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Sacco ir Vanzetti
I ! I| SEPTYNI LAKŪNAI, 3
i ORLAIVIAI BUS ŽU

VĘ PACIFIKE

IŠLINDO IŠ URVO PO 
ŠEŠIŲ DIENŲ; LAI
KYTA JI ŽUVUSIU

SŪNŪS NUŽUDĖ TURTINGĄ MOTINĄ IR 
PALAIDOJO NAMO SKLEPE

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Shreveport, La. — Gelžkeiio 
lokomotyvui eksplodavus užmu
šta trjs '’ęė'lžkelio darbininkai.

37 dingo. Maniloj audroje 
nuskendus prekiniam laivui žu
vo 37 laivo darbininkai.

“Stop” — ir sustojo. Belfast, 
Me. — čia pametė darbą grani
to tašytojai gavę nuo savo uni
jos viršininko telegramą, ku
riame vienoje vietoje radosi žo
dis “Stop". Telegramuose tas 
žodis vartojama vietoj taško ir 
po to žodžio prasideda kitas sa
kinis; Darbininkai nesuprato 
jo reikšmę ir pamanė kad liepia 
jiems sustoti dirbus.

Maistas atpigo. Tarp Birže-, 
lio ir Liepos 15 d. Amerikoje 
maistas nupigo 3 nuošimčiais, 
kas nieko nereiškia.

Ironwocd, Mich. — Geležies 
kasykloj užgriuvus žemei už
mušta Petras Svetkovič, 38 m.

Ebensburg, Pa. — Alex Ku- 
vensky, 30 m., užmuštas, ir An
drius Durkota, 35 m., sunkiai 
sužeistas kasykloj akmenio už
kritusio iš viršaus ant jų.

Somerset, Pa. — Kasykloje 
Ralphtone užmuštas James W. 
Showman, užpuolus ant jo ak
meniui. Jo galva ir krūtinė la
bai Sutrinta.

Steubenville, O. — Streikuo
janti angliakasiai, 200 ypatų, 
užpuolė trokus važiuojančius Į 
kasyklas su neunijistais ir du 
skebai gerai apmušti.

Darbai kiek geriau eina šią 
vasarą Naujos Anglijos batsiu- 
vystėse, o kitos industrijos ga Bruzdėjimai prieš Sacco

ir Vanzetti Nužudymą
Paskutinėse dienose prieš nu

žudymą tų dviejų kalinių, visa
me pasaulyje buvo protesto mi
tingai ir demonstracijos. Daug 
ypatų to pasekmėj areštuota ir 
dvi ypatos užmušta. Pennsyl- 
vanijoj užmušta valstijos poli- 
cijantas, o Šveicarijoj vienas 
žmogus.

Policijantas užmušta Alleg
heny apskrityje, Pennsylvani- 
joj, vaikant angliakasių distrik- 
te protesto demonstraciją, 
į Visuose beveik Amerikos ir 

Europos miestuose atsibuvo ko
kis nors judėjimas tarp radika
lų už jų gyvastis.

Paryžiuje, komunistų sukur
styta minia norėjo užpult Ame
rikos ambasadą. Policija ne
davė organizuotis demonstraci
jai, tada agitatoriai pradėjo 
ragint žmones užsitvert barika
das ir neprisileist policijos. Po

na žymiai aplėtėjo, skelbia val
džios darbo departmentas. Bu
da voj imas per visą šalį aplėtė
jo Liepos mėnesio bėgiu. Gelž
kelių dirbtuvėse taipgi apma- 
žinta darbininkų skaičius.

Pittsburgh Terminal Coal Co. 
kovoja su unija visu atkaklu
mu. ŠioĘę dienose ta kompani
ja stengiasi išgauti per teis
mus draudimą streikuojantiems 
angliakasiams piketuoti jos ka-? 
syklas, kuriose darbas bando
ma varyti su skebais.

Angliakasiai tvirtai laikosi. 
Indianapolis, Ind. — Angliška 
siu unijos viršininkai nuspren
dė nenusileisti kasyklų savinin
kams tolei kolei jie norės nu
mažinti darbininkams algas.

Po konferencijos, viršininkai 
tą apsisprendimą paskelbė ne
parodydami jokių palinkimų 
taikytis su kasyklų operatoriais 
jų siūlomomis išlygomis.

jau nėra San Francisco. — Du orlai
viai su penkiomis ypatomis, ku
rių viena buvo mergina, moky
toja ‘iš Flint, Mich., bus dingę 
Pacifiko bangose, kaip dingo

MADEIROS, SACCO IR VANZETTI MIRĖ
PUSĖS VALANDOS LAIKE, RUGPJ. 23

v 
susirėmimo areštuota '200 ypa
tų ir keliolika sužeistą.

Washingtone, viena moteris, 
aprodytoja keleiviams, sostinės 
budinkp, neteko tos vietos dė
lei to kad ji perdaug kalbėjo 
apie Sacco ir Vanzetti visiems 
kuriuos po budinką vedžiodavo. 
Ji išsireiškė net kad noriai pati 
sėstų elektriškon kėdėn už juos 
kad tik Sacco ir Vanzetti butų 
paleisti.

Cordova, Argentinoj, Fordo 
dirbtuvėj sprogo stipri bomba, 
dikčiai suardydama dirbtuvę. 
Apgadinta net aplinkiniai na
mai. Spėjama kad tai yra dar
bas Sacco-Vanzetti simpatizato- 
rių.

Prisipažint! Nužudęs 
Moterį

Gallipolis, O. —• Viėšbučio 
patarnautojas, 21 metų negras, 
prisipažino kad jis nužudė tame 
viešbutyje apsistojusią gražią 
moterį, kurią jis bandė jos 
kambaryje nemorališkai užpul
ti. Kada ją rado negyvą sunku 
buvo išaiškinti jos mirties prie
žastį.

Negras suimtas ir išgabentas 
į kito apskrities kalėjimą. Jis 
inėjęs pas ją į kambarį sako 
užsmaugęs rankšluosčiu.

Boston, Mass., Rugp. 23 d. — 
Šiandien Charlestowno valstiji- 
niam kalėjime numarinti elek
triškoje kedėje Nicola Sacčo ir 
Bartolomeo Vanzetti, nuteisti 
UŽ žmogžudystę.

Pirma jų buvo nuelektrizuo- 
tas Celestino Madeiros, nuteis
tas už žmogžudystę apiplėšiant 
banką.

Madeiros mirė 12:09 vai. ry
te; Saccc 12:19 v., o Vanzetti 
12:26 vai.

1 Ginkluota sargyba radosi vi
duje ir lauke kalėjimo. Advo
katų pastangos išgelbėti Sacco 
ir Vanzetti dėta iki paskutinės 
minutos.

Abu jiedu pasakė po trumpą 
kalbą .prieš mirsiant. Vanzetti 
sakėsi nekaltas ir to laikėsi iki 
pat gyvasties pabaigos. Sacco 
sėsdamas į mirties kėdę sušu
ko: “Li gyvuoja anarchija!” ir 
atsisveikino su savo žmona, vai
kais ir draugais.

Vanzetti padavė ranką dviem 
kalėjimo sargam ir nuėjo į kėdę 
pats vienas. Jis pasakė atlei- 
džiąs tiems kurie jį prie kėdės 
rišo, ir dėkojo kalėjimo sargy
biniams už jų gerą kokį jie jam 
padarė.

Mass, valstijos gubernatorius 
atsisakė toliau ką nors daryti 
jų klausime, pasakydamas jog 
viską padarė ką galėjo. Pas jį 
paskutinę dieną vis ėjo įvairios 
ypatos su prašymu suteikti ko
kį nors dovanojimą jiem baus
mės. Lankėsi advokatai ir nu
teistųjų giminės.

Karvės, Dabokitės!
San Antonio, Texas. — Kar

vėms jau nesaugu vaikščioti 
galvą nuleidus po žolę. Jau rei
kia saugotis kad kas iš orlaivio 
neužkristų. Aną dieną netoli 
čia nukrito orlaivio ratas, atsi
mušė j žemę ir šokdamas į orą 
sužeidė karvę. Ūkininkas pa
reikalavo iš lakūno $5 atlygini
mo užkarvės žaizdą.

Du Nušauta Policijantų 
4 Kovoje

Williamson, W. Va. — Susi
vaidijo šio miesto policija ir jos 
tarpe pasidariusios dvi fakcijos 
susitikus Rugp. 19 d. gatvėje 
ryte pradėjo šaudytis. Du po- 
licijantai nušauta.

Nesusipratimai kilo tarp re
guliarių policijantų ir kitos pu
sės kurie buvo laikomi kaipo 
atstumti ir negalėjo reguliariš- 
kai gauti užmokesnio. Bet jie 
vistiek ėjo ąavo pareigas nepai
sydami kad jie laikomi nepa
geidaujamais. Kada abi pusės 
susitiko, vieni kitus pradėjo ■ 
niekint, ir priėjo prie šaudymo. 
Du iš šovikų suimti.

Atlantiko vandenuose du Fran- 
cuzai pereitą pavasari.

Po poros dienų tų dviejų or
laivių neatsiradimo išskrido ki
tas 'orlaivis su dviem vyrais iš
Kalifornijos į Hawaii salas; jie 
manė sykiu ir pajieškoti pir
miau žuvusių orlaivių, bet ir tie 
dingo be žinios. Kelionėje iš 
jų gauta radio žinia kad jie 
krinta į vandenį. Amerikos ka
riški laivai jieško jų visų, bet 
jau suvirš savaitė laiko, o nie
kur jokių žymių apie juos ne
randa.

Pora metų atgal Pacifike bu
vo nukritęs Amerikos kariškas 
orlaivis su keliais vyrais, bet po 
devynįų dienų atsirado, kas pri
duoda vilčių rasti ir šiuos tris 
orlaivius su jų septyniais žmo
nėmis. &

Prasideda Kapitalistinė 
_ Savitarpinė Kova
New York. — Pradeda eiti 

gandai-kad' Emeriu. Ji.* kpa bi
lijonų karas, su milžiniškais 
Morgano interesais iš vienos pu
sės,. ir lygiai jiems galingais in
teresais Standard Aliejaus kom
panijos, kontroliuojamos Rocke- 
fellerų interesų. Kova yra to
kia kad palies didžiuosius gelž- 
kelius. Sakysim štai kaip: di
delė Pennsylvania gelžkelių li
nija pradėjo per Baltimore Sun 
atakuoti New York Central gel
žkelių liniją.

Morgano interesai stovi užpa
kalyje New York Central gelž- 
kelio, kuomet Rockefellero už 
Pennsylvania gelžkeiio.

Penki Vyrai Nesveika
Battle Creek, Mich. — čia 

pateko į policijos rankas mote
ris, 35 metų amžiaus, kuri tu
ri penkis vyrus, o dar nei vieno 
divorso. Ją apskundė ketvir
tas jos vyras radęs gyvenančią 
su penktu, su kuriuo apsivedė 
tik prieš keletą dienų.

Patįs Sau Duobę Kasa!
Philadelphia, Pa. — Valstijos 

kalėjimo kaliniai nuvaryta pra
dėti kasti žemę pamatams nau
jo kalėjimo. Pirmu sykiu ne- 
kurie po daugelio metų šituo 
budu gavo progą išeiti į atvirą 
lauką. Kalėjimas bus gatavas 
bėgyje 5 ar 10 metų ir bus pa- 
budavotas grynai kalinių ran
kom.

Jeigu kaliniams ims ir susi
maišys liežuviai gal jie to kalė
jimo ir nepastatys.

Buenos Aires, Argentina. — 
Inkų gentės Indijonų sukilėlių 
24 vadai suimta ir Bus teisia
mi už kurstymą žmonių prieš 
baltųjų valdžią.

Chattanooga, Tenn. — čia 
be biskio neįvyko kita Floyd 
Collins tragedija, kuri sudrebi
no visą Ameriką pora metų at
gal, kuomet urve tapo akmens 
prispaus tas ir ten amžinai liko 
urvų tyrinėtojas Collins.

Pereitą savaitę štai kas atsi
tiko. Lawrence Ashley, Urvų 
tyrinėtojas, irgi buvo užgriūtas 
po inėjimo į urvą, bet jis po še
šių dienų išėjo laukan, pats iš- 
sikasdamas sau kelią su maža 
lopetuke kurią su savim nešio
jasi. Kada ineiga užgriuvo, po 
kelių dienų laikyta jį jau žuvu
sį. Išėjęs, Ashley papasakojo 
kaip jo ineigą užgriuvo tonai 
liuosos žemės, jis per dvi die
nas klaidžiojo po urvus jieško- 
damas vandens, kurio pagaliau 
rado. Požemėse pravaikščiojo 
apie 70 mylių, sako jis, kasdien 
prie lempelės šviesos jieškoda- 
mas kitų išėjimų. Kada buvo 
nuvargęs guldavo ilsėtis. Kita
me milžiniško urvo' šone užėjo 
mažą skylę, ir ją pradėjo kas
ti ir didint, ir tokiu budu išsi
gelbėjo.

Maisto jis turėjo gana, tik 
stokąvo vandens. Jis išsigavd 
į, vįtšHtinj pakulį- L>li 
srityje.

40,000 RUSŲ LIKO 
BE PASTOGĖS

Vladivostokas-, Siberija. — po 
18 valandų smarkaus lietaus, 
pakilus paupių vandenims už- 
semta kaimai ir 40,000 kaimie
čių neteko namų. Apsemta su- 
virš 50 kaimų, prigėrė tūks
tančiai galvijų, sunaikinta lau
kai. Ant Sibiro gelžkeiio nu
griauta 16 tiltų.

Malden, Mass. — čia vienas 
laiškų išnešiotojas per 40 metų 
savo tarnybos išvaikščiojo net 
120,000 mylių, kaip apskaitliuo- 
jama jo kasdieniniais apėji
mais. Tai beveik penkis sykius 
aplink žemės skritulį. ‘

Leit. Lee Maitland sveikinamas sa
vo miesto žmonių Milwaukee, po su, 

Igryžimo iš kelionės ,per Pacifikų 
Gubernatorius Zimmerman ir Majo

ras Hoan buvo tarp priėmėjų kurie 
važiavo oficialiu Nash outon-obiliu. 
Leitenantai Maitland ir Hegenberger 
pribuvo ant atidarymo iškilmių Mil-

jwauke's naujos orlaivių stoties, kuri 
užvardinta Maitland Field.

Tuos Pacifiko lakūnus sutiko di
džiausios minios.

Chicago. — Harry Hill, 21 m. 
amžiaus, sūnūs turtingo gydy
tojo iš Streator, III., jieškomas 
Chicagos policijos po atradimo 
skiepe užkasto jo motinos lavo
no su sudaužyta galva. Polici
ja tiki kad sūnūs užmušė savo 
motiną. Viena iš nužudymo 
priežasčių laikoma ta kad mo
tina labai priešinosi jo apsive- 
dimui su tūla mergina ir net 
grąsino išskyrimu jo iš savo 
šeimynos jeigu jis apsives.

Jų namų daržininkas papasa
kojo policijai kad savaitė laiko 
atgal tas vaikinas įsišaukė jį į 
skiepą ir parodė krūvą žemės 
toj vietoj kur lavonas rasta ir 
liepė jam žemę susluginti ir vėl 
sudėti skiepo grindų plytas i 
vietą. Jis sulygino žemę, bet 
plytų dar nesudėjo, kadangi rei
kėjo kieme žolė pjauti, ir ati
dėjo tą darbą. Daržininkas tuo 
laiku, sako, nieko blogo nęjjjia- 
nė ir nenužiurėjo.

Moteris su savo vyru dakta
ru krūvoje negyveno, bet sū
nūs susieidavo su tėvu ir su 
motina kada jam pritrukdavo 
pinigų. Paskutiniu laiku tėvas 
matydamas sūnų vis klausinėjo, 
apie motiną, o sūnūs vengdavo 
atsakymų. Nesuprasdamas ka
me dalykas, daktaras pradėjo 
rūpintis ir beklausinėdamas iš 
kaimynų patyrė kad jie mote
ries jau tūlas laikas aplink na
mus nemato.

Daktaras su savo draugu įsi--| 
gavo i jos namus ir pradėjo po

Štai kur Teisingas Žmo
gus! 

Streator, Ill. — Viena mote- i Vienna.- — • Rumanijos vai
rią 23 metai atgal pametė sa-džia sugavo Besarabijoj 59 ko
vo pinigus, $600, lipant į trau- munistų šnipus dirbančius Ru- 
kinį San Pierre, Ind. -šiose die- sijai. Tie nelaisviai manoma y- 
nose ji gavo laišką nuo nežino- ra būrelis iš plačios komunistų 
mos ypatos prašantį atsakyti | špiegų organizacijos veikiančios 
ant penkių klausimų. Ji tuos prieš Rumaniją Besarabijoje, 

j klausimus atsakė per laikraštį Į Besarabija pirmiau priklausė 
ir neužilgo jai pinigai buvo at- Rusijai, po karo tapo atiduota

' siųsti. Rumanijai.

visą namą krėsti. Pagaliau už
ėjo skiepe šviežiai sukastas že
mes ir išardytas plytas ir ten 
rado nužudytą moterį.

Sūnūs gyveno palaidai, kelis 
sykius suklastavo motinos ban
kinius čekius ir tokiu budu pa
siimdavo iš banko šimtus dola- 
rių pinigų.

SULAIKĖ LENKŲ LA
KŪNĄ LIETUVOJ

Berlinas, Rugp. 22 d. — Lie
tuvos teritorijoje nupuolė Len- 

į kų lakūnas Ruškovski, kuris ta
po sulaikytas kaipo špiegas. Tą 
patyrę Lenkai pradėjo protes
tuoti, sakydami kad jis nešpie- 
gavo, o tik netyčia nukrito Lie-

I tuvoje.
Ruškovskis patalpintas kalė

jimo ligoninėje, nes susižeidė.
Lenkų valdžia sako kad toks 

Lietuvos pasielgimas negeras, 
i ir pradėjo tarybas del apsikei
timo to lakūno ant kurio nors 
Lietuvio laikomo nelaisvėj Len
kijoj.

Chaplinas vėl Gali Vesti
4^ Jspje Augeles. Gak. —- ■ .Chąrlętį 
CHtaplin, . krutančių paveikslų 
koįrnedijantas, užbaigė savo dra
mą teismuose -su savo jauną pa
čia. Jai ir jos dviem vaiKam 
teismas priskyrė $625,000 atly
ginimo. Advokatai jų byloje 
susikrovė irgi šimtus tūkstan
čių dolarių.

Rumanija Gaudo Mask
vos- Šnipus



PITTSBURGH
PABĖGO Iš KALĖJIMO

į' Iš apskrities kalėjimo perei
tą savaitę pabėgo du krimina
listai kaliniai, Paul Jawarski ir 
John Vasbinder. Jawarski bu
vo nuteistas nepersenai už nu
žudymą dirbtuvės algų vežėjų, 
antras gi už nužudymą žmo
gaus kuris nedavė jam 25 cen
tų. Jiem gręsia mirties1 baus
mė elektriškoj kėdėj.

