas Gurauskas ' sitaikė pagriebti už galvos: ir klubui pasitiki, tai ir gerai. Da-
ąuaiuus. 'permesti nėr save Tain jis bar neturės priežasties atsisa-Liaudies plaukime 3000 met- Permesu Per t>ave_. ±aip jis h • • -

ru Nemuno tėkmė nirma vieta Komarą syk) paėmė. Bet atsi- Ky« nstis ir Su manim ir as laimėio Alfredas Stankus* o an' pykinimui už tai Komaras už pasižadu pribūtai* Stot pries Po-.

Moterų plaukime 300 metrų J0m ir rankom priplojo prie ma-Į k#® kitam pilldauao ,fjm- 

pavandeniu pirmą vietą laimėjo 
Rifkaitė, antrą p-lė Malinaus
kaitė.

Estafetinį plaukimą skersai 
Nemuną laimėjo .jurų skautai 
Gleniža ir Kuzmickas,

Vandens sporto žaidime atsi
žymėjo: šokimuose moterų p-lė 
Nippaitė, vyrų, jurų skautas 
Juozas Ambrazas ir Nešime, į 
toli šokime M. Nekvidavičius. į

Laimėjusieji gavo dovanas'. I
“L.”

PLAUKIOJIMO RUNGTYN®
Liepos 24 d. Kauno Jacht

klubas suruošė plaukikų ’ rung
tynes, Vaikų grupėj plaukimą 
15'0 metrų pavandeniu laimėjo 
Aleksandras Liutkevičius,

Plaukime skersai Nemuno — 
laimėjo Elijus Verbliunas.

Plaukimą 10.00 metrų pavan- 
Jis I denių pirmą vietą laimėjo jurų 

per keletą metų ritasi Colum-1 skautas Vladas Glemža, o antrą 
bus ir apielinkėj ir dar nebuvo 
tokio kas jį tikrai nugalėtų, o 
jis jau daugelį garsių ristikų 
nuveikė ir dabar nori įsispraust 
į Clevelandą nugalėdamas Sar- 
palių. Jeigu uSarpalius pralai
mėtų, tas Bulgaras turbut tek
tų Komarui. [

Kitas smarkus ristikas; Bohe
mų čampionas; Rudy Dusek, 
kuris pereitą sykį ritosi Taylor 
Bowl, risis su Strangler Robin
son, galingu jaunu Anglu; 

Bus ir daugiau ristikų.

' jom ir rankom priplojo prie ma- . . _
trasp ir senis sustenėjęs turėjo tyn.es 'su Požėla CIevelande. Jis

Po to neliko daug man andai prisižadėjo ristis jei
gu jam bus užmokėtą iškalnb

KAUNE 
teatre nuo

Liepos prasidėjo Europos Čam- 
' • 50 Pi°bato imtynes. Dalyvavo žy- 
‘ ’ 5q mus imtininkai: Jonas Leskina- 
■‘go'vičius, Jųnas Romanov, negras 
' 1501 Tomson, Petras Debį ir kiti. 
' I Kauno publika imtynėmis labai 
L'_._ domisi. “Tr.”

IMTYNĖS
Kaune vasaros 25

• 50 pionato imtynės.

pasiduot.
laiko, ir išėjo jiedu lygiomis.

'•Zbyszko naudoja daugiau Ėu- iš tų. kuriems jis nepasitiki, 
ropišką ritimąsi būdą' visada 
stačias; bet ir Komaras pasiro
dė mokąs neprasčiau už Lenką 
Europiškai imtis.

Kitose porose ritosi Rudy Du
sek su Vokiečiu, laimėjo.

Charley Fox su Frank Noe
wer, Fox laimėjo.

Pirma pora buvo jaunų vai
kinų vietinių.

“Požėla giriasi nerįs šokti į 
akį Komarui, tegul pirmiau einą 
su manim, mažesniu už 
tdgul pasirodo ką gali?-.

Su pagarba
Juozas

Sunkios-lengvos

save ir

Šimkus 
vogos 

čampionas.

£

Lieut. Com. John Philip Sousa

SOUSA ir jo BENAS
Rugp. 14 iki 25

Loop the Loop Babcock 
Keliaujanti Vaidintojai

Brilijantų Bokštas
Fajerverkai

• Nuo 10:30 r. iki 10:30 v.
Ineiga tik 50 centų.

Matykit 
OHIO-CLEVELANDO 

EKSPOZICIJĄ

Komaras Laukia Požėlos
Požėla garsinasi “Naujieno

se” kad jam CIevelande rengia 
Lietuvių Piliečių Klubas risty
nės; nors Komarui nieks iš ren
gėjų aiškiai nepasakė ai* rengė
jai, nori kad jis su Požėla ris
tus!, ar Požėla atsiveš kokį sa
vo Chicagietį draugą ristis, ką 
darydavo seniau, bet Komaras 

'yra gatavas pasitikti Požėlą ant 
matraso ir nedaryt su juo jo
kių monki biznių.