Policija spėja kad jiem iš ka
lėjimo ištrukti pagelbėjo Paul 
Wisniewski, kuris irgi suimtas. 
Jis, sako, atgabeno į kalėjimą 
revolverius. Jeigu privers jį 
išduoti kur pabėgusieji randasi 
tada jie bus sugauti.

Prigėrė. Tėvas važiavo au
tomobiliu su dviem mergaitėm. 
Pora mailių nuo namų, netoli 
Bridgeville, automobilis nusiri
to į upelį ir visi trįs prigėrė.

^MMCai buvo Michael Antiion, nuo 
806 McLaughlin Run rd.

Norėjo susprogdyt tiltą. Ne
toli Pittsburgo ant gelžkelio bu
vo rasta įrengtas nitro-gliceri- 
nas susprogdinimui gelžkelio 
tilto. Sprogimas įvyko, bet til
to nesuardė, ir dar rasta neiš
degusios daugiau sprogstamos 
medegos.

Politikieriai pešasi. Varant 
miesto ir apskrities viršininkų 
nominacijas, po jų pervarymo 
pakilo skandalas kad. apie du 
tūkstančiai nelegalių balsų da- 
sidėjo ketvirto distrikto penk
tame warde. Normaliai ten bu
na 3,000 balsų, o dabar pasida
rė net 5,000 vardų.

Miesto deficitas. Apskaitliuo- 
jama kad šįmet Pittsburgas tu
rės $600,000 deficįfto arba ne- 
datekliaus. / ’ .

Turėta daug -perviršinių iš
laidų šį metą.Atnaujinimas už- 

' griuto Riverview parko kelio 
kainavo $22,000; atėmimas se
no Point tilto atsiėjo $125,000, 
pataisymas Ellsworth avė. til- 
to^vel kainavo $70,000.

Rado gatvėj lavoną. Cabot 
gatvelėj rasta lavonas kuris ti
kima yra oJhn Hucko, 40 m., 
nuo 1337 Breed st. Jis užmuš
tas važiuojančio troko.

SHARON, PA.
Kadangi Sharone tėra tik a- 

pie 15 šeimynų Lietuvių tai iš 
Lietuvių gyvenimo nėra kas ra
šyti. Jie visi dirba. Iš anglia- 
kasyklų pribuvo Vaiskių šeimy
na. Jie čia turi pirkę nuo žy
delių mažos vertės sklypus že
mės, o už juos užmokėję labai 
brangiai. Jie dabar ant savo 
žemės statosi namą.

Visokie agentai traukia pul
kus musų žmonių ir užmiesty
je pardavinėja žemės sklypus, 
paimdami dešimteriopai negu ta 
žemė verta. 'Darbininkas sun
kiai dirba su šeimyna iki kokį 
centą uždirba, o agentams taip 
lengvai savo uždarbį atiduoda, 
rodos kad jie pinigus veltui ga
vę. Paskiau apsižiūrėjus, po 
laiko, prasideda aimanavimas.

Dauguma Lietuvių įmokėję 
po tūkstantį dolarių už tuos lo
tus juos pameta ir išvažiuoja 
keikdami miestą, tarsi kad mie
stas kaltas. . Patįs žmonės kal
ti. Nekartą “Dirvoj” buvo per
sergėta, ar klausė laikraščio? 
Kur tau. Tokie daugiausia gai
lisi poros dolarių ant metų už 
laikraštį užsimokėti, bet užtai, 
sukiša tūkstančius dolarių į be

verčius sklupus žemės.
Ir kas tą biedną darbininką 

neišnaudoja. Laikas butų susi
prasti ir imti laikraščius bei 
knygas skaityti. Tuokart viso
kie žydeliai mus neišnaudotų.

Darbai čia eina silpnai, seni 
darbininkai dirba, bet nekurie 
nepilną laiką dirba, o naujai 
pribuvusiam darbą negalima 
gauti. Mokestis darbininkui yra 
maža, darbai sunkus, nes čia tik 
geležies išdirbystės tėra.

Ūkės apie Sharoną yra neblo
gos, bet užtektinai brangios; 
Sharone esą gera rinka produk
tams, taigi ūkininkas viską ga
bena čionai ir parduoda gera 
i kaina.

M. Geležauskienė išleido sa
vo dukterį už vyro. Jiedu apsi
gyveno East. Chicago, Ind.

Pinavijas.DETROIT
Muzikos karnivalas. Pereitą 

savaitę Detroitas turėjo muzi
kos ir dainų iškilmę ant Wash
ington bulvaro. Buvo suėję j 
100,000 žmonių. Programas pra
sidėjo 7:30 vai. vakare, o po 
programo padaryta šokiai gat
vėje. Karnivalas tęsėsi kelias 
dienas, kas vakaras su įvaires
niu programų.

Suimta banko plėšikai. Poli
cija sulaikė tris negrus nužiū
rimus apiplėšime Ecorse banko. 
Plėšikai išsinešė $7,000.

Užmuštas. Traukiniu ^užmuš
ta Joseph Dypas, 25 m. (ant Mi
chigan gelžkelio bėgių.
(J Sulaikė moterį plėšikę. Su- 
■ mta Uena Thompson, 19 metų 
imžiaus, ištekėjus moteris, ku
ri kaltinama suklastavime val
gomų daiktų krautuvės knygų 
int $3,000. Ji prisipažino prie 
kaltės. Ji papasakojo tokią is- 
;oriją. Spalių mėnesį 1926 m. 
ji įsimylėjo į vedusį vyrą, ku
ris pradėjo prašyti jos pinigų. 
Ii, tada būdama mergina, būda
ma prie finansinių knygų vedi
no, pradėjo imti kompanijos pi
nigus ir duoti tam žmogui.

Vėliau ji apsivedė, ir tik kai 
oasitraukė iš darbo kiti susekė 
jos knygose klastas ir pradėjo 
{ieškoti. Susekta Kalamazoo 
mieste ir pargabenta į Detroitą 
“■eismui.

Gemblerių kova. Vienoj gat
vėj susišaudė dviejuose automo- 
nliuose važiavę gembleriai. Po- 
'icijai pavyko vieną automobilį 
sulaikyti.

Naujas dailės budinkas. Det
roito naujas $4,000,000 dailės 
ės narnąs bus atidarytas pub
likai Spalių 8 d. Budavojimas 
imė ilgai, nes pradėta Birželio 
nėnesį 1922 m. Jis randasi ant 
Woodward ir Kirby avė. Visi 
iailės darbai jau pergabenami 
į naują muzejų iš senojo.

Nežino ką darys su pinigais. 
W. Walker, mėsinyčios darbi
ninkas, gavo žinią kad jam ati
tenka didelė dalis $30,000,000 
palikimo mirusio kapitalisto E. 
W. Searles, Metheuen, Mass.

Walker nežino dar ką su tiek 
pinigo daryti ir sugryžo dirbti 
orie savo seno darbo iki sugal
vos kaip toliau gyvens. Jis yra 
vedęs ir turi suaugusius vaikus.

DETROIT, MICH.
Parsiduoda namas’— 9 kambarių, 

del dviejų šeimynų, su skiepu. Par
davimo priežastį patirsit ant vietos. | 
Kreipkitės (37)
2596 Roosevelt Ave. Detroit. Mich. Į

\

DABAR YRĄ BLQ<V 
GIAUSIAS LAIKAS

ANGLIAKASIAMS

Ashland, Pa. — Kietoį^s an
glies industrija dabar yra-eko- 
nominio persitvarkymo procese 
ir užtai, sako žinovai, biznio 
padėtis yra aršiausia negu ka
da buvo nuo laikų prezidento 
Clevelando. *

Angliakasiai iš savo pusės 
sako kad laikai dabar yra blo
gesni negu buvo bėgyje ilgiau-, 
šio angliakasių streiko kuris 
pasibaigė Vasario m. 1926 m.

Bėgyje praėjusio Liepos mė
nesio vidutiniška alga maine- 
rio šioje srityje buvo $25, ku
rios vos užteko apsimokėjimui 
nuomos už butą.

šioje srityje abelnai darbi
ninkas nedirba daugiau kaip po 
vieną dieną savaitėje. Ne tik 
Readingo kasyklos, kurių yra 
dauguma, bet Lehigh Valley ir 
mažos nepriklausomos kasyklos 
veikią ant to paties saiko, jei 
kurios veikia.

Kiekvienas kas turi bendrų 
su kasyklomis šiandien kenčia 
nuo finansinių nedateklių.

“Bile biznio žmogus kuris dar 
gali sudurti galą su galo dabar
tiniu laiku negali skųstis. Jei. 
kuris skundžiasi jis tikisi per
daug iš kietosios anglies sri
ties”, sako Dr. J. L. Hoffmąn, 
70 metų Senas pirmsėdis Ash
land miestelio tarybos.

Per Liepos mėnesį angliaka
siai dirbo tik keturias dienas.

Kada 1925 metų angliakasių 
streikas buvo šaukiama darbi
ninkai ir abelnai visi buvo pri- 
siruošę. Bet jų pinigai sudilo 
laike streiko ir šiandien jie ne
turi jokių rezervų.

šimtai angliakasių ■ kurią pir-

EKSTRA! Naujas Komp. A. Vanagaičio Marš
rutas po — po Stubas!

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.)

* ¥ ¥
Jeigu kas girdėjot aiškesnius rekordus, 

žmogų kaip-gyvą 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.

Siunčiam C. O. D. Reikalaukit “Dirvoj”

■«į. najnaįns ęakandųs, jrh kitas 
reikmenis ant išmokesčio da
bar verčiami netekti ką įmokėjo 
ir grąžinti daiktus.

MERGINA NUŠOVĖ 
NEGEISTINĄ

JAUNIKĮ

Scranton, Pa. — Suimta Ger
trude Card, graži 20 metų am
žiaus mergina ir laikoma Ho
nesdale kalėjime sąryšyje su 
nužudymu Antano H. Shaldo- 
ne, iš Binghamton, N. Y. Jis 
buvo nušautas Poyntelle, Pa.

Mergina papasakojo šitokią 
istoriją. Jį 'nušovė Shaldone 
nes kitaip negalėjo jo atsikra
tyti. Jis atvažiavo pas ją ir 
norėjo prievarta, 'su šautuvu, 
išsigabenti.

Mergina pasakojosi dirbus 
keturi metai atgal valgykloje 
pas Shaldone Binghamtone ir 
metai’atgal jiedu gyveno sykiu. 
Jis ją neapkentė ir niekino. Ji 
tada pasišalino nuo jo ir išva
žiavo į Pennsylvaniją.

Pereitą savaitę Shaldone su 
trimis kitais vyrais atvažiavo 
autombiliu pas. ją su tikslu prie- 
■varta išsigabenti. Jiems bė
gant kiemu link jos namų, ji 
griebus revolverį pradėjo šau
dyt ir nušovė.

Shaldone’s draugai ir vyras 
pas kurį ji gyveno sulaikyti 
kaipo liudininkai tos žudystės.

Oro Laivynui Reikalin
ga Daug Pinigų

Amerika turi praleisti kas 
metai nuo $15i000,000 iki $18,- 
000,000 kad iki 1031 metų ga
lėtų turėti. vyną bent,'iš 
1,000 kariškų orlaivių, sako ka
ro dalykų žinovai. ’

NEW BRITAIN, Conn.
Rugp. 11 d., atsibuvo SLA. 

34-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Kadangi susirinki
mas buvo paprastas tai narių 
suėjo neperdaugiausia.

Komisijos išdavė savo rapor
tus ir skaityta^ laiškas nuo S. 
L. A. 4-to Apskričio raštinin
ko J. F. Makavecko, kuriame 
pranešama apie 4-to Apskričio 
ruošiamą Rugs. 25 ,d. suvažia
vimo. Kalbėta apie rinkimą de
legatų į suvažiavimą, bet pasi
rodė kad tam dar yra laiko ir 
'delegatų rinkimas atidėta kitam 
susirinkimui.

Kuopa nutarė rengti Apskri
čio delegatams vakarienę, ka
dangi suvažiavimas įvyks šiame 
mieste, o delegatų tikima skait
lingai atsilanktant.

Rugsėjo 5 d. Lietuvių Drau
gijų Sąryšis rengia didelį pik
niką su programų, kuris atsi
bus Quartette Club Parke. Da
lyvaus Varpo choras po vadovy
ste P. Bružausko, bus geras or
kestras šokiams. Aplinkiniai 
kviečiama atsilankyti.

P. P. Pilipauskas.

• LONDONAS, Anglija

Jau nuo nekurio laiko Anglų 
valdžia čia gyvenančius svetim- 
žemius pertikrina. Taip polici- 
jantai vaikščioja po namus kus 
gyvena svetimų žemių piliečiai, 

Vasara šįmet buvo 
vėsi ir prasta. Tą iš
pranašavo gamtos žino
vai. Dar pereitą žiemą 
sakė jie kad vasara bus 
be šilumos. Ir tas buvo 
teisybė.

Dabar pranašaujama 
kad ateinanti žiema bus 
daug šaltesnė už šią va
sarą: bus baisus šalčiai, 
pusnįs, sniegai, ledai ir 
pūgos. Vakarai bus il
gi, bet žmonės neturės 
kur dėtis, nenorės išeiti 
laukan nei apsirodyti.

Taigi apsisaugokit— 
prisiruoškit žiemai — 
atnaujinki t savo prenu
meratas už “Dirvą” ir 
užsisakykit iš “Dirvos” 
knygyno puikių knygų 
skaitymui.

Pagelbėkit ir savo 
draugams žiemos bai
sybes praleisti: pasaky
kit kad “Dirva” yra ge
riausias laikraštis ku
riame telpa daug nau
dingų pasiskaitymų ir 
visokių naujausių žinių.

UŽSIMOKĖJO UŽ 1927 M.
68 kp. Detroit, Mich.:— Už 

1926 m.: P. Bandzienė, D. Mu
steikis, J. Kriugžda, A. Vegėla, 
P. Šiupys, J. Kučinskas, P. Ku
činskas.

Už 1927 m.: P. Sadula, V. 
Radžiukynas, K. Būtis, P. Šui- 
pis, M. Mozūras, A. Strazdas, 

,1. Kirvelis, J.. Kučinskas, 
Kučinskas.

121 kp. Racine, Wis.: — M. 
Kasparaitis, J. Rumbutis, J. Pi
lipavičius, J. Mežinls, M. Vijū
nas, M. Matkus, S. Pocius, S. 
Statkevičius, J. Nunova, A. 
žičkiepė, M. Matulionienė, A. 
Masilionis, A. Vasiliauskas.

9 kp. Pittsburgh, Pa. — J. 
Kazlauskas, O. Kazlauskienė, J. 
Virbickas, P. Pikšris, P. Savic
kas, P. Marmokas, F. Dičius, A. 
Vainorius.

117 kp. Rockford, Ill. J. Ulin- 
skas, P. G. Aleksynas, B. Stepo- 
navičia, A. Savickas, J. Beni- 
kaitis.

122 kp. New Philadelphia, 
Pa.: S. Bulota, U. Bulota, E. 
Bulotienė, A. Gudaitis, P. Spū
dis, A. Jakaitis, Pr. Spūdis.

60 kp. Milwaukee, Wis. Už 
1926 m.: Jonas A. Baukus, St. 
Beržienė, Antanas Beržas, Jus
tinas Baukus, Jurgis Poška, V. 
Staupickas.

Už 1927 m.: Jonas A. Bau
kus, Antanas Beržas, Stasė Ber
žienė, Vincas Staupickas, Mikas 
Valukonis, Vincas Valukonis.

25 kp. Shenandoah, Pa.: V. 
V. Vaišnora, A. F. Bridickas. 
P. W. Birštonas, A. šukevičius, 
St. Gegužis, A. K. Klimas, P- 
Pikutis, J. Abračinskas, Reg- 
Kaziunienė, Pr. Surviila, J. Va
laitis, Ji Pečiulingis, S. Mockai- 
tis, A. Žilinskas, J. Staniškis. ,

20, kp. Thorp, Wis.: Už 1926 
ir 1927 m.: T. Kavaliauskas, 
F. Mikolainis, J. Kurtinaitis.

Pavietnis J. Kalvaitis, Hemp
hill,’. W. Va.

NAUJI ĮSIRAŠĖ
60 kp. Milwaukee, Wis. — 

Vincas Staupickas, Mikas Va- 
liukonis, Vincas Valiukonis.

reikalaudami parodyti jų asme
nybės knygeles. Tas paliečia 
sykiu ir Lietuvius, Lietuvos pi
liečius, ir neaplenkė ir manęs 
su žmona. Paraginti, nuėjova 
į policiją, ir parodėva savo už
sienio pasą. Priėmėjas mudvie
jų raštų užklausė kito ten poli- 
cijanto, esą ar tai šitas Lietu
vos Respublikos išduota^ pas- 
portas? Kitas atsakė jog taip. 
Toliaus, užklausė manęs kaip 
vadinasi ta vieta kur esu gimęs, 
nors mano pasporte tas užra
šyta. Aš atsakiau, bet jie aiš
kiai nesuprato.

Po tam iš kito' kambario ki
tas atsinešė diktoką knygą, pui
kiai stipriai aptaisytą, atsiver
tė, žiurėjo į Lietuvos žemlapį, 
ir man rodė; ant žemlapio aš 
turėjau laiko tik patėmyti ša
kius. Tačiau jie mano gimimo 
vietos vardą surado. Pagaliau 
surašė viską iš mano pasporto 
ant naujos tam tikros blankos, 
atskirdami suvis nuo Rusų. Bet 
iš asmenybės liudymo išduoto 
1918 metais Rusijos vardą ne
išbraukė, taip ir sugrąžino, su 
tuo pačiu užrašu.

Tie kurie turi išsiėmę Lietu
vos Respublikos užsienių pasus 
ir jeigu laike pertikrinimo juom 
naudosis tai toks bus pilnai nuo 
Rusų atskirtas. Pas Anglus 
mandagumas yra pažymėtinas, 
nors ne pas visus vienodas.

Kalnavertis.

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kckio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri- 
siųst ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė- 
kit kad negavot “No. 34”, 
“No. 36” ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merį kurio jums trūksta.

PARSIDUODA ARBA MAINAIS į 
52 akrų farma ' su budinkais už 

$1,200, lengvas išmokėjimas, arba 
duos darbo padėt išsimokėt. • Taipgi 
50 akrų su gyvuliais ir javais už 
$3,000, arba mainais ant namo mie
ste. Rašykit Angliškai. Adresuo
ki: (41)

OWNER
P. O. Box 275 ' . " Erie. Pa.

Ateina baisi žiema!
Nežiūrint kad žiemą 

visiems reikės skaity
mo, “Dirva” liks tiktai 
$2 metams kaip buvo 
iki šiolei.

Kanadoj žiema bus 
dar didesnė, todėl tenai 
gyvenantiems jūsų bro
liams ir draugams dar 
labiau reikės skaitymb. 
Atminkit ir juos. “Dir
vos” kaina Kanadon tik 
$2.50 metams.

O kaip su Lietuva?
Lietuva šalčių nebijo, 

prie jų pripratus, bet 
ten vakarai būna dar il
gesni, o jaunimas labai 
mėgsta skaityt “Dirvą” 
ir “Dirvos” išleistas 
knygas. Už tris dola- 
rius metuose pralinks- 
minsit visą kaimą—už- 
rašykit saviškiams Lie
tuvoje “Dirvą”.

Kurie nemėgsta skai
tymo, galės turėti pui- 
kiausį pasilinksminimą 
—pasidairykit po “Dir
vos” krautuvėj parduo
damus Lietuviškus re
kordus.
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T. M. D. REIKALAI ' *
68 kp. Detroit, Mich. — A.

Vegela, V. Radžiukynas.
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Lengviausias būdas įsigyti 
nepaprastą knygą “Dailės Mil
žinai” yra įsirašant į savo kolo
nijos kuopą, arba sutveriant 
kuopą kur jos nėra. Kreipkitės 
informacijų prie apačioje tel- 

.pan&ų | valdybos narių, 
i ,

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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
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—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

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

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

Better than a Mustard Plaster

I
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GERB.

GŪŽTELE

valia rašyt nei drukavot ki
taip kaip,patinka carukams 
ir kur viskas ir durniausio 
turi būti gerai, ba nėra kam 
kitaip padrukavot ir pakri-

tikuot.
Jeigu tas kam nepatiks, 

tuoj komisaras kulka j pil
vą, ir kojos keberiokšt auk- 
tyn.

ARDYS RUOŠIASI PRIE DIDELIO MŪŠIO -

U
ich. — A.
nąs.

|į 

as įsigyti 
Dailės Mil- II

savo kolo- "
sutveriant 
Kreipkitės 
ačioje tel-

raldyba
Pirmininkas 

Cleveland, 0. 
-Pirmininkai 
Racine, Wis.

Sekretorius 
oklyn, N. Y.

i
Iždininkas 

w York City

na
už

TE

ūsas, 
akus 
abalus

, Colds, 
imatism 
id Pains

>a and tubes. 
jrform)35c.

'd Plaster

GERB. SPRAGILAS APIE 
LAIKRAŠČIUS

1 “Plunksna yra galingesnė 
negu kardas”, pasakė vie
nas pusiau žioplas žmogus, 
norėdamas pagarsėt pasau
lyje, ir jis pagarsėjo. Tik 
pamislykit, tik už tuos- ke
lis žodžius jo netyčia ištar
tus jo vardas liko amžinai 
žinomas.

Jeigu kurie norit pragar- 
sėt, tai viską durno ką tik 
pasakosit sakykit kada kuo- 
daugiau žmonių jus‘girdės, 
ir gal jūsų vardas pasiliks 
amžinas.

Ale pradėjau kalbėt apie 
laikraščius tai ir turiu pa
baigt. Ba pasakyšit kad aš 
išklypau iš temos.'*

Aš norėjau pasakyt kokių 
yra laikraščių ir ką jie pa
daro. Laikraščių yra rau
donų, baltų, geltonų ir sme
toninių. Jie gali padaryt ką 
tik užsimano ir ką užsino-

Kada laikraščiai pradeda 
rašyt kad -žmonės serga -ko- 
lera, tada žmonės serga ko- 
lera ir visi jos bijo;

Kada pradeda rašyt kad 
užėjo flu, visi serga flil ir ' 
visi jos bijo;

Kada žmogus skaito laik
raštyje straipsnį apie džio
vą bijo kad nesusirgtų džio
va;

Kada skaito straipsnį a- 
pie rauples bijo kad nesu
sirgtų rauplėmis.

Laikraščiai žmones paka
ria ir paleidžia; išmokina ir 
ištvirkina; padaro bolševi
kais ir fašistais, ir davatko
mis, ir šliuptarniais, ir bib- 
listais ir kitokiais durniais.

Taigi, durnas buvo tas 
kuris pasakė kad “plunks
na yra galingesnė už kar
dą”. O gal ir labai protin
gas, iš kito šono spėjant.

Ba tik pažiūrėkit: nei vie
no žmogaus niekas nepada
rė durnu ir bolševiku ir fa
natiku su kardu, ale daug 
pamišėlių atsirado paskai
čius laikraščius.

Kada žmonės neskaitė 
laikraščių nežinojo nieko a- 
pie buožius, išnaudotojus, 
bedievius, revoliucijas, ko-

• munistus, ir gyveno sau ant 
Dievulio paveikslo. Ale kas 

I dabar dedasi?
Atsirado koks bukaprotis 

kuriam išrodo kad negerai 
kam kapitalistas turi daug 
pinigų o jis ’ nieko, ir pa
ėmęs plunksną kfevezoja 
laikraščiui straipsnj nuro
dinėdamas kad tie ir tie 
yra išnaudotojai, nesiduokit 
jiems išnaudoti, verčiau at
eikit pas mane. Paskaito 
žmoneliai tą raštą ir sako: 
Ot tai teisybė,' taip ir turi 
būti: kam turi kapitalistas 
turėt visą turtą, tegul ko
misaras viską paima ir te
gul jis man ant sprando sė
dasi. Gana kapitalistams ir 
kunigams mums ant spran
do jodinėti, tegul pajodinė- 
ja diktatoriai carukai.

Arba paimk partijų laik
raščius. Ką žinotų žmoge
lis kuri partija geresnė jei
gu partijos neturėtų savo 
organų ir neturėtų tokių 
plunksnagraužių kurie par
tiją girtų ir mokėtų pasa
kyt ką partija žmogui duos 
jeigu žmogelis save tai par
tijai parduos.

Gerb. Spragilas ištyrė ii' 
pasako visiems štai ką: ko
kis yra laikraštis tokie yra 
ir jo skaitytojai:

Jeigu laikraštis raudonas 
tai raudoni ir jo skaityto
jai; jeigu laikraštis gelto
nas tai tokios spalvos ir jo 
skaitytojai. Ir tt.
. Jeigu laikraštis yra Lie
tuviškas tokiais yra ir jo 
skaitytojai; jeigu Vokiškas 
— ir skaitytojai Vokiški.

Ir skaitytojai niekad ne
gali būti tokie kokie jie no
ri, ale tokie Lokiais juos 
laikraštis nori būti..

Ale prie uodegos šito raš
to aš pasakysiu kad ne laik
raštis kaltas už tai kokie 
yra jo skaitytojai, ale kalti 
tie kurie rašo; Ba yra ir 
tokių kurie sako kad plunk
sna yra nuodai, arba gyduo
lė arba šviesa, arba tamsa, 
arba mirtis.

Kaip kas savo makaulėj 
sumano ir parašo, laikraštis 
patalpinęs paduoda skaity
tojui, ir skaitytojas arba 
dar labiau apanka arba ap- 
sišviečia; arba lieka geras 
ir doras, arba tik kraujo 
jieško lieti.

Tik tada žmonės bus visi 
vienoki kada bus įvesta pa
saulyje tokia tvarka kaip 
yra sovietų rojuje: kur ne-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

0

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraltį “Ti- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygai ui puse kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitii iiua adresui

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th Street Nd* York, N. T.

“EKSCELENCIJA”
ARBA |

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

Paraše K. S. Karpavičius.~~~~**~*~~~*~^~~~*~^
REIKALINGA JAM DAUG KAREIVIU!

Vincas Kietis, vietinis; atne
šė dolarį už “Juodą Karžygį” ir 
sako: Štai dar vienas rekru
tas į to juodo raitelio armiją— 
prirašykit ir mane įr , sutinku 
palaukt iki knyga bus gatava, 
nors labai norėčiau žinot jau 
dabar kaip pasibaigs ta istorija.

Jieva Klimas' iš Stamford. 
Conn., rašo: Prisiunčiu $5, ku
riuos išdalinu sekančiai: du do- 
lariu už “Dirvą”, vieną dolarį 
už “Juodą Karžygį”, įsirašymui 
į jo armiją ir po dolarį už “Sap
nininką” ir “Kandidą”.

Ignotas Petruška iš Spring
hill, Kanados, rašo: Prisiunčiu 
$3, už kuriuos prašau įrašyti 
mane į “Juodo Karžygio” ar
miją ir prisiųsti knygas: Varg
šų Karalienė ir Sapnininką.

Anna Balkus iš Omaha, Neb., 
įsirašė į “Juodo Karžygio” ar
miją prisiųsdama $1.

Augustas Freimontas, pasau
linis. drutuolis iš Chicagos, pri
siuntė special delivery dolarį ir 
įsirašė į Juodo Karžygio pulką, 
pasakydamas kad jis atvažiuos 
į Cleveland^ ant Rugp. 7 die
nos ristis su Komaru, o jeigu 
ir Juodą Karžygį ras, sutinka 
ir su juo susikibt, persitikrini
mui katras jie stipresni.

Darata Jarus, vietinė, atsi
lankius “Dirvon” sako: Ar aš 
galiu įstot į “Juodo Karžygio” 
armiją? Aš irgi noriu prisidėt 
į jo pulką ir užsimoku dolarį, 
jeigu busiu priimta.

O taip, į “Juodo Karžygio” 
pulkus gali įstot vyrai ir mote- 
rįs, visi gaus tą knygą -kas tik 
iškalno

dys neužilgo gryž į savo tėviš
kę atsiimti iš Laukio savo mo
tinos žemes, jam reikalinga di 
dėlė pagalba. Stokit į pulkus 
vyrai, moterįs, seni ir jauni — 
prisiųsdami po dolarį už tą ne
paprastą knygą.

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

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

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

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

KAS DAUGIAU? -

bus
Gal

užsimokės.

DAUGIAU įsirašys į
Karžygio” armiją? Ar

KAS
“Juodo

Planuodami Keliauti

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

laivų, kurius valdo ir operuoja Suvienytų 
Valstijų / Valdžia.

Specials ekskursija j jūsų Tėvynę 
išplauks ant puikuolio laivo

S.S. LEVIATHAN
Rugsėjo 10 iš New Yorko.

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

Kiti Rugsėjo išplaukimai bus.
S.S. Republic ................ Rugsėjo
S.S. Pres. Harding.........Rugsėjo
S.S. Geo. Washington....Rugsėjo 
S.S. Pres. Roosevelt__ Rugsėjo

; Klauskite savo vietos agento kainu 
pilnų .informacijų arba ršykite į

iš

7
9

13
20

United 
States Lines

Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, O.
45 Broadway, New York City

TEATRALIŠKI 
VEIKALAI

Reikalaukit “Dirvoj”
Juozapas ir Zelbora (aktas 1) ir Fa

raono Sapnas (aktas II) iš laikų 
Juozapo Egipte. Lošia 3 moterįs, 
10 vyrų. Septyni atidengimai. 50e

Samsonas ir Delila — 2 aktų. 6 ati
dengimų drama. I.ošia 9 vyrai ir 
5 moterįs...................................50e

Kiyžiokas — 2 atidengimų komedija.
Lošia 2 vyrai ............................. 15c

Algis ir Giedrutė — tragedija ir kry
žiuočių laiku. 5 aktų, 7 atidengi
mų. Lošia 9 vyr. 4 mot..... $1.00

Veidmainystė ir Meilė — 5 aktų tra
gi drama 12 vyrų ir 4 mot. ..50c

Rytų Pilis — drama 5 akt., 14 ati
dengimų; 8 vyrai, 5 moterįs ..35c

Du Bailiu — komedija 1 akto. Lošia
3 vyrai ir 2 moterjs.................. 15e

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsim
Trijų aktų drama. 3 moterįs, 1 
vyrai, keli pašaliniai .............. 35c

Grafas Kaimiečio Bernų — 6 aktų 
komedija su dainomis. 8 vyrai, 
3 moterįs ................................25e

Atgimimas — 4 aktų tragedija iš ko
vų už spaudos atgavimų. Vaidini
mui reikia 7 vyrų, 2 moterų. 50c

Birutė ir Kuprelis — tragedija iš 
Lietuvių kovų su krikščionimis. 3 
aktų. Reikia 8 vyrų, 1 mot. 50c

Tremtinis — drama iš pradžios krik
ščionybės, 1 akto. 5 v., 2 m. .. 25c

Užkeikta Mergelė — 4 aktų pasaka.
Lošia 6 vyrai, 2 moterįs . . ...25c

Galiūnas — dviejų aktų, keturių ati
dengimų. Iš kovų su žmogėdžiais. 
Lošia 6 mot., 8 vyrai, vaikai...50c

Spąstai — 1 akto farsas (komedi
ja). Lošia 1 moteris, 2 vyrai...20c

Pavogtas Kūdikis — Tragedija 3 ak
tuose. Lošia 6 mot., 9 vyrai..40c 

Dvi Seserį — 4 aktų tragiška dra
ma. Lošia 5 mot., 13 vyrų. . ,50c

Pono Felikso Atsilankymas — 1 ak
to komedija. Lošia 3 vyrai ir 
2 moterįs .................................20c

Šalaputris — komedija 1 veiksmo.
Lošia 2 vyrai, 2 moterįs .... 20c 

Pasikalbėjimas Amerikono ir Grino-
riaus ............................................ 20c

Kunigas Macocahs — 4 aktų trage
dija. Lošia 16 vyrų, 3 mot... 30c 

Lizdas Naminio Liūto '— drama 3 
veikmėse. Lošia 8 vyrai, 3 mote

rįs.....................>..........................15c
Graži Mageiiona — melodrama 4 ak

tų. 10 vyrų ir 3 moterįs ....50c 
Pavydas — 5 aktų drama. Lošia 8

vyrai, 3 moterįs .......................50c
šiaurės Karžygiai — 4 veiksmų tra

gedija. Lošia 6 vyrai ir kareiviai, 
2 moterįs ir pašaliniai ...........35c

Sulyg Naujausios Mados — 2 aktų
komedija. LošiS 6 moterjs ir 2 
vyrai ........................,..................20c

(Tąsa iš pereito num.)

Bum. — Kibą dženitoriais, sakykit, ale 
ne viršininkais....

(Keidė ir Tarnaitė vis ruošiasi. Bum
blienė nerami kad šie perilgai trunka. 
Ji retkarčiais dėbteli į langą.)

Barav. — Sy, Keidute, kad tu eitum už 
Džiovo, butum poni dypo viršininkė, ne
kalbant jau apie mane ir mamę.....

Bum. — Dončiu vory, ji ir taip’bus di
delė ponia. Visos policijos galva tai šim
tą kartų didesnis ponas už dypo viršininką.

(Bumblienė ir Tarnaitė išeina. Bara
vykas prieina prie lango.)

Džiovas (lėtai, nedrąsiai prieina prie 
Keidės) — Keidute, tu susidedi su kokiais 
ten nepažįstamais. Nuo manęs pradėjai 
atšalt.... Taip gražiai laive susidrauga
vom. aš net pradedu mylėt tave ir maniau 
kalbint tave vestis.... Neramu ir ilgu 
man be .tavęs....

Keidė — Džiou, rasi tu čia sau kitą; tu 
norėjai farmeriaut, o aš visai apie farmas 
nei mislyt nenoriu.... Aš susipažinau su 
inteligentu....

Džiovas — Bet aš tuoj busiu Vilkaviškio 
stoties viršininkas — buk tu mano, mudu 
gražiai gyvensiu.... Aš myliu tave.... 
(Ima už rankos.)

(Baravykas matydamas juos besimei- 
laujant išeina per duris.)

Keidė — Dont by silly, Džiou, aš parva
žiavau į Lietuvą apsiženyt su hai-klas vy
ru, ne su Amerikonu, aš ir ten daug tokių 
turėjau!.... (Atšoka no jo rustai.)

Džiovas — Keidute, tu užgauni mane; 
nejaugi aš toks niekam netikęs? Aš ir pi
nigų. turiu, ir užsilaikyt moku žmoniškai. 
Sunkiai dirbau, žinau kas yra pinigai ir 
mokėsiu tave gražiai užlaikyt....

Keidė (paglosto jam petį) — Ekskiuzmi, 
Džiou, jeigu, aš tave užgavau; aš to nemy- 
ninu.... Bet aš noriu tokio vyro kuris 
mokslu pragyvenimą daro, ir mamė nori 
kad aš ištekėčiau už aukšto inteligento... 
Mes tau i kitą pripįršim gražią....

Scena 4.
Tykiai įslenka Kiemsargis. Dairinėjasi ar

ti durų stovėdamas.- Nurodo kad nori 
gauti degtinės.

Tarnaitė (ineina iš kito kambario su de
gtinės bonka ir stikleliais. Nustemba) — 
Na, kas čia do stebuklai?! Palikau tuos 
du Amerikontus, o randu tave.... (apsi
dairius, patykiai Kiemsargiui) Kad tu 
butum girdėjęs....

Kiemsargis — Ką, panienku, ar kas na- 
vatno atsitiko?...

Tam.. — Tiedu Amerikontai čia vaikšti- 
nėia pirštis, o jodvi kai katės prieš juos...

Kiem. (žengia artyn) — Tai gal jų nei 
nenačestavojo?....

Tarn. — Ne .... Net negražu taip su 
pažįstamais apsieiti....

Kiems. (žengia dar arčiau) — Kažin, pa- 
nienečku, kaip tu mane gerai pažįsti, gal 
jų porciją apieravotum man?.... (Laižo
si žiūrėdamas į degtinę).

Tarn, (kuriai patinka “panele” vadini
mas) — Te, tik skubink, greitai.... (Ap
sidairius ar neateina, greitai pripila stik
lelį paduoda, Kiemsargis išlaka, apsišluos
tė usus.)

Kiems. — Ot, tu tai paniusytė, tai ne tos 
Amerikontės nezgrabailos..., Aš Ameri
kon niekad nevažiuočiau.... (Akis ištem
pęs, seilę rydamas žiuri į degtinę.) 2inai, 
oąnieku, gal pazvelysi dar vieną kieliškė- 
Ii?.... (Tarnaitė vėl skubiai įpila, išgir
do.) A. kad tau pondzius duotų gražų ka- 
valieriuką....

Tarn. — Tik ne tokį chamą kaip šiedu 
Amerikontai....

Kiems. — Man dyvna, panienku, kaip toj 
Amerikoj žmonės susigadina: net zvošči- 
kas ten pabuvęs pavirsta į chamą.... (Ap
silaižo) Panienku, gal dar ant jų ščioto? 
(spriktu duoda sau į pakaklę, jau apigir- 
tis.)

Bumblienė (iš kito kambario) — Tily! 
Ei, Tily! kur mano garteriai?!