Klubas rengia pikniką su ris- 
tynėmis Neuros farmoj, gerai 
žinomoj vietoj, nedėlioj, Rugsė
jo (Sept.) 4 dieną.

Komaras dar- nežino ar Požė
la atvažiuos ristis už čampiona
tą ar tik taip sau pasibovyt, 
dėlto kad. Požėla į turnamentą 
už čampionatą ristis atsisakė 
patyręs kad turnamente ristikai 
turi ristis tikrai, o Požėla, sako, 
prie tokių ristynių nepratęs ir 
rado visokias priekabes atsisa
kymui iš turnamento. Rep.

LENKŲ ŽIAURUMAS SU 
RISTIKŲ

Vilniuje atsibuvo cirke risty
nės. Pirmoj poroj ritosi Lie
tuvis Kazys Pilkutis ir Lenkas 
Sztekkeris. Laike ristynių pu
blika labai nerimavo. Plikučiui 
pradėjus smarkiau imtis' ne tik 
patriotiška Lenkų chuliganeri- 
ja, kurios visur pilna, bet net 
inteligentinės damos ir ponai 
pakeldamo pašėlusį trukšmą 
čypdami, “Chain Litvin, precz 
do Kowna!” ii* tt. Vienu sykiu 
kada Plikutis-sulenkė Sztekkerį 
tūlas Lenkas' ponpalaikis šokęs

Naujas Požėlos “Turna- 
mentas” |

Nenorėdamas, ristikų turna
mente dalyvauti, “Naujienų” 
“čampiona.s” Požėla sumanė su 
advokatais Clevelandą nugalėt. 
Jis garsinasi “Naujienose” kad 
jis niekur “Dirviečių” nešmei- 
žęs ir net per advokatą parei
kalaus prirodyt kur jis šmeižė.

O kai buvo pareikalauta pri
rodyt kas Požėlą nuskriaudė jo 
ristynėse CIevelande pirmiau ir 
kam jis viešai pėr “Naujienas” 
skelbia “nepasitikėjimus” ren- Į 
gėjams, duodamas Suprasti kad 
jj nuskriaudė pirmiau ir dabar !

I gali nuskriaust; tai Požėla kai, 
klemsas užsičiaupė ir tylį. Jis r 
net bando užsigint kad jis nie
kur niekam nesakė kad jį “Dir- 
viečiai” nuskriaudė. Jeigu tą' 
užsiginą tai dabar tegul pasisa
ko kodėl Požėla j turnamentą | 
nevažiavo? Reiškia, prisipažįs
ta kad jis bijojo dalyvaut to
kiose ristynėse kur jis negavo 
užtikrinimo kad jo neparis.

Nors jis ir per “Naujienas” 
šaukėsi “sutarčių” (turbūt slap
tų) ir tik tada žadėjo, atva
žiuot į Clevelandą, bet kai su
tarčių neduota, o tik garantuo-l 
ta atlyginimas, jis atsisakė va
žiuot.

Kada Požėla pasakys “Nau
jienose” arba “Dirvoj” kad ši
tas neteisybė ir kada prirodys 
kada kas jį CIevelande apgavo 
ar nuskriaudė tada galės ir su 
dešimts advokatų atvažiuoti ir 
ir galės pamatyt kitus dalykus 
kurių jis “Naujienose” prašo.

Žmogui kuris ristynės veda 
taip kaip Požėla mažai galės ką | 
ir advokatai pagelbėt, todėl be- 
reikalo Požėla išsišoko su savo’ 
gąsdinimais. Ir bereikalo “Nau- i 
jienos” tokiems “čampionams” 
duoda užveją, labiau save pa-: 
žemindamos visuomenės akyse.]: 
“Naujienos”, turbut dėlto Požė-llg

RISTYNĖS 
Ketverge, August 18 d. 1927 

Pradžia 8 .vali vakare;

TAYLOR BOWL
Harvard avė., Newburgh Heights; O,

Charles Marotta, Promoter

KAROLIS SARPALIUS su 
NICK VELCOFF, Bulgaru 225 švarų

Rudy Dusek su Strangler Robinson 
Oscar Kohl su Frank Noewer

Tikietai $1.10—$2.20.
Moterims pusė kainos. Vaikams 25c.

Harvard avė. karai daveža iki pat Taylor Bowl. Važiuo
kit E. 55th Through karu iki Harvard avė., paskui mies
to linkiu. Automobiliais nuo Broadway važiuokit kur 

eina E. 55th karas, paskui per Washington parką.