(kiemsargis nusigandęs traukiasi link 
durų, Tarnaitė jį stumia.)

Tarn. — Tuojau, poni! (Kiemsargiui) 
Skubėk, dar gali užeiti! (Išstūmus jį bė
ga į kitą kambarį.)

Keidė (iš kito kambario) — Tily, koman, 
išpauderiuok man pečius!

(Suskamba durų varpelis.)

Scena 5.
Įbėga Tarnaitė, Keidė, Bumblienė, kurio- 
dvi apsimainė sukniom; taisosi plaukus, 

pudruojasi veidus, segiojasi.
Keidė — Tai jis! Įleisk į vidų ir duok 

čėrą. Pasakyk kad mes tuoj busim gata
vos. (Išbėga abi vėl.)

Scena 6.
Tarnaitė įveda Karosą ir Dielę. Jiedu pa

duoda jai savo skrybėles, lazdeles, pir
štinaites. Karosas dailiau pasirėdęs 

už Dielę, bet tas irgi išsitaisęs.
Dielč (praleisdamas Karosą pirmiau per 

duris, nusilenkdamas) — Meldžiu, Jūsų 
Ekscelencija.... (Karosas išdidžiai pra
eina. Dairosi, usukus suka.)

Tarn. — Meldžiu ponus sėstis.
Karosas — Ačiū. Ar panelė Katarina 

namie?
Tarn. — Panelė ir poni rengiasi. Pra

šom palaukti. (Išeina.)
(Karosas ir Dielė sekantį pasikalbėji
mą veda pakuždom, iki vieni.)

Dielė (dairinėdamasis, rankas užpaka
lyje sudėjęs) — Puikiai gyvena, kalbant 
apie dabartį.... Kaip tau patinka tavo 
businčios uošvės butas? (Mirkteli. Vaik
ščioja aplink stalą, lupas kraipydamas.)

Kar. — Ištikro panašu kad jodvi yra ge
rose ekonominėse sąlygose. Kad tik vis
kas išeitų kaip suplanuota....

Dielė — Jei ne perdaug norėsi, “Jūsų 
Ekscelencija”.... (dabar taria tą žodį su 
pašaika, iškreipdamas veidą).... ir tik 
apie dabartį rūpinsies....

Kar. — Mano užduotis yra problematin- 
ga: ar imtis urnai ir gaut mažai, ar kreipt 
interesus taip kad ateityje galima butų 
daugiau laimėti.... Aš laikysius pastaro 
plano.... " ,,

Dielė -^Jeigu vėl imsi kalbėt apie atei
tį, atmink, *aš tau kaktą perskelsiu!

Kar. — Nutilk! aš esu iniciatorius ix 
vykintojas*! Atrtfinkkaip sutarta! Tu bu
si tik mano privatinis sekretorius ir dau
giau niekas. Tu mane vadinsi “Ekscelen
cija”, kad joms daugiau imponuočiau, ir — 
taip aš sueisiu į meiliškus santikius su pa
nele Katarina.

Dielė — Taip, “Jūsų Ekscelencija”. Bet 
pavelyk man užsimini apie tuos du Ameri
konu. Jie gali viską sugadint. Jiedu čia mm* 
užeina, kain sakėsi, ir po aludes lankosi ’ 
kur mes valkiojamės.

Kar. (užsimąstė) — Gerai tu užsiminei. 
Jiedu yra pavojingi. Reikia juos sukom- •; 
promituot, gal paklius į policijos nagus 
porai dienų, o tuo tarpu mes prieisim prie 
atatinkamų konkliuzijų.

Dielė — Bet ką mes sakysim jeigu jie 
pasakys kad matė mus aludėj ? ,

Kar. — Sakykim kad jieškojom krimina
listų ....

Dielė — O jeigu sakys kad mudu buvom 
girti ?

Kar. — Tu neturi nei tiek proto kiek ant 
galvos plaukų.... Sakykim kad savinin
kas nugirdė mus bijodamas kad neuždary
tume jo įstaigos už prilaikymą kriminalis
tų-•••

Dielė — O jeigu sakys kad matė mus iš
metant iš aludės?....

Kar. (susinervuoja, šoka ant Dielės) — 
Durak! liaukis su savo nesąmonėmis! Sa
kyk kad pęr klaidą tas atsitiko ir paskui 
atsiprašė, prisiųsdamas dideles dovanas... 
(Apimtas nerimasties.)

Dielė — Taip, “Jūsų Ekscelencija”.... 
(Sėdasi sau ramiai, vis kilstelėjęs pažiūri į 
stalą.)

(Tarnaitė atnešinėja naujų dalykų ir 
krauna ant stalo. Išeina.)

Dielė — Kalbant apie dabartį, čia ko 
nors sulauksim.... (Prieina prie Karo
so) Gal turi ką rūkyt?

Kar. (traukiasi porą cigarų iš kišeniaus, 
vieną duoda Dielei, kitą pats įsikanda) — 
Te, tai tų Amerikonų dovanoti.... (Užsi
dega, abu traukia po durną, apuosto, ir 
abu kožnas sau taria):

Abu — Amerikoniški cigarai tai bent 
cigarai!....

Dielė (pašoka) — Klausyk, Baltrau, man 
užėjo puiki mintis....

Kar. — Tu savo tuščioj galvoj vis ką 
nors sugalvoji.... Sakyk....

(BUS DAUGIAU)
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“TAIP TAI NYKSTA KUNIGŲ GALYBE“
Į REIKŠMINGOS paleista* 
1 viešumon statistikos a- i 
pie gąsdinantį smukimą ba- ’ 
žnyčių narių skaičiaus Su- 1 
vienytose Valstijose. Kas 1 
metai protestoniškos bažny- 1 
čios nustoja po pusę mili- 1 
jono parapijonų arba rėmė- 1 
jų ir palaikytojų.

Statistikas paduoda tik 1 
protestonai, bet galima spė- ! 
ti kad po apie tiek, arba ! 
proporcionaliai, sumažėja ir ; 
katalikiškų parapijonų ei
lės.

Kas metai Suvienytų Val
stijų gyventojų skaičius ei
na didyn, o jeigu parapijos 
ne tik proporcionaliai nedi
dėja ir nepasilaiko norma
liai, o mažėja tokiu milži
nišku skaičium kas metai, 
aišku kad tikintiesiems, pa
tiems bažnyčių galvoms, tas 
yra liudnu reiškiniu.

Kokia yra priežastis pa
rapijonų skaičiaus mažėji
mo? Vieni priskaito žmo
nių ištvirkimą, Laro sukle- 
rinimą moralumo ir prive
da kitokias priežastis.

Žmonių pirmynžanga yra 
tikriausia priežastis. Juo 
žmogus daugiau apsišviečia 
tuo jis darosi doresnis; tuo 
daugiau atskiria gerą nuo 
blogo ir jam nereikia baž
nytinės disciplinos ir grąs- 

~~mių prągaru ir amžinomis 
kančiomis už blogus darbus.

Seniau viskas buvo tiktai. 
Dievo ir velnio valdžioje: 
buvai geras ir nuolaidus, 
Dievui patiko; darei blogą, 
skriaudei kitus, per savo 
neišsiauklėjimą, tave vel
nias prie to gundė; turėjai 
klausyt- kunigo grąšinimų 
apie pragaro bausmę.

Civilizacijai išsiplėtojus, 
kultūrai pakilus, žmogus tu
ri kitokių užsiėmimų šalip 
bažnyčios, kur amžinai tą 
patį mato, tą patį girdi. Da
bar daugybė geriau prasė
dės nedėlios popietį arba 
vakarą teatre negu bažny

čioje ; teatre būdamas jis ir
gi niekam skriaudos neda
ro, reiškia negriešija. Te
atras yra liuosa nuo jo įs
taiga ir jis gali jų pasirink
ti kokį tik nori; bažnyčia 
yra privaloma ir verstina 
tolei kolei žmogus leidžiasi 
būti po kunigo įtekme.

Keičiasi laikai, ir žmonės 
su jais.

galėtų rast priekabę ir nuteisti 
mirtin tokius niekšus kaip me
lagysčių rašytojai ir aršiau pa
vojingi valdžiai negu tiedu vy
rai. Juos nenuteisė jokie kapi
talistai, bet Visokių klesų ir ti
kėjimų džiurės per kelis atve
jus bylas atnaujinant. Reiškia, 
aplinkybės per aiškiai įrodė jog 
Soceo ir Vanzetti, sugauti su 
šautuvais, yra kaltininkai nu
žudyme dviejų žmonių, nors gal 
ir ne jie nužudė.

Jeigu jie neteisingai nuteisti 
tai jie ne pirmi tokie kuriems 
mirties bausmė grąso. Daugy
bė yra pakarti ir užmušti elek
triškoj kėdėj nekaltai tik ačiū 
aplinkybėms kurie jas įpainio
jo į žudystes. Ir tie numirė ne 
dėlto kad kapitalistai užsispyrė 
juos kaipo radikalus nužudyti, 
žmonių teismas juos nuteisė, o 
ne vienas koks užsispyrėlis.

Tame kalėjime randasi kitas 
žmogžudis, nuteistas už kitą 
žudystę, kuris pasakoja kad jis 
nužudė tuos du vyru už kuriuos į ninku vaikai, o ne kokie pady- 
nuteisti Sacco ir Vanzetti. Jei [kėliai kapitalistukai.

tik 
ne-; 
pa- 
Ar

■pasirodytų teisybė, tiedu ? bus 
'paleisti. Jų nežudys nors jie 
pasidarytų dar šimtą sykių ra- 
dikališkesni; Kapitalistiška val
džia daugiau atsižiūri į teisybę 
ir prirodymus negu daro sovie
tų rojuje komunistų valdžia: 
pusbernis komisaras yra visas 
prosekutorius, teisėjas ir baus
mės įvykinto j as: sugavęs nepa
tinkamą sau žmogų, kuris 
netyčiomis kitaip prasitarė 
gu komuništams patinka, 
ėmė, nušovė ir pabaigta,
komunistų tvarkoje butų sėdė
ję du vyrai per penkis metus ir 
ar komunistai butų laukę iki 
kas įrodys jų nekaltumą? Jau 
sehai! butų Sacco ir Vanzetti, 
kaulai supuvę komunistų “tei
singoj” “nekapitalistdškoj” sis
temoj.

Juk tik pereitą savaitę buvo 
rašyta kad Rusijoj nuteista su
šaudymui keturiolika berniokų 
už kokio ten komisaro dukters 
palytėjimą, nors iš jų gal tik 
vienas ką tai mergšei ir padarė. 
Tie vaikai buvo tikriausi komu
nizmo sistemoj išaugę darbi-

ILGĖSIO VALANDĄ 
(Skiriu draugei Bog.)

Sužavėtas saulei tekant, 
Į dausas pakilsiu, 
Apkabinsiu debesėlį 
Ir tolyn plasnosiu....

Nubučiuosiu žvaigždės veidą,
Saulei ašaras nusiųsiu, 
Ir viliosiu, žemės deivę, 
Tyrą širdį jai atversiu....

Uždainuosiu skambią dainą 
Tam pasauliui kurs dejuoja, 
Nuraminsiu našlaitėlius 
Kurių širdįs ašaroja....

Harmoningą godą giedant, 
Ak kiek daug svajosiu, 
Iš širdingų savo žodžių 
Sesėms himnus kursiu....

Rokiškis. D. Andriuškevičius.

Sacco ir Vanzetti
Tų dviejų Italų vardas ban

doma užskiepyt ant liežuvių vi
sų darbininkų kad visi trukš- 
muotų ir protestuotų prieš jų 
nuteisimą ir rengimąsi nužudy-

DAINA
Kada noriu verkiu,
Kad noriu dainuoju, 
Nuo sunkių darbelių 
Neišsiliuosuoju....

Ilsta man rankelės 
Nuo sunkių darbelių, 
Alpsta man širdelė 
.Nuo rūsčių žodelių/".

Nedėlios rytelį
Ėjau vandenėlio,
Sutikau bernelį 
Šalia šaltinėlio.

Pastatyk viedrelius, 
Paguldyk našlelius, 
Pasilsėk, mergele, 
Pasilsės rankelės.

Dėkui tau, berneli, 
Už meilius žodelius, 
Tokių negirdėjau 
Nuo pat mažumėlio....

ti. Šiose dienose jiedu perves
ti į mirties kambarį, ir visoje 
šalyje bolševikai deda pastan
gas kurstyti žmones prieš val
džią už jų siuntimą ant mirties 
už žmogžudystę.

Bolševikai kala per kelis'me- 
tus tamsiems darbo žmonėms 
kad kapitalistai pasiryžo juos 
nužudyti dėlto kad jie yra dar
bininkai ir radikalai. O musų 
žmoneliai ir tiki tam, nesupras
dami kad kapitalistai lengviau

DAINA
Dėkui tau, motute, dėkui tau, senoji,
Kad tu mane užauginai tokią slaunią 

dukrelę.
Tik nedėkui, motute, tik nedėkui, senoji, 
Kad tu mane atidavei už pijoko bernelio. 
Jis pragėrė namelius ir.nuo lauko- rugelius, . 
Pbagefs'niano jaunuolėlės nuo pirštelių į 

žiedelius.
Du krėsleliai stovėjo, du kunigai Sėdėjo, 
Užsirašė groftiatėlėj mano brangų vardelį. 
Visi broliai suėjo, po auksinį sudėjo, 
Užsirašė raštelį ir permainė vardelį.

(Tąsą)
Sunku ir apsakyti kaip prakilniai, me

lancholiškai ir švelniai tas jaunas Indas 
ištarė žodį motina.'

■ ■—. Taip, mano brangus princai; ta 
prakilni moteris ' nori būti tavo motina. 
Bet nenorėčiau pasakyt tau kokią meilę ji 
turi prie,tavęs’. Tiktai, tikėk man, ta jos 
meilė yra širdinga, ii’ jos tikslai ■prakil
nus. Jeigu aš nepasakysiu tau jos paslap
ties, tai todėl kad mums, moterų paslap
tis, jaunų ar senų, yra lygiai šventos.

— Tas “tiesa, ir aš pagerbsiu ją. Ne
matydamas jos,; aš ją mylėsiu, kaip myliu 
Dievą, nematydamas Jo.

— 0 dabar, mano drauge, leisk man 
pasakyt kokie yra tikslai tavo motiniškos 
draugės.’ Šis namas bus tavo kolei tik no
rėsi jame būti. Visas patarnavimas ir vis
kas bus apmokėta. Bet kad tau, kaipo ka
raliaus sunui, butų smagu gyventi, aš pali
kau aname kambaryje dėžutėje penketą 
šimtų louisų; kas mėnuo tau po tiek bus 
duodama. Jeigu tavo pasilinksminimams 
to neužtektų, pasakyk man ir aš parūpin
siu daugiau.

Džalmai sujudėjus, Rodinas paskubi
no pridurti: — Turiu pasakyti, brangus 
princai, kad tavo delikatnumas link to tu
ri būti ramus. Pirmiausia visko, tu gali 
viską priimti nuo savo motinos; antra, už 
kokių trijų mėnesių tau pateks milžiniškas 
palikimas, ir bus lengva atsimokėti jeigu 
norėsi, nes tau kiek bus duota dabarti
niams reikalams neviršins keturių ar pen
kių tūkstančių louisų. Taigi, nieko nesi
gailėk, ir patenkink savo troškimus. Tau 
reikės gyventi garsiame Parise, todėl turi 
daryti ir gyventi taip kaip pridera kara
liaus sunui. Užtai dar sykį primenu kad 
nesivaržyk savo delikantumu; jeigu ši su
ma bus permaža-----

■— Aš, prašysiu daugiau. Mano moti
na tiesą, sako, monarcho sūnūs turi gyven
ti karališkai.

— Na tai sutikta, mano brangus prin
cai, — tarė Rodinas. — Dabar, kadangi 
tau reikia pamatyt pasaulis, tai geriausia 
bus ineiti per puikiausias duris. Vienas 
gerų draugų tavo motiniškos globėjos, 
grafas Montbron, kuris dalyvauja puikiau
sioje draugijoje, tave supažindins su vi
sa aukštuomene.

— O tu, tėve, manęs negali supažin
dint?

— Kurgi, brangus princai, tik pažiū
rėk į mane! Nejaugi manai aš tikęs to
kiam darbui. Ne, ne, aš gyvenu vienas, 
atsitolinęs nuo pasaulio; prie to, — tarė 
toliau Rodinas, ištempdamas į jį akis, — 
prie to, grafas Montbron galės geriau ne
gu aš supažindint tave su pinklėmis kurias 
tau užstatys. Nes jeigu turi draugu, tu
ri ir priešų, kurie paniekino tavo pasitikė
jimą begėdiškai ir nori žaisti su tavim. O 
kadangi, ant nelaimės, jų galybė yra lygi 
jų klastoms, tau gal bus geriau jų vengti, 
šalintis, negu kovoti su jais atvirai.

Prisiminęs priešus, paragintas šalintis 
nuo jų, Džalma drebėjo; niekad taip ne
buvo išreikšta neapikanta, noras keršto 
kaip dabar matėsi jo veide. Tą matyda
mas, Rodinas paklausė:

— Kas yra, princai? Tu išgąsdinai 
mane.

Džalma nieko neatsakė, bet išrodė ja
me baisus užsidegimas kovoti.

— Vardan Dievo, kas tau yra? — ne
rimavo Jėzuitas.

— Sutrinsiu aš savo priešus kaip kir
minus! — sušuko Džalma, rusčiu žvilgs
niu žvelgęs į Rodiną. Jis buvo įšėlęs kaip 
laukinis žvėris.

Permainęs savo rūstybę ir kerštą į 
švelnumą, vėl jis tarė:

— Tėve, tu šią pat dieną leisk man 
susitikt su mano priešais. .

— Kodėl,- ką tu darytum su jais?
■ — Nužudyčiau tuos bailius! .

— Tu neprivalai manyt apie nužu
dymą nieko.

—- Faringhs man pagelbės.
— Atmink, tu nesi Indijoj, Čia nežudo

priešų kaip medžioklėj žvėris.
— Su geru priešu kovoja, bet žudo iš

davikus kaip šunis, — atsakė Džalma lėtai.
— Princai, kokį malonumą turėtum 

tu nusmogdamas tokius baukščius priešus 
kokiais tavo priešai yra.

— Mano pareiga yra naikinti kas yra 
pavojingo.

— Tai, princai,.tu jieškai ątkėršto.
— Aš neatsikeršiju- žalčiui, aš jį su

trempiu, — atsakė Džalma.
— Meldžiu paklausyk: ar tu nepasiša

linai nuo savo klastingų priešų, ar ne? Na 
daleiskim taip dėjosi ačiū tai gerai mote
riškai, kuri prašytų atleisti jiems — ji ku
ri išgelbėjo tave iš jų rankų — ką tu tada 
darytum?

Džalma nukorę galvą. Pasinaudoda
mas jo abejone, Rodinas tęsė: — Aš galiu 
pasakyt kad aš žinau tavo priešus, bet no
rėdamas kad tu nepapildytum didelio pra- 
žengimo, aš galėčiau užslėpti jų vardus nuo 
tavęs ant visados. Bet ne, aš prižadu, kad 
jeigu ta garbinga ypata, kuri myli tave 
kaip savo sūnų, ras. naudingu pasakyti 
tau jų vardus, aš tą padarysiu, bet iki ji 
nesakys nieko, aš turiu tylėti.

Džalma pažiurėjo į Rodiną keistai ir 
rustai. Tuo tarpu inėjo Karingas, kuris 
pranešė kad atėjo žmogus su laišku nuo 
Abbės. d’Aigrigny.

Rodinas liepė atnešti tą laišką, saky
damas kad jo laukė.

SKIRSNIS XL1V. 
Andriennė ir Džalma

Faringui išėjus iš kambario, Rodinas 
žiurėjo j laišką nuo abbės, bet apčiupinėjęs 
savo kišenius labai susikrimto.

— Kame dalykas? — paklausė Džal
ma, matydamas jį nerimaujantį.

— Na mat, ėmiau ir pamiršau savo 
akinius, o laiškas labai svarbus, turiu tuoj 
perskityt. Jeigu, — žiūrėdamas atidžiai, 
į Džalmą kalbėjo' Rodinas, — jeigu tik kas 
nors man pasitarnautų paskaityme, bet aš 
nežinau kas galėtų tą padaryt.

— Tėve, — tarė Džalma, — ar aš galiu 
tau jį paskaityt? Perskaitęs, aš užmiršiu 
kas jame buvo rašyta.

Po valandėlės gilaus pamąstymo, / Ro
dinas tarė: — Na, gerai, perskaityk.

Taip taręs, Rodinas padavė Džalma' 
laišką, kuris ėmė skaityti sekančiai:

“Tavo atsilankymas šįryt Saint Dizier 
name galima paskaityti, kiek aš girdžiu, 
nauju tavo agresiviu žygiu. Štai paskuti
nė propozicija iš manęs. Gal but bus be
vertė kaip ir vakar darant, kuomet aš at
silankiau pas tave ant Rue Clovis.

“Kaip aš žadėjau parašyt tai laikausi 
savo prižado. Pirmiausia visko, štai mano 
patariipas: Apsisugok! Jeigu pasiryžęs 
laikytis tokios nelygios kovos, tu busi iš
duotas net tiems kuriuos paikai bandai ne
va užtarti. Yra tūkstančiai būdų pasmer
kti tave jų akyse, išrodant jiems tavo tik
slus.” Džalma n pažvelgė į Rodiną.

(Bus daugiau)

Sapnininkai
APDARYTA j j

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
1915, pusi. 95 .............   85c

3441. Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas. 
Kiekviena motferis ir mergina privalo turėti 
šių knygų ir ji turėtų rastis kiekviename na
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaitė. Worces
ter, 1919, pusi. 162, didelio formate .......... 51.25
Drūtais apdarais ............................................. $1.50

"DIRVOS” KNYGYNAS 
$820 Superior Ave. Cleveland, Ohio 
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DELEI “LIETUVIŠKO 
“LINDY”

Amerikon atsilankius Lietu
vos armijos lakūnui Kapt. Da
rijui, katalikų spauda praminė 
jį “musų Lindy”, “Lietuviškas 
Lindy”, prikergdamf jam var
dą pragarsėjusio perskridimu 
Atlantiko lakūno.

Nežinia kaip Kapt. Darius 
jaučias iš tokio pravardžiavimo, 
bet mes manome kad jam sve
timo vardo prikergimas nepri
tinka.

Kad jis atvažiavęs Amerikon 
nusipirko orlaivį ir skraido iš 
miesto į miestą dar nereiškia 
kad reikalinga jį lyginti su Pul
kininku Lindberghu. Tūkstan
čiai orlaivių kasdien po Ameri
ką skraido, nejaugi visus lakū
nus vadinti Lindbergais dėlto 
kad jie moka pasikelt orlaiviu 
nuo žemės?

Jeigu Darius butų atskridęs 
orlaiviu iš Lietuvos per Atlan- 
tiką, tada kas kita. Bet tada 
nereiktų jam pravardžiavimo— 
jo paties vardas — Darius — 
butų užtektina jam garbė.

v V ▼

Juokas ar Teisybė?
Jeigu Amerikos lakūnai butų 

išnetyčių nupuolę Lietuvoj, kaip 
Vieni nupuolė Vokietijoj, kiti
Frahcuzijoj, Lietuvos policija ■
turbut butų juos areštavus ir 
pareikalavus pasportų ir vizų, 
kaip padarė Su garsiu Amerikos 
komedijaiitu Will Rogers, kuo
met tam netyčia pasitaikė nu
sileisti Lietuvoj skrendant į 
Maskvą.

Jeigu Lietuvos vandenuose 
pamatytų nukritusį skęstantį 
orlaivininką tai policijairtas pa
klaustų pirmiausia ar turi vizą 
čia nupult, bet ne gelbėtų.

Lietuvoj mat turi išpildyt įs
tatymus iki zet, o jei ne tai ir 
į belangę.

Kaip matyt, ir po šiai dienai 
Garbės Konsulai tos garbės 
konsulatų nesulauk'a, o N. Ra- 
dys po kolonijas važinėdamas 
prisispyręs tikrino kad tam ir 
tam “garbės konsulatai” atsių
sta.

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

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

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

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

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, III.

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

2622 — 16th Street, N. W.
Washington, D. C.
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Pargryžta!
Alina per visą karo laiką, būdama gy

vesne ir linksmesne, daug rodėsi pilies gy
venime, ir kur tik ji ėjo ar lankėsi visur 
ją žmonės pamilo — ji buvo visiems meili 
ir gera, ir piliečiai palinko prie jos. Visi 
matė ją uoliai trusiantis karaliaus vietoje, 
ir ką tik ji darė, darė protingai ir suma
niai.

Žmonės džiaugėsi savo jauna, gražia 
karaliene, ir kurie daugiau ją pažino dau- 
prie jos palinko. Seniau kada ji buvo ato
kiai nuo žmonių, jie užjautė jai, suprasda
mi kad ji nesidžiaugia patekus už tokio 
žiauraus senio. Kaip greitai ji išėjo į žmo
nes ir buvo jiems drauginga, visam mieste 
praėjo aidai “musų jauna karalienė” yra 
visiems kaip sesuo, kaip draugė, kaip mo
tina.

xc*xxvjwo, Ar ji tik taip sau, delei savo švelnios 
smarkus Mažvičiai prie narsių trijų jaunų prigimties, su žmonėmis taip susidrauga- 
vadų degino ir griovė jas, ir Asturai arba 
žuvo arba buvo priversti trauktis. Beveik 
tiek Mažvičių atėjo kiek pats Nemyra tu
rėjo savo vyrų, taigi priešai su silpnais pa
gelbininkais jau buvo žymiai perviršyti, ir 
nieko neliko jiems kaip tik trauktis ir ar
dyti pilis bei deginti kaimus kuriuos su
spėjo.

Juodas Karžygis
■Į Senovės Pasaka, ir Parašė VeJAS.

(Tąsa iš pereito num.)

Nekaltas tame buvo Ardys, nes ne jis 
pats save tokiu padarė: gamta jam davė tą 
ypatybę kad jį žmonės mylėtų ir mergelių 
širdįs tirptų į jį žiūrint. Jis net valdė save 
nuo to. Mažai tokių yra, bet pasitaiko, ir 
tas buna sykiu laime ir nelaime tiems ku
rie tokią gamtos dovaną turi.

Jeigu Ardžiui išjojus ir pranykus iš 
akių, Lyda pati sau verkšleno, svajojo ir 
liūdėjo, buvo jos pačios kaltė kad leido sa
vo vaidentuvei giliai Ardį į save įgaubti.

Artinosi išjojimo diena. Ardys jau 
pradėjo daugiau naudot savo pažeistą ran
ką, nes ji buvo tik į mėsas perdurta auk
ščiau alkūnės.

Jau rąstai tiltui per upę buvo gatavi 
kada Ardys, Dargis ir Sargis — trįs jauni 
vadai — išjojo priešakyje didelių Mažvi
čių pulkų Nemyrai į pagalbą.

Pasitaikė jiems prajoti pro pilį to šyk
štaus senio, kuris irgi turėjo pulką vyrų 
gatavą leisti sykiu, nes gavo nuo Gosčio 
žinią apie tai. šykštuolis pažinęs Ardį 
tarp dviejų didkunigaikščio sūnų Beveik 
iki žemei lenkėsi ir jo gerumui nebuvo ri
bų — toks jis buvo persimainęs, o Ardys 
tyčiomis nudavė jo lyg nepažįstąs ar pik- 

kas senį varė į baimę. Bet Ardžio 
du palydovai, su kuriais jis čia nak- 
ir pernešė to žmogaus nedraugingu- 
sumanė pajuokauti iš jo ir pradėjo 
gandus kad Gostys žada atimt pusę

buvo įsakęs pranešti karaliui kaip jis sų 
pagelbininkais veiks ir ką Nemyra turi 
daryt su savo likusiais pulkais.

Sieksnis po sieknio, Ardys su Dargiu 
ir Sargiu užiminėjo Asturų pagrobtas že
mes, ir rado jas daugiausia apleistas.

Nors didesnėse pilyse bandė laikytis,

tas, 
anie 
vojo 
mą, 
leist _ 
jo žemės....

• špiegai
Pirmas Ardžio ir jo talkininkų, mušis 

su Asturais buvo prie upės, beveik užei
nant ant tilto, nes tas Asturų pulkelis ku
ris matė tris vyrų§u jĮ§i;pįlaulęąnt upę su
prato ką nors negero Įvyksiant ir visu lai
ku ruošėsi paupiu prie ko nors netikėto. 
Kada jų špiegai pamatė už upės, nors tan- 

• kumynėse, vyrus ką tai ruošiančius, tą 
vietą ypatingai saugojo, o iš artimų pilių 
buvo siunčiama pulkai saugoti visą paupį.

Gosčio vyrai turėjo surišę gana rąstų 
permetimui poros tiltų per plačią upę, ir 
kada kariumenės sujojo žygiuoti į kitą 
upęs pusę, ant Nemyros žemės, ten įsiga
lėję Asturai jau buvo gatavi juos sutikti. 
Nebuvo jų perdaug, bet gana trukdyti jų 
perėjimą ir ardyti tiltą kaip tik jis buvo 
bandomas patiesti. Pavojinga buvo ma
žiems būreliams ant syk tiltu eiti, nes As
turai galėjo juos sumušti ar nuskandinti 
ir laukti daugiau. O daugeliui sykiu per
eiti veik nebuvo galima, kad galėtų atida
rys kelią kitiems.

Ardys pasiėmė diktoką pulką vyrų ir 
paupiu mišku joję toliau jieškoti siaures
nės ir. priešų nesaugojamos vietos; o tuo 
sykiu visi kiti kurie ties tiltais darbavosi 
ir pasiliko besitrusią. Radęs gana toli at
sakančią siaurumą pasileido plaukti per 
upę, o paskui šovė pakraščiu ten kur Astu
rai trukdė perėjimą. Pamatę atjojančius 
priešus, Asturai griebėsi į mūšį su jais, ir 
tuo tarpu pervesta per tiltus visi pulkai, 
nors nemažai .neatsargiųjų sukrito' į van
denį, kiti net prigėrė ir daugelis liko be 
arklių.

Jau dabar buvo perduota gandai to
liau esantiems Asturų pulkams, bet jie, 
nesitikėdami Mažvičių užėjimo, tame šone 
turėjo mažai vyrų, visi buvo sutuokti kur 
ėjo mušis su Nemyra ir kur jų negalėjo 
Lamžėnai apsukti.

Ardys su savo draugais vadais tvarkė 
savo pulkus perėjusius upę, ir pradėjo ver
žtis į pilaites kurias Asturų pulkeliai gy
nė. Viena po kitos tos pilįs puolė į Ar
džio rankas,. o Asturai traukėsi j pietus ir 
ten jungėsi su savo didžiaisiais pulkais.

Tarp Asturų, Pamarėnų ir Galėnų pa
kilo sumišimas kada patyrė kiek pagalbos 
iš Mažvičių ateina, ir jie užsidarę pilyse 
pietų rubežiaus srityje stengėsi atsilaikyti.

Ardžio pirmieji du palydovai jau buvo 
pasiekę Nemyros stovyklą, ir karalius pa
tyręs kokią pagalbą Ardys atveda neapsa
komai džiaugėsi.

Per visą šitą ilgą laiką Nemyra turė
jo smarkių mūšių su trimis savo užpuoli
kais, prarado daug vyrų, kelis gerus vadus 
ir keletą didesnių ir daug mažų pilių.

Nesimatė Ardys su Nemyra beveik iki

Persiskyrimas
Alina nerami kasdien lūkinėjo žinių iš 

karaliaus stovyklos, ir po svarbesnių prie
tikių jai būdavo pasiunčiama gandai.

Jai buvo pranešama apie nekuriu vadų 
darbus ir žygius, laimėjimus, pralaimėji
mus ir kurie žuvo, Set buvo ir tokių vardų 
keletas kurių ji nežinojo ir negalėjo at
skirti ar kalbama apie kitą ar tą apie kurį 
ji labiausia norėjo girdėti.

Ji žinojo jau ir apie pasiųstus tris vy
rus į Mažvičius, ir neužilgo buvo pranešta 
kad atėjo pagalba ir priešai vejami, nors 
tas vijimasi tęsėsi keletą savaičių.

Po pergalės, suruoštame susitikime 
vienoje pilyje sujojo Nemyra su savo va
dais ir pribuvo Ardys su savo draugais pa
gelbininkais, Gosčio sunais-.

— Ardys,!. Ardys! — šaukė visi Ne
myros vyrai kada artinosi į pilį tris jauni
kaičiai vadai, kurių vienas buvo Ardys.

. Karalius laukė jų prie pilies vartų, ir 
vos jiems pasirodžius, senis leidosi raitas 
link jų. Prijojęs, griebė į glėbį savo nar
suolį, Ardį; ir pabučiavę, ir. po to širdingai 
pasveikino savo kaimyno valdovo sūnūs, 
Dargį ir Sargį, ir sujoję visi į pilį turėjo 
neapsakomai linksmą puotą.

Karalius vaišino savo pagelbininkus ir 
prižadėjo jiems dovanas, kurias pasiųs kai 
tik sugryš į Lamžiną, o Ardį pakėlė į vy
resnį vadą, • ką visi sutiko su didžiausiu 
džiaugsmu. Sveikino Ardį ir jo draugai 
dvynukai tokiu paaukštinimu ir linkėjo 
jam geriausių laimių.

Nors kaip Nemyra prašė, bet Dargis 
ir Sargis nesutiko su juo vykti į sostinę, 
kur jų laukė sutiktuvės kaipo karžygių, 
nes jiedu nenorėjo paleist savo pulkų vie
nų, todėl artinosi jų skyrimosi valanda ir 
Mažvičįai pradėjo ruoštis namon.

Ardys, Dargis ir Sargis ašarojo kada 
turėjo vieni kitiems atsisveikinimo žodžius 
tarti — toks buvo jų susirišimas.

Žinodami iš Ardžio apsakymų kokiose 
aplinkybėse jis pas Nemyrą pateko ir kad 
tik apsibuvęs kaipo tarnybinis kareivis, jo 
dvynai draugai kalbino jį pas save jeigu 
jam kada reiktų Nemyrą apleisti.

Toli lydėjo Ardys savo draugus vedan
čius Mažvičius atgal iš kur atėjo — nors 
daugelio jų išlydėjusieji jau niekados ne
sulaukė. Su Ardžiu jojo ir paskui gryžo 
ir tiedu jo palydovai, kurie Ardį mylėjo ir 
garbino už jo narsumą.

Dabar, ruošėsi gryžti namon ir Nemy
ra. Jau kitų pilių pagelbiniai pulkai su 
savo vadais išjojo, liko Lamžėnai ir tie 
kurie turėjo pro Lamžiną gryžti.

Visas miestas jau žinojo kad gryžta 
laimėjusieji, nors ne visi, nes daugybė savo 
galvas paguldė karštuose mūšiuose. Visi 
ruošėsi sutikti, visi ir visos laukė savųjų, 
nes nežinojo katra katro 'nesulauks. Mer
gos. pynė vainikus apdovanojimui narsuo
lių.

Alina irgi ruošėsi sutikti — ruošėsi pa
sveikinti savąjį daug meiliau ir maloniau 
negu galėjo išlydėti — nors dar nežinojo 
ar jif pargryžta, nežinojo ar prie jo pri
eiti galės.

Pynė ir ji vainikus — bet del atsargu
mo nupynė kelis vainikus ir ruošėsi pado
vanoti vieną savo vyrui karaliui, kitus vai
nikus įduoti nekuriems kitiems vadams, ko
kiems seniems arba našliams kuriuos ji 
pažinoję, ir ta pačia proga vieną, gražiau
sią vainiką, paduoti savam mylimajam. Jis 
vadu išjojo vadu ir gryžta — tą ji žinojo 
ir galėjo prisirengti.. Dabai’ niekas nesu
seks jos paslapčių, o jos mylimasis žinos 
kad ji jo laukė, kad apie jį svajojo, ji my
li. ... - j. <

vo, ar turėjo kokį tikslą gauti žmones po 
savim dar negalim žinoti.

Vos dienai brėkštant, visas Lamžinas 
jau buvo sukilęs, nes laukė pargryžtančių 
savo narsių kariauninkų. Bet tik po pietų 
sulaukė jų pasirodančių toli kelyje iŠ pie
tų. Miesto sienos buvo apgulusios, keliai 
apstoti laukėjų, ir trimitininkai buvo gata
vi paskelbti kariauninkų sugryžimą.

Alina pasiryžo patikti sugryžtančius 
būdama tarp žmonių, pulke dvaro mergų 
ir savo tarnių, kad galėtų būti didžiausioj 
maišatienėj ir kad galėtų prieiti prie to 
kurį ji nori pasitikt niekam nepajuntant ir 
nesuprantant jos norų.

Visas miestas buvo linksmas: ūžė ir 
rėkavo ir tie ir tos kurių vyrai parėjo ir 
kurių neparėjo, — nes niekas dar nežinojo 
kurie savųjų nesulauks. Katrie ir katros 
nesulauks savo, verks paskui kada nebus 
ką sutikti, bet dabar yra džiaugsmo laikas 
ir iškilmingas gryžtančių priėmimas.

Štai per vartus įjoja karalius lydimas 
keleto senesnių vadų. Visi sveikina jį, svei
kina kitus vadus. Neša jiems vainikus, 
mėto ant jų gėlėmis. Alina padavė kara
liui savo vainiką, bet tuoj nubėgo nuo dul
kėto kelio.

Antroj eilėj jojo vadai kurie atsižymė
jo kuomi nors didesniu, tarp jų pirmiausia 
buvo Ardys, ir šituos piliečiai dar trukš- 
mingiau sutiko. Vainikais rėdė jų arklius, 
juos pačius, gęlėmis mėtė ant kelio ko ar
klių kojų. Dulkėse jau buvo dingę pirmie
ji, ir sykiu karalius, todėl dabar Alinai 
taikėsi progf^įdtroti savo vainiką ir tam 
kuriam labiadšia taikė, ir buvo neapsako-

mai linksma kad jos mylimasis pareina at
sižymėjusių eilėje. Sugriebė Ardys iš jos 
rankų vainiką, ir užmiršęs kad jis sutin
kamas kaipo karžygis, džiaugėsi kad jo! 
mylimoji jo neužmiršo, sutinka jį su džiau
gsmu, tik gaila kad negalėjo sustoti ir nei 
žodelio pratarti. Vėl abudu tais savo ga
lingais žvilgsniais ir skaudžia šypsą vienas i 
kitą pasveikino, ir Ardys prajojo.

Bėgo dabar Alina sau į palocius ir ten i 
buvo gatava laukti karaliaus su apsaky-j 
mais kovų. Išskyrus kareivių, miestas dar' 
nežinojo to jauno karžygio vardo, todėl nei 
nešaukė jo sutikę gryžtant, ir Alinai nete
ko patirti kuo vardu buvo tas kurio ji lau
kė. Bet nedaug truko paplisti po miestą 
gandams apie tą narsuolį kurs su Mažvi- 
čiais atėjo ir išgelbėjo šalį nuo sunaikini
mo. Per sugryžusių vyrų lupas ėjo ir ėjc 
gandai apie jo narsius darbus, ir ar stebė-j 
tina bus jeigu sekančią dieną kur tik Ar ' 
dys pasirodė jau visi žinojo ir jo vardą ii 
liko jis dievaičiu gyventojų akyse.

— Ardys eina! Karžygis! Ardys! — 
šaukė jauni ir seni kada vėliau matydavo 
tą musų narsuolį, o kareiviai jį neįvertina
mai brangino,

Klausė Alina karaliaus kalbų apie at 
sižymėjusius jo vyrus ir pirmu syk ji nu
girdo karalių suminint vardą “Ardys”, ii 
pasakojant kad dievai turbut užsiuntė jtl 
pilin tokį prakilnų ir narsų jaunikaitį, ku 
ris buvo net kalėjiman uždarytas, o likę; 
laisvas stojo jo tarnybon ir pasirodė la
bai naudingas.

Jau nereikėjo aiškint jai apie kurį vy 
ra Nemyra kalba, ir jeigu kas butų ati 
džiau Aliną tėmiję butų pamatę kaip iš 
džiaugsmo ji svaigo, nes dabar jau buvę, 
tikra kad su juo susieiti galės ir ateis ga’ 
ias jos beribiam laukimui,

Žinojo ji kad dabar Ardys tankiai lan 
kysis palociuose, nes karalius turės su |uc( 
reikalų, kaip ir su kitais vadais. Galės j! 
bjle kada išnetyčių ineiti pas karalių ir su 
sitikti su juo, — bet mes neužmirškim kac, 
ji buvo pasiryžus vengti taip jį susitikt 
kuir galėtų matyti jos vyras.

Užtai dabar ji pirm inėjimo ar perėji , 
mb per kariibarį kuriame karalius būdavę 
paklausdavo tarnų kas pas karalių yra, c 
tik tada ineidavo. Pirm išėjimo į sodną, 
irgi geri apsidairydavo ar nėra kur arti, 
jos vyro ir Ardžio, ir ji vengdavo vaikš' 
čioti tais takais , kur reikėjo karaliui eiti.; 
kad ir ten su jais nesusidurtų.

(Bus daugiau) l

SENAS SVIETO 
LYGINTOJAS

Gilioj senovėj, Spartos kai 
lystėje, gyveno vienas princ 
vardu Lykurgas. Jis priėjo 
vados kad visos negerovės ta 
žmonių paeina iš jų godui 
prie turtų. Jo noras taipgi t 
vo kad Spartėnai nepataptų s 
pni, pasilinksminimus mėgs 
žmonės. Delei tų priežasčių . 
panaikino savo šalyje sidab 
ir aukso pinigus ir privertė ] 
liečius naudoti didelius sunki 
geležies šmotus pinigų vietoji 

šmotas geležinių pinigų bu 
mažos vertėsi todėl reikėjo p 
ros jaučių vežimu vežti net m 
žą sumą. Tie geležies gabah 
apie rankos ilgumo, buvo tok 
sunkus ir nepatogus nešioti k; 
žmonės tuojau pradėjo nustc 
noro turėti pinigų ir turėjo a 
sieiti be patogumų kokius gal 
davo už juos pirktis.

Nors pramonė ir prekyba b 
veik visiškai sustojo, Spartėn 
nenukentėjo nuo to. Vergų kl

Aps gavom!
Spėjime “Juodo Karžygio” didumo

Knyga bus net350 pusi

Bet kaip bus su KAINA
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.

sa po senovei gamino ūkės 
maistą, o laisvi piliečiai pralei 
davo laiką fiziškuose mankštĮ 
muose ir lavinimuose padaru 
mui Spartos tauta iš kareivi 
ir atletų.

Lykurgas uždraudė brangti 
puotas rengti ir privertė pili< 
čius valgyti viešuose staluos. 
Čia turtingi ir biedni sėdėjo ši 
le vienas kit^ir valgyti tą pa' 
valgį. Moterįs ir merginos va 
gė namie.

Kada turtai nustojo savo re: 
kšmės, vienatinis dalykas k 
Spartėnai pradėjo norėti tai ai 
sižymėti virš visų kitų koki 
nors didvyrišku darbu serbą di 
dėlių ko nors atsiekirnu.

Kada išaugo Lykurgo įpėdi 
riis, kuriam teisingai. Sparti 
priklausė, jis sušaukė piliečiui 
ir išreikalavo jų prižadėti kat 
pildys jo įstatymus iki jisai su 
?ryš, jis išsirengė, ir iškeliav< 
įpleisdamas tą šalį ant visados 

štai geras pavyzdis komu 
nistams kaip išnaikinti pinigus 
Bet jie yra veidmainiai: jie no 
ri kad darbininkai pinigų netu 
retų ir neturėtų jokios galybės 
9 jie, sugrobę visą auksą, galė
tų jodinėt darbo žmonėms an1 
sprandų ir dalintų pinigus save 
gizeliams užrubežiuose liž pa) 
gelbėjimą ten darbininkus prie 
pasidavimo vilioti ir didMi jų 
galybę. *

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visų kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Naujausia komedija

“Ekscelencija”
Keturių aktų Komedija
apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės, tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
į Kauną “aukštų” žentų 
jieškot ir kaip jos pa
puolė į Kauno žulikų 

. nagus, iš kurių jas lai
ku. du Amerikiečiai vy
rai laiku išgelbėjo ir 
patįs su jom apsivedė. 
Veikale dalyvauja trįs 
moterįs ir šeši vyrai. 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me a.kte, ir vidus po
niško kambario kituose 
aktuose. Reikalaukite 
“Dirvoje”.

“DIRVA’.’
6820 SUPERIOR AVE.

Cleveland, O.



DIRVA

L*
Curshaw: I get a lot of sen

timent out of my pipe.
Sherry: Why don’t you clean 

it oftener?

“Just one more glass, boys, 
and then we’ll alk go home”, 
said^the dishwasher as he laid 
down the soap.4 - - -
We must be interested in what 
we are doing, else we shall do 

little.
¥

Rusas bėdoj. Clevelande gy
vena slapta įvažiavęs buvęs ca
ro kariško laivyno admirolas, 
Andrėj Pukit, 53 m. Jis tapo 
suimtas ir laikomas deportavi
mui. Kadangi grąžinus jį į Ru- 
'siją gręsia jam mirtis bolševi
kų naguose, jis bando gauti lei
dimą pasilikt Amerikoj.

Susibadė už Mussolini. Du 
Italai susiginčijo už fašistų val
džią Italijoj ir už diktatorių 
Mussolini ir griebęsi už peilių 
pradėjo muštis. Vienas tapo 
sužeistas, o kitas pabėgo.

Bolševikai vėl pradės rinkti 
aukas pabėgusiam ginti jeigu 
bus .suimtas už supjaustymą 
“fašisto”.

LINDBERGHO ATSI
LANKYMAS

Akrono Naujienos
VĖL “DIRVOS” PIKNIKAS
šį nedėldienį Akroniečiams 

vėl bus proga atsilankyti į gra
žų pikniką ir pamatyt ristynes, 
nes “Dirva” surengia kitą pik
niką kelyje tarp Akrono ir Cle- 
velando, Vokiečių farmoj, ant 
Brookside road, važiuojant per 
Brecksville linkui .Clevelando. 
Ten atveža Akrono-Clevelando 
bussai ir automobiliams geras 
kelias. Pravažiavę Brecksville 
važiuokit iki Brookside road ir 
tada sukit po kairei, niekur ki
tur nenuvažiuosit kaip tik į pik
niko vietą.

Tikietai j pikniką šį sykį pi
gesni, nes moterims po 50 cen-

apsivedimų skaičius buvo maža 
kiek didesnis už 1925 metų ap- 
sivedimus. Bet sykiu ir persi
skyrimai padidėjo ir teismai 
buvo užimti nesutinkančių šei
mynų bylomis.

Statistikos parodo kad per 
1926 metus buvo tik 13 daugiau 
apsivedimų negu metais pirm 
to, o persiskyrimų buvo net 83 
daugiau negu buvo 1925 metais.

Visoje Ohio valstijoje 1926 
metais buvo 54,652 apsivedimai 
prieš 52,317 apsivedimus 1925 
metais. Padidėjimas daugiau
sia pasirodė kaimų ir mažų mie
stelių srityse, o ne didmiesčiuo
se.

j To know what to do is wisdom ;S 
To know how to do it is skill; 
[To do the thing as it should be 

done is service. !

14^ more fun to buy some
thing. than to be sold some-, 
thing.

¥ ¥ ¥ )

The kind of farm relief most' 
needed is relief from meddling’ 
politicians.

MANY A MAN gets a repu
tation for being good naturedl 
because he is too timid to stand' 
up for his rights.

▼ JR ▼ ■

Florence Dagilaitis says a- 
bird in the hand isn’t to be 
compared with a chicken in the' 
arms.

-------- o---------
To have, on every birthday, 

a complete physical examina
tion, insures more birthdays, 

^' better health and greater en- 
joyment of the days to come.

Some men have no use for youi 
Ej, yhen they find they can’t use;

you. i

“George”, said the nervous; 
Superior ave. wife, “When you: 
come home tonight, if it is you! 
knock five times. If not, knock, 
three times.

Pirmadienį po pietų orlaiviu 
atskrido iš rytų į Clevelandą 
lakūnas Lindbergh, kurio atsi
lankymas padaryta švente vi
sam miestui. Darbininkai buvo 
paleisti švęsti ir daugybė dirb
tuvių užsidarė.

Tūkstančiai žmonių matė jį 
orlaivių aikštėje, paskui mieste 
demonstruojant ir kalbant Wa
de parke.. Jį vaišino dvi dienas. 
Trečiadienio ryte Lindbergh iš
lėkė į Pittsburgą.

Ambasadorius Herrick, kuris 
buvo Paryžliuje tuo laiku kai 
Lindbergh ten nuskrido, kuris 
jį priėmė ir vaišino, dabar ran
dasi Clevelande ir gydosi po 

fsunkhos operacijos ligoninėje. 
Lindbergh tik trumpai valandė
lei prie Herricko buvo prileis
tas pasimatyti.

rasti paranka išimti iki teismo. 
Prie jos prisisuko koks nepažįs
tamas ir pasisiūlė parūpinti pa
ranką $2,000, bet paprašė duo
ti šimtą dolarių padavimui poli
cijai ant rankos. Gavęs pini
gus tas vyras nuėjo prie telefo
no ir dingo.

Policistai su andarokais. Sau
gos direktorius Barry sumanė 
rasti patogius iš veido vyrus 
policijantus ir aprėdęs juos mo- 
teriškom drapanom siųs į teat
rus sėdėti ir gaudyti patvirkė- 
lius vyrus kurie atsivilkę neva 
į teatrą, prisigretina prie vienų 
moterų ir pradeda jas kibinti.

Barry sako, iš veido panašių 
į moteris policistų rastų, bet 
visa bėda kad jų kojos didelės.

The Ohio Bell Telephone Compa
ny įveda “Telefono Mėnesį” prade
dant su Rugpjūčio 8 d., iki Rugsėjo 
10 d., kad visuomenė galėtų aplan
kyt ir apžiūrėt naujų tos kompani
jos budinkų ant 750 Huron Road. 
“Visas Clevelandas užkviečiamas at
silankyti”, sako E. H. Hustafson, 
Ohio Bell komercinis perdetinis.

Lankymosi valandos bus nuo 9 ry
te iki 9 vakare, išskyrus nedėldie- 
nius. Vadovai apves ir aprodys bu
dinkų nuo viršaus iki apačios. Iš 
budinko viršūnės matysit Clevelandų 
pirmų sykį taip kaip dar niekad ne
matėt.

Tas naujas telefonų budinkas su
darytas taip kad atsakytų visokiau
siam telefono patarnavimo reikala
vimui per ilgus metus.

Visas įrengimas yra puikus ir yra

Užmušimai. Automobilių ne
laimėse Clevelande 'nuo pradžios 
metų iki Liepos paskutinei die
nai užmušta 108 ypatos.

ko matyt;i. Budinkas darytas bokš-- 
to pavidalo ir nueina smailyn nuo 
aštunto ir šešiolikto aukšto.

Aukštis yra 22 gyvenimų, su čiu
kuru dar dviejų aukštu, ir budinkas 
yra 360 pėdų virš* žemės. Telpa ja
me 325,000 ktevirtainių pėdų vietos. 
Pabudavojimas atsiėjo $5,0$0,000 ir 
suvirš $6,000,000 naujų įrengimų jin 
įdėta.■

tų, ir vaikams padaryta tikie
tai po 25 centus.

NAMAS,, PARSIDUODA
East 103rd St. 3685, už Union av., 

naujas 6 kamb. su. maudyne namas; 
ekstra toiletas skiepe; linoleum vir
tuvėj ir maudynėj; trepais apkalti; 
grysta gatvė, gazas, etc. $6,200; rei
kia įnešt $500, likusius po $45 kas 
mėnuo. $225 bus duota ant' antro 
mortgečio kaipo jūsų komišion jei 
pirksit patįs.

CHAS. NEWHOUSE .. 
2173 Brown Rd. Lakewwod 4624J

POLICIJOS VEŽIMAI BIZI
Per Liepos mėnesį policijos 

vežimai per visą miestą buvo 
'pašaukti net 7,100 sykių. Tų 
vežimų yra penkiolika. Niekad 
pirmiau tie važimai neturėjo 
tokio didelio “biznio”. Per Bir
želio mėnesį jie padarė 6,000 
Jripų.

Valkatos, ubagai ir girtuok
liai labai prasiplatino, sako po
licijos kapitonas. Niekad tiek 
jų Clevelande nemačiau.

Policijos vežimai vežioja ir 
^sužeistus, nes jeigu žmogus iš
sisuka koją arba nualpsta gat- 
yvėje šaukiama policijos vėži
enas. Girti jais gabenama j sto
tis permiegoti. Tais vežimais 
gabenama stotin sugauti butle- 
geriai su jų geru.

Apgavo policijos stotyj, Prie
žodis sako: Durną ir bažnyčioj 
muša. Viena moteris patyrė 
kad ir policijos stotyje žmogus 
nėra liuosas nuo vagių. Vie
nas sukčius išviliojo iš jos $100 
policijos stotyje ir dingo. Jos 
vyras buvo suimtas, reikėjo su-

..NASH*.I
NAUJI MODELIAI JAU IŠSTATYTI

NASH Naudoti Karai
1927 4 durų Sedan Adv. 6
1926 4 durų Sedan Adv. 6
1926 4 Pass. Roadsteris Adv. 6
1927 7 Pass. Sedan Adv. 6
1925 4 durų Brougham Adv. 6
1926 Oakland Coach, važiuotas 4,000 m.
1925 Essex Coach, geras pirkinis.

Reikalaujam Lietuvių Pardavėjų.

NASH HOLZHAUSER CO
6225 St. Clair Ave. Rand. 1472

Clevelando prekybos ir pra
monės rūmai paskyrė $30,000 
lakūnui kuris atskris be susto
jimo iš Europos į Clevelandą. 
Tą fondą užvadino ambasado
riaus Herricko fondu, atminčiai 
Clevelandiečio kuris buvo Pa
ryžiuje Amerikos ambasado
rium kada Lindbergh atskrido 
į Paryžių ir jį ten priėmė.

Pranešimas apie tai paleista 
į Europą ir tikima kad Europie
čiai lakūnai neatsisakys nuo to 
pasiūlymo.

CLEVELANDO DIDYBE
Clevelando pilėno ir geležies 

industrija sutveria apie $150,- 
000,000 vertės produktų kas' 
metai. Tuose darbuose dirba 
apie 15,000 darbininkų ir jiems 
išmokama $25,000,000 į metus 
algomis.

Kepimo industrija užlaiko 
3,000, vyrų ir moterų, sunaudo
ja $12,707,000 vertės miltų ir 
kitų matąrijolų kas metai, ir 
pagamina $24,298,000 vertės 
kepinių. Aštuonios Clevelando 
pieninės išdirba $2,500,000 ver
tės sviesto, sūrio ii- kondensuo
to pieno.

Apie 50 saldainių išdirbysčių 
padaro už $16,500,000 savo pro
duktų per metus.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

LAIVAKORTES

“DIRVA’*

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

Lotas Pigiai Parsiduoda
50x164 didumo, randasi ant 

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

■------------------------------------- ---
[steigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.
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“KIEK TAI KAINUOJA?”
“Nieko nereikia tik ačiū”, tai musų atsakymas.

Tankiai kada mes kiek pasitarnaujanti kokiems 
žmonėms jie klausia, “Kiek aš jums skolingas!”
Mes atsakom, “Mes nenorim nieko daugiau kaip tik 

jūsų kooperacijos pagelbėjimui mums padaryti Clevelan
dą dar saugesniu kuriame galima butų daryt biznį.”

šis Biuras yra pasitarnauti teisingoms biznio įstai
goms ir pagelbėt joms atsikratyt pasitikėjimą žudančių 
apgarsinimų ir pardavimų ir apsaugot publiką nuo kitų 
kurie gali neteisingai pasielgti.

Šis Biiyas tyrinėja tokius biznierius kurie sudaro 
visokius drapanų klubus, dykai lotus, neuasakytų prekių 
prisiuntinėjimą, kailių nešiotojus po namus ir "kitokius 
dalykus. s

Pabrangino pieną. Šią savai
tę Akrone pabranginta pieno 
kaina, nuo kvortos po centą. 
Vietoj 12 centų pirkėjai turės 
mokėt po 13 centų už kvortą.

Nelaimės. Pereitą savaitę 
laike darbo užmušta du darbi
ninkai. Goodyear dirbtuvėj’ su
trintas anglims užgriuvus F. 
Gindlesperger, 27 metų, kurio 
nebuvo galima išgelbėti grei
tuoju.

F. Schwartz, 32 m., gelžkelio 
detektivas, suvažinėtas vakare 
ekspresinio traukinio einant 
per gelžkelio bėgius. Jiš rastas 
su nuvažiuota koja ir sukone- 
veiktomis kitomis kūno dalimis, 
visas kraujuose pasriuvęs ir 
mirštantis.

Nesiinteresuoja politikieriais. 
Akronieciai labai mažai intere
suojasi politikerių kalbomis.f 
Artinantis rudenio rinkimams 
įvairus .kandidatai laiko mitin
gus, bet į juos sueina tik tiek 
klausytojų kiek ateina kalbėto
jų. Pereitą savaitę vienam mi
tinge kalbėjo net 17 kandidatų 
į miesto urėdus, o klausytojų 
buvo vos apie 100.

Visi serga orlaivių liga. Ak- 
roniečiai sukruto darbuotis įsi
gijimui miesto orlaivių stoties. 
Kituose miestuose yra privati
nės arba federalės stotįs, bet 
207 miestai turi savo nuosavas 
orlaivių stotis, todėl Akronas 
irgi nori turėti savą stotį.

Persiskyrimai ir vestuvės. 
1926 metais Summit apskrityje

Per 1926 metus Ohio valsti
joj buvo 13,976 divorsai, o 1925 
metais buvo 13,666 divorsai, 
arba 310 daugiau negu per 1925 
metus. 48 apsivedimai buvo 
panaikinti arba atšaukti.

Du paukščiai vienu šuviu. Du 
“sausieji” darė kratą Chudanų 
namuose, 39 Hobart ave., Por
tage Lakes, jieškodami uždrau
sto gėrimo. Rado tik kelis bu
telius naminio padaro. Namų 
šeimininkė, kuri tuo tarpu vie
na buvo, tap<j§*areštuota. Ei
nant laukan,, -krėtikai pamatė 
privažiuojantį prie namų au
tomobilį, iš kurio išlipo šeimi
ninkas ir išsiėmęs iš automo
bilio dėžę su daugiau uždraus
to skystimo nešėsi link namo.’ 
Krėtikai suėmė ir jį.

Naujausias Išbandytas 
Išradimas

nuo
VIDURIŲ KATARO.

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

KATRO-LEK
Kaina $2.00. Išdirbėjai:

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

Clevelande gaunama pas:
C. PAKELTIS PHARMACIES 

8121 Sowinski Ave.
1937 St. Clair Ave.

SUPERIOR PHARMACY 
6710 Superior Ave.

ir
Z. W. KOBYLANSKI 

3240 Superior Ave.

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

¥

Geriausi

Vėliausi ir
Judami

Paveikslai

Pirm Investinimo — Patyrinėkit.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

T ė m y k i t e X- storage^
Visokios batarejos, Radio | oJUg | 1 J
reikmenys. Taisom ir per- v muaru y

žiūrim DYKAI. ————
Kreipkitės reikale pas mus. vrao< mark rkgistkrko

Freeman Battery Service 7305 Superior Ave.

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

Pennsylvania 2107. įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

METROPOLITAN CLOTHING CO.
“Lietuviška Krautuvė”

Vienas kitam pasako!
Geriausia proga turėti puikų rąnkom siutų 

drapanų, 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-----  
vttarti 6900 SuPe"Or Ave< Lietuvių Salę I

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s 

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c
Unijos darbininkų— 

Rankų darbo.
Padaryti iš Porto Rico ir 

Havana tabakų.
John M. Sulzmann Mfg. 

6802 Superior Ave.

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas 
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiji 
= Prospect 2420 Central 1766 =

THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir utaty- | 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakančiu p&- = 

kuo jam, išleidžiam ir sukraunant
= 8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
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o ne 
Tik-

Eikite pas tikrą Specialistą, 
prie kokių neišlavintų daktarų.

- ras specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- 

A rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir 
patyrimo bei neišrado jūsų tikros li
gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- 
gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz
das ųžsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 
pinigo, ’ ........ ’ ’* 'tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- 

jusų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai, 
ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
5 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland
S ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4.
5 Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
5 Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
7A'?AWAVAWA\WAWAWi,>V

Greitas

A. S. BARTKŲ^
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 4 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- 
kų spalvuotą paveikslą dovani^ nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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



DIRVA

ĮPO LIETUVĄ j
į PASIDAIRIUS |
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PRANCŪZŲ LAKŪNAI KAUNE

Kaunas, Rugp. 6 d. — Vakar 
3 vai. 45 min. į Kauną atskrido 
Francuzų karo lakūnas Leit. Re
ne de Vitrolles ir jo brolis žval
gas Leit. Alfred de Vitrolles. 
Lėktuvas atskrido dviem valan
dom anksčiau negu buvo laukta, i

Dar savaitė pirm to buvo 
gauta iš Paryžiaus žinių kad la-

aviacija apskaičiavo kad kelio
nei iš Paryžiaus į Kauną visiš
ka i pakanka 10—11 valandų. 
Todėl jau išanksto ėjo pasiruo
šimai svečiams priimti.

Ir tikrai, apie 3:30 vai. ties 
Kaunu pasirodė žalsvos spalvos 
lėktuvas, kurs pasisukinėjo ant 
miesto nusileido aerodroman.

kūnai išskris pirmą gražią die
ną po Rugp. 5. Bet niekas ne
manė kad ta graži diena kaip 
tik pasitaikys tą dieną. Todėl 
niekas tikrai nežinojo kada iš- 
tikrųjų jie pradės savo kelionę.

Tik štai Rugp. 5 d. išryto 
gauta pranešimas: “Lakūnai 
pakilo iš Paryžiaus Le Bourget 
aerodromą 4:45 vai. ryto.”

Nežiūrint jų kelionės greitu
mo, negalima buvo tikrai nuspė
ti kada jie galės pasiekti Kau
ną. Anksčiau buvo paskelbta 
pačių Vitrolles nuomonė kad iš- 
skridę 4 vai. ryto jie Kaune bu
sią apie 7 vai. vakare. Remian
tis tais pranešimais ir buvo pa
skelbta kad Kaune lakūnų gali
ma laukti apie 6 vai. vakaro.

Bet jau apie 12 vai. musų

Kauniškiai gi buvo pasiryžę 
rinktis j aerodromą tik apie 6 
vai. vakaro.

Atskridusieji svečiai aerodro
me rado susirinkusius aviacijos 
karininkus ir būrelį karštakrau- 
jų kurie negalėjo iškęsti iki pa
žymėtos atskridimo valandos.

žalsvas užsienio svečias nutū
pė elegantiškai, dailiai, kaip ir 
dera gerai išauklėtam Prancū
zui. Iš lėktuvo išlipo du Fran
cuzų aviacijos uniformoj lakū
nai.

Uniforma visiškai panaši į 
musų lakūnų, tokios pat tamsiai 
mėlynos spalvos, tiktai kepurės 
kitokios.

Svečiai įdavė aviacijos vir
šininkui, generalio štabo pulk. 
Įeit. Pundzevičiui alegorišką

Vasara Baigiasi---------- ženklą — prie vieno stebelio 
prisegtas Lietuvos ir Francu- 
zijos tautines vėliavas, o taip 
pat pasiuntinio Klimo laišką 
musų aviacijos viršininkui.

Iš čia svečiai visiškai pate
ko musų lakūnų globon. Juos 
pakvietė į automobilį, į kurį 
susėdus svečiams, jau tame

ir ruduo jau čia pat. Partrau
kiau visokių šiltų vilnonių 
materijų Siutams ir Overko- 
tams ant žiemos. Moterįs 
taipgi nenumeskit savo senus 
kailinius bei Kotus, atneškit

t

pas mane, o as 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.

O ROSEDALE
Dry Cleaning Co.t

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

Žemiausios Kainos
i ant

J\|lCKg.Ji>ATE ftoAD

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 Ticket Office 
902 Chester Avenue 

Union Trust Building 
West 25th Street.

Prospect 2702 
i------ .—..—*

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

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

Naujausias Išbandytas 
Išradimas

nuo
VIDURIŲ KATARO.

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

SIRGO NUO KATARO IR 
GALVOS SKAUDĖJIMO

KATRO-LEK
JAM PAGELBĖJO

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

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

Tūkstančius ir tuItsteuuuus 
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.

laike gerokai padidėjęs laukė
jų -būrelis apipylė juos gėlėmis 
ir išlydėjo šauksmais valio.

Aviacijos karininkų Ramo
vėj, į kurią buvo nugabenti 
svečiai, jų laukė buris aviacijos 
viršininkų ir įvairių įstaigų at
stovai su sveikinimais.

Ant lėktuvo kairiojo šono yra 
šių miestų vardai: Rome, Ma- 
yence, Oslo, Stockholm, Copen- 
hague, Bruxelles. Tai reiškia 
lėktuvas buvo tuos miestus ap
lankęs. Netrukus greta tų už
rašų bus įrašyta dar viena lėk
tuvo aplankyta vieta, Kaunas.

Lietuvos lakūnai išanksto bu
vo pasiryžę lakūnus patikti, ir 
nuolat kilnojosi į orą tėmyti. 
Pakilus Kapt. Januškevičiui, jisl 
patėmijo ir jam išpuolė garbė 
svečius patikti. Pasisveikinęs 
su jais ore, Januškevičius nutū
pė aerodroman, parodydamas 
jiems nusileidimo vietą.

Svečiai atskridę rado atsiųs
tą iš Paryžiaus jų dalies vado 
telegramą kuriuo lakūnai svei
kinamu su atvykimu Kaunan ir 
prašomi sveikint Lietuvos avia
ciją.

Jų kelionė truko išviso 10 va
landų ir 45 minutas.

Atskridę, Francuzai pasakojo 
kad jų vyriausias tikslas atsi
lankymo Lietuvoje yra užrnegs- 
ti artimus ryšius su Lietuvos 
jauna aviacija ir lakūnais.

Juos į Kauną siuntė Francu- 
zijos vyriausybė.

Rugp. 8 d. Francuzai lakū
nai dalyvavo Lietuvos aviacijos 
šventėje, kuri pasitaikė tuo lai
ku, ir Rugp. 9 d. jie išskrido 
atgal į Paryžių. “L.”

5T ▼ ▼
SULAIYTA TRIS ‘KONSULAI’

Kaunas. — Kauno policijos 
III-je nuovadoje sulaikyta Stat- 
kevicius,- Stepas šaltis ir Rut
kauskas, kaltinami piliečių ap- 
gaudinėjimė.; Jie save vadino 
“Amerikos konsulais” ir ties 
Amerikos konsulato ir Vytauto 
prospekte kalbino žmones ir siū
lėsi jiems tarpininkauti reika
lingų dokumentų išgauti va
žiuoti į Ameriką. Iškračius, 
prie jų rasta įvairių blankų, 
laiškų, dokumentų ir pilečių fo
tografijų paimtų nuo apgautų 
žmonių. Sulaikytieji tardomi.

“L.”
▼ ▼ ▼

MIŠKO GAISRAS
Anykščiai. — Liepos 30 d. 

užsidegė valstybinis ’ Pavarių 
miškas. Gaisro vieton atvyko 
daug žmonių su gesinimo įran
kiais. Pavartojus visas gali
mas gesinimo priemones, tą pa
čią dieną apie 7 vai. vakare, kad 
ir esant nepaprastam sausumui, 
gaisras buvo sulaikyta. Per sep
tynias valandas sudegė apie 
100 ha jauno miško ir tuo pa
daryta valstybei nuostolių apie 
30,000 litų. “L.”

TŪKSTANČIAI LANK OSI MILŽINIŠKOJ EKSPOZICIJOJ, KURI BAIGIASI ŠIĄ SAVAITĘ

Tūkstančiai lankytojų iš visos Ohio valstijos ir vidurinių vakarų kasdien atvyksta į Cleveland^ pa
matyt gražiausių ir didžiausią tos rūšies Ekspoziciją kokia kada Amerikoj buvo suruošta, Clevelan- 
do Industrialę Ekspoziciją. Milžiniška Miesto Auditorija, pragarsėjus kitais nepaprastais nuotikiąis, 
kaip partijų konvencijos ir operos, kurių skaitlingas lankymas nustebino pasaulį. Žymiausias šios 
Ekspozicijos paskiras dalykas. yra tai magnificialis Brilijantų Bokštas, 225 pėdų aukščio su 10,000 
specialiai pagamintų žibančių stiklų, kurį apšviečia keturios batarejos iš 48 prožektorių iš visų pu
sių. Apačioje jo teka fontanas, o viduje įstatyta didelė victrola, kurios muzika užpildo visą apielin- 
kę. Viršuje telpantis paveikslas parodo ekspozicijos žemę ir budinkus; šone yra garsus John Philip 
Sousa, vadovas pragarsėjusio beno, kuris groja šiose dienose audiditorijoj. Viršuj kairėj yra Miss 
Marjorie Moody, soprano su Sousa, o viršuj dešinėj, Miss Marcella Callaghan, viena iš jauniausių iš- 
laimėjusių dykai kelionę aplink pasaulį. Ekspozicija Baigiasi šeštadienį, Rugp. 28 d.

APDOVANOJO KARIUS
Liepos 30 d. Respublikos Pre

zidentas apdovanojo I rūšies 
III laipsnio Vyties Kryžiaus or- 
denu antro ulonų pulko vadą 
Pulk. Leit. Plechavičių ir atsar
gos karo valdininką Palavinskį.

C. “T.”

MIRĖ SENAS GELEŽIN
KELIETIS

Mr. Bernard Edward Morgan, 
Kelių Patarėjų skyriaus virši
ninkas nuo Nickel Plate gelžke- 
lio, mirė antradienį, Cleveland

Clinic Ligoninėje, sulaukęs 71 
metų amžiaus.

Mr. Morgan gimė Adams Ba
sin, N. Y., Liepos 26 d., 1856 
m. ir pastojo Nickel Plate Road 
tarnybon 1884 m. kaipo patar
nautojas prekių raštinėj Stony

Island, Ill. Jis buvo nariu Cle
veland Chamber -of Commerce, 
įvairių kelių organizacijų, Ni
ckel Plate Veteranų ir Knights 
of Columbus.

Jo lavonas pergabenamas į 
Chicagą laidotuvėms.

ŠOKIAMS MUZIKA:
Paruošė Longinas Buinis.

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

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

“DIRVA”
Cleveland, O.

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

YES
Žymiausi grcsesninkai Didžiame Clevelande 

parduoda “Clover Meadow Tikrą Karvių Pieną’

Clover Meadow Creamery Co.
Tel. Rand. 3707

1823 E. 55th St.

KATRO-LEK
Kaina $2.00. Išdirbėjai:

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

Clevelande gaunama pas:
C. PAKELTIŠ PHARMACIES 

8121 Sowinski Ave. 
1937 St. Clair Ave.

SUPERIOR PHARMACY 
6710 Superior Ave.

Z. W. KOBYLANSKI 
3240 Superior Ave.

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.

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

SKAITYK

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

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” yra vienas turinin
giausių ir pigiausių Lietuvių 
laikraščių. Eina kas sr-zaitė 
knygos formato, 32—48 puslapių. 
Prenumerata Amerikoj S3 met. 
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisvės Al. 26. Lithuania.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu, iš pažiūros 
daiktu.
,*pAI yra piuku jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus Do
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P Ear macai Co., Saint

Mrs. Winslow's 
Syrup

Hoarseness J
Sore Throat

eAntiseptic 
Prevent

SMade by
Lambert P karma cal Co., Saint Louis. U. S. A.

you visited

TELEPHONE

fth

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

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

mai, Notarialis patvirtinimas visokių dokumentų.

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

Randolph 6380 Randolph 1476

TRŪKSTANČIAI Clevelandie- 
- čivr telefono naudotojų at

silankė pamatyti mutų naujai į- 
reįgtą 22 aukštų telefonų bu- 
dinką 750 Huron Road. Jie vi
si buvo patenkinti matydami to
ki 'įrengimą telefonų patarnavi
mui, visus įrengimus ir naujus 
aparatus, ir matė miestą būda
mi 360 pėdų aukštyje.

Musų užkvietimas ę aplankyti 
šį budinką yra visiems. Jeigu 
negalėjot anksčiau atsilankyti 
kada mes jus kvietėme su jūsų 
mėnesine telefono bila, galit at-
silankyti kada tik jums patin
ka. Budinkas buna atdaras kas
dien išskyrus nedėldienių ir La
bor Day 9 ryte iki 9 vakarė iki 
Rugsėjo 10 d. Randasi specia
liai vadovai kurie aprodys jums 
viską kas tik svarbu matyti.

E. ll^aUSTAFSON

The, Ohio Bell Telephone C.ornp.Tny
'A Qrcatcr Telephone System for a Cremer Clerehmd



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese SPORTAS

į 6820 Superior Aye. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

APIE “JUODĄ KAfežYGĮ” 
VIETINIAMS

Neužilgo’ visi vietiniai kurie 
užsisakė knygą'“Juodas 
gis” arba kurie tuojau 
kys gaus Pirmą Tomą, 
spausdinama dviejuose 
se. no 188 puslapių.

Kadangi visa pasaka 
net 376 arba apie tiek puslapių 
tai aišku kad už $1 tokios kny
gos niekas duoti negali.

Bet “Dirva” duos savo skai-! 
tytojams ir nedkaitytojams kas 
tik ją užsirašys, užsimokėdamas Į

SLAPTA EKSKURSIJA!

apims

Karžy- 
užsisa- 
Knyga' 
tomuos

■ ■ >55
Banditams nepavyko. Du at

kaklus plėšikai, vienas jų rai
šas, užpuolė Keith’s E. 105th 
stj teatro kasierę dienos laiku 
ir smarkiai sumušdami ją no
rėjo pasigrobti ir pabėgti su 
$5,000. Mergina ėmė šaukti

Sarpalius su Vargą,
Komaras su Taylor

šį ketvirtadienį, Rugp. 25 d.. 
Charley Marotta duoda Cleve- 
landiėčįąnįš vieną iš nepapras
čiausių savo ristynių programą. 
Sustatytą visi pirmaeiliai risti-pagalbos, ją išgirdo gatvėj žmo-L . . , . -

nės ir bėgo gelbėt. Banditam I P£s‘!a,-kol
nieko nepešus ir sprunkant ša-1 
lin vieną gatvėj sugavo polici- j 
jantas.

$1.25 už dvi knygas. Taigi pir-1 plon?s»w. . 
ma knyga bus $1, o antra tokio Į landiečiai,
pat didumo tik 25c. Tie 25c 
eis smulkioms išlaidoms pasida
riusioms su leidimu dviejų to
mų. (Skaitykit 5-tą pusi.)

LANKĖSI DETROITIETIS
Antradiėnj “Dirvoje” lankėsi 

J. J. Bagdonas, žinomas Detroi
to veikėjas, kuris čia viešėjo ke
lias dienas. Seniau Bagdonas 
lankė Baldwin Wallace kolegi
ją ir Ohio State universitetą, o 
paskui apsigyveno Detroite.

AMERIKOS LYGYBĖS LY
GOS PIKNIKAS

Nedelioj Vokiečių farmoj ant 
Brookside road buvo gana gra
žus nors neperskaitlingas pik
nikas Amerikos ‘Lygybės Ly
gos; kurią, sudaro apie 20 Įvai
rių Clevelande esančių tautų.

Tarp kitų dalykų, šis pikni
kas buvo tuo žymus kad buvo 
maratoniškos lenktynės bėgikų 
iš pat miesto j pikniko vietą. 
Puikią dovaną laimėtojus davė 
Cleveland Press dienraštis. Lai
mėjo bėgynes Finas vaikinas, 
atbėgdamas apie 10 mailių ke
lio j 48 minutas. Dalyvavo apie 
1'5 bėgikų.

Ten pat piknike kalbėjo Tei
sėjai Sawicki, Bradley Hull ir

A. Zdanis V. P. Banionis
Antanas Zdanis ir V. P. Ba

du gerai žinomi Cleve- 
', rengiasi su slapta 

ekskursija į Kauną, kur jiedu 
turės išgelbėt Amerikietę butle- 
gerio našlę, su duktere, kurios 
ten važiuoja'sau žentų jieškot 
ir prie jų prisisuks “Ekscelenci
ja” su savo gizeliu-sekretorium.

Jiedu slaptai po Kauną vaik
ščios, juos tas “Ekscelencija” 
su savo gizeliu irgi prisivilios ir 
pažadės duoti aukštas vietas, o 
paskui jie suseks kas tie do po
neliai buvo.

jiedu vaidins senbernių roles 
“Ekscelencijoj”, 
S. Karpavičiaus 
i-i bus statoma 
Spalių 23 d.

Ale kas bus ta našlė ir 
bus jos duktė?

i Marotta duoda tris poras to- 
i kių ristikų kurie, kiekviena pora 
per save gali būti svarbiausia 
vienu vakaru. Prie to bus ket
virta pradinių pora.

Tie svarbiausi yra: Jack Rey
nolds, lengvos vogos pasaulinis

SHARKEY BUS PAVA
DUOTOJU

Jack Sharkey smarkiai ruo
šiasi prie kumštynių kurios at
sibus Chicagoj Rugs. 22 d. tarp 
Tunney į r Dempsėy. 'Atsitiki
me jeigu kuris jų negalėtų del 
kokių priežasčių stoti Sharkey 
užims jo vietą. Tex Rickard 
netiki kad atsitiks kas sulaiky
mui jųdviejų- stojimo'į kovą, 
bet norį būti atsargus kad pub
lika nebūtų suv'lta nelaiminga
me atsitikime.

Rickard siūlo sustatyti Shar
key su Phil Scott, Anglijos sun
kios vogos kumštininku šį ru
denį Madison arenoj. Sharkio 
nianadžeris Buckley apie tai pa- 
svarstys po Chicagos kumšty
nių.

Akrono Naujienos
. Akroną Allanįtiuš

Atsilankius Akrone atlankiau 
ir senus veikėjus, tarp jų visų 
mylimą Antaną Aleknavičių. Jo 
šeimyna jau suaugus, sūnus au
kščio iki lubų. Tėvai gerai sa
vo vaikus auklėjo ir prižiūrėjo,' 
šiandien turi džiaugsmą iš jų. 
Jie visi dirba, tėvų klausių, ir 
visą šeimyna gyvena gražiame 
sutikime.

Taip pat gražiai gyvena savo 
namuose ir Aleknavičių švogė-

r;s, Jonas- Safafifias, kuris au
gina gražią šeimyną; *Ęik ;Sa- 
rafinas skundėSi daug nukentė
jęs nuo buvusio Kun. Ml^sGy- 
belio, kuris pirmiau čia klebo
navo. Mat, Sarafinai yrą ■ ne
mažai prisidėję su pinigais“:ir 
darbu prie pastatymo Lietuviu 
bažnyčios; ir kada tai pačiai 
bažnyčiai nupirkimui vargonų 
ir sėdynių paskolino daug pini
gų, šiandien jų atgausi negali, 
įasidėkavojant 'buvusiems blp-

kiti veikėjai.

Užsimušė besimaudant. Ed
gewater parke, šokdamas stačia 
galvą į negilų vandenį, pataikęs 
į akmenis, užsimušė 10 metų 
amžiaus vaikas, Julius Dudas.

Pabėgo butlegeriai. Iš War
rensville kalėjimo pabėgo trįs 
nuteisti už svaiginančių gėrimų 
pardavinėjimą. Bet per tris 
dienas nuo jų pabėgimo kalėji
mo viršininkai nedavė Clevelan
do policijai žinios nei kas jie to
kie.

Spaustuvninkas pakliuvo. R. 
Ed. Sharp, 22 metų spaustuv
ninkas, peranksti pradėjo vestis 
ir turbut buvo nepatyręs gyve
nimo bėdų, kad užmiršo jog rei
kia persiskirt .su viena pačia, o 
tik tada imt kitą. Jis pirmą ve
dė net 1922 metis, būdamas 17 
metų berniokas. Paskiau vedė 
antrą pačią, o dabar nesenai ir 
trečią, ir nabagas pakliuvo ka
lėjiman.

NAUJI REKORDAI
“Dirvo'je” galima gauti šiuos 

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

Neverk pas Kapą ir 
Tykus Buvo Vakarėlis, 

ir

r
ačiavau Dieną
Vakarinė Daina.

A. VANAGAIČIŲ -
(Jo paties įdainuoti)

Karvutė ir Dolaris
Shūrkio daina ir Munšainukas.

PARSIDUČDA
Trijų šmotų Living Room setas, 

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

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

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.

naujausioj K. 
komedijoj, ku- 
Lietuvių salėje

kas

Vaikų paralyžius siaučia, 
hio valstijoj prasidėjo vaikų 
raližiąus, liga. Dabartiniu 
ku visoj valstijoj 132 vaikai ta 
liga serga.

0- 
pa- 
lai-

Išvogė iš ligonbučio. Pereitą 
■savaitę padaryta antras pasek
mingas pasikėsinimas išvogti iš čampionas, pirmą sykį pasiro- 
ligonbučio moteris, šį sykį du dąg Clevelande. Jis risis su Er- 
suriai, atvažiavę didėliu auto-—’* —1—
mobiliu aplankyt savo motiną, 
su revolerių pagalba išsivedė ją 
laukan ir leidosi į automobilį, 
su kuriuo ir pasišalino; Mote
ris buvo valstijinėje ligoninėje 
kaipo silpnaprotė.

Keturi užmušta. Iki pereitos 
savaites pabaigos, Clevelando 
gatvėse automobiliais užmuštą 
keturios ypatos, kurios sudaro 
užmuštų skaičių 125 ypatas nuo 
pradžios šių metų.

Suimtas Italijoje, šiose die
nose gauta Clevelando policijoj 
žinia kad Italijoje suimtas An
gelo Amato, vienas iš- dviejų 
dar nesuimtų žmogžudžių kurie 
1920 metais nužudė čionai du 
dirbtuvės iždininkus vežusius 
darbininkų algų pinigus.

Trįs iš jų jau užmokėjo sa
vo gyvasčia, o ketvirtas padė
tas kalėjiman visam amžiui.Palindo po troku. Stanį Mar- 

nik, 41 m., išvažiavęs į Pitts- 
burgą darbo jieškot, palikęs , čia 
savo pačią ir šeimyną, ten ne
radęs darbo palindo' po troku ir „ ___ ,
laukė iki trOkas ims važiuot ir į Člevelandą paviešėti^ paskui 
jį sutrins. Po to kai rado jį ne
gyvą davę žinią jo šeimynai ir ja čia patiko maža nelaimė —

Lankosi Clevelande. Pitts- 
burgietė dainininkė, Elena Le- 
Eoniutė, pereitą savaitę atvyko

nie Maddock, Clevelandiečiu.
Trečia pora bus Juozas Ko

maras, Lietuvių čampionas, su 
Jack Taylor, Airiu milžinu, ku
ris pereitą ketvergą nepaprastai 
pasižymėjo, 
abu mėgstą 
pažiufėt.'

Ketvirtoj
Sarpalius su jo.ė Vargą, 
čampionu. šitų dviejų 
bus išssprendimui katras' iš jų 
turi tiesą vadintis Clevelando 
sunkios vogos čampionu, kadan
gi Varga ir Sarpalius apsigyve
no Clevelande,

Varga yrą tuo nepaprastas 
ristiikas kad jam Malcevičius, 
kuris vadinasi pasauliniu čam
pionu, per pusę valandos nieko 
nepadarė miesto auditorijoj.

Kiek patirta, nei Sarpalius 
nei Varga perdaug vienas į ki
tą kibti nesiskubino, nepasiti
kėdami savo laimėjimu.

Marotta dirbo sunkiai iki su
taikė juos į porą, šiam ketvirta
dieniui.

Marottą ruošia ristynes Tay
lor Bowl .arenoj kas ketvergą.

Komaras ii? Taylor 
muštis tai bus ko

poroj bus Karolis 
Vengrų 
ristynė

Iš CHICAGOS ČAMPIONU
Pereitą nedėldienį atsibuvo 

“Naujienų” piknikas, į kurį su
važiavo apie 3,000 žmonių. Pro
gramą pradedant, ant platfor
mos pradėjo rinktis tie pragar
sėję “Naujienų” čampional, Po
žėla, Norkus, Vidžius, Kodis ir 
kiti. Norkus su Požėla pradėjo 
rodyti publikai kaip jie žaidžia 
su tuščiomis bolėmis.

Augustas Freimontas, sunkių 
vogų kilnotojas, publikoj sto
vėdamas, laukė kada jį pašauks 
pakelti tas vogas, bet nors ir 
matė jį netoliese stovintį nieko 
nesakė.

Po kilnojimo pradėjo rištis, 
ir Požėla pasiėmė sau už priešą 
vaikinuką sveriantį 115 svarų, 
ir pradėjo Freimontą bliofuoti, 
šaukdamas, “Kur yra tas Frei
montas, aš noriu pasiristi su 
Freimontu”. Freimontas maty
damas jo komediją if būdamas 
vienas nėjo prieš visus kurie 
ant estrados radosi.

Teisybę “Naujienos” ir rašo 
po savo pikniko kad tai buvo 
juokingas atletinis programas, 
nes tie vyrai ne kuo ir gali pa
sirodyt. Po program© prasidė
jo publikos pasilinksminimas ir 
tuo piknikas bąįgėsi. Rep.

Įėjo Marko (Austrą).
Sekančią dieną, Grineizen la

bai greit paguldė Suomių Lei- 
neną. Vokietis Debi nesiėmė 
o tiesiog mušėsi su Gerikovu. 
20 minutų kova nedavė pasek
mių. štange nugalėjo Birholcą. 
Gražiai ėmėsi negras Tomson 
su Bartoš, čekoslovaku. Išėjo 
lygiomis.

Rugp. 3 d., dešimtą dieną 
tarptautinio čempiono Francuzų 
■imtynių, ritasi šios poros: Ro- 
manov-Dehi. štange-Grineizen, 
Tomson-Bartoš, Geęikov-Marko.

.dėjo važiuot j Detroitą. Bet SARPALIUS i LAIMĖJO ANT
BULGARO

KLUBAS LAUKIA POŽĖLOS 
L. P. Klubas Rugsėjo 4 d. 

rengia didelį pikniką, kuriose 
užkviesta ristis Chicagietis K. 
Požėla'. Klubiečiai jam priešu 
kviečia dabartinį sunkios vogęs 
čampioną J. Komarą, kuris su
tiko ir sako, tegul atvažiuoja 
Požėlukas nors sykį į Clevelan- 
dą pasirist su manim teisingai, 
Chicago j niekad jis manęs ne
prisileido, rasdamas visokių 
priekabių atsikratyti ristynių 
.su -manim. Dabar bus progą' 
pasirodyt.

Jis buvo kviestas į turna- 
mentą ir atsisakė atvažiuoti, d 
dabar, jeigu važiuoja į Klubo 
pikniką ristis su manim tai tu
rės ristis kaip reikalauja de

glėms parapijos kunigams. Ne
tekęs kantrybės; rodos Saraffi 
has apskundė teisman Kun. Cy- 
belį ir buvusį parapijos Jcomi-. 
tetą. Parapijos rekorduose nė-' 
ra. niekur užrašyta kad kas'bu
tų skolinęs, bažnyčiai pinigus ir 
jų neatgavęs,' ir šiandien bied- 
rias žmogus už savo pinigus tu
ri teisman kreiptis ir nereikalin
gai advokatų ir teismo pagal
būs šauktis, o pats su šeimyna 
skursti.

Vincas Darulis nusipirkęs tri
jų aukštų namą. Jų sūnus Vin
tas ir duktė Adelė"' šią vasarą 
pabaigė pradinę mokyklą, rude
li į žada stoti į aukštesnę. Tė
vai pasiryžę iš paskutines rem
ti savo vhikus kad tik pasiektų 
daugiau mokslo. Tėvai sako, ne
norim kad vaikai išaugtų pras
tais darbininkais, bet kad dau
giau pasimokytų ir lengviau gi
lėtų Sau duoną pelnytį, taipgi 
kad butų gerais Lietuviais.

Povilas Druskis, autorius vei-

jie išvažiavo parsivežti jo ląvo- •
10. \

Sumušę pclicijantus. Du poli- 
eijantai nuėję daryti kratą na
muose ant E. 43rd St. jieškoti 
svaiginančių gėrimų, buvo, Ta-1 
bai sumušti namų savininkų,

I kurie pajutę juos ateinant palu-l 
kėjo pasislėpę viduje ir ineinan-l 
Sius per duris ėmė mušti.

Lankėsi Lindbergho motina. 
Pereitą savaitę dideliu atskri
do iš Detroito į Člevelandą 13 
ypatų, tarp, jų ir lakūno Lind
bergho motina, čia atlaikė iš-, 
kilmingą vakarienę, ir paskui tą1 
pat naktį vėl gryžo.

LIETUVIS ATSIŽYMĖJO 
GOLFE

Pereitą savaitę atsibuvo Cle
velande jaunų golfininkų čam- 
plonąto rungtynė. Į pirmaei
lius buvo prasimušęs , Lietuvis, 
7 metų vaikinas, Jurgis Petuš- 
ka, baigęs John Adams aukš-■ 
tąją mokyklą. Apie jį labai 
plačiai aprašė Cleveland Press. 
Jo brolis yra profesionalis goi- 
fininkas, rašo Press.

Petušką nugalėję kitas.

Clevelando miestas pereitais 
metais išmokėjo įvairiems savo 
darbininkams ir viršininkams 
algomis $13,963,806. Tai' bent 
suma.

skaudžiai susižeidė koją ir tu
rėjo apsilikti keletui dienų Cle
velande iki apgis. Jį vieši pas 
Savo gimines 5.611 Luther avė,'

P-lė Lelioniutė pereitą rudenį 
dainavo “Dirvos” koncerte.

Pirmas K- Sarpaliaus pasiro
dymas miesto ristynėse po ilgos 
pertraukos šią vąsarą, buvo pa
sekmingas: Geras prisirengi
mas ir pasilsis Wisconsino miš
kuose išėjo Sarpaliui ant nau-

I dos ir |is .sako, nebijo nei vieno 
Clevelando gyvento jų skai-' rištiko." '. '! ■

čius jau perėjo milijoną — da-! Pereitą/ketvirtadienį jis rito- 
bar esą 1,010,078. Visame Cle- si su Bulgaru, Niek Velcoff, ku- 
vclando apskrityje gyventojų,rį. nugalėjo nepaprastai sensa- 
yra 1,240,437. i oingai ir susilaukė tokių ovacijų

TAI BUS V AKACIJOS!
Teko patirti kad trumpu lai

ku išvažiuos į Pennsylvaniją 
vakacijoms K. Sarpalius, K. S. 
Karpavičius ir gerb. Spragilas.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs-
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:

. kokias ir seniau nuo Clevelan- 
I diečių gaudavo. Kaip Amęri- 
I koniški laikraščiai sako, Cleve- 
I landąs neturėjo ir neturės ihy- 
limęsnio rištiko kaip yra Sarpa
lius. Visi žiūrėtojai tiesiog su 
juo jaučią įr džiaugiasi jo lai
mėjimais į neapsakomai klykau
dami ir sveikindami jį.

Pirmame susikibime tačiau 
I Bulgaras paėmė viršų ant Sar
paliaus, nusimesdamas jį sau 
nuo galvos ir griūdamas ir šu

Barbera Kundrotienė .. Lt. 150 
Kęstas Murauskas .........50 
Stasys Navasaitis ...............300
Ona Kamintauskienė ...........100
Antanina Jąškevičiutė .......150
Antanas Lesius ..........200 
Petras Jocis ■.............. 47 
Marė Domaitienė ................ 250
Vincas Daujotas ..........200 
Pranciška Stepšienė ...........150
Levosė Miltakiutė ........ 300

trenkdamas jį tarpkojyje.
Atsipeikėjęs, Sarpalius. pas

kui pradėjo savo priešą daužyt 
už galvos ir už 15 minutų padė
jo pirmą sykį ir paskutinį sykį 
paėmė viršų iškeldamas savo 
priešą oran, apsukdamas virš 
galvos ir nublokšdamas ant ma-

I traso.
| Abiem atvejais jo laimėjimo 
tūkstančiai žiūrėtojų klykė-rėkė 
kad net 'visas oras drebėjo.

Tas parodo kad Sarpalius ne
nustojo savo populiariškumo ir 
po senovei lieka visų mylimas.

Lenta Ekspozicijoj Paro do kaip Telefonu Susišaukiama per Kontinentą

Vienas iš daugelio žingeidžių da- ; ta su Suv. Valstijų žemlapiu, ant 
lyku parodomu Industrialėj Ekspozi-1 kurio nužymėta kelias telefono nuo 
-•ijoj kuri atsibuna miesto auditori- New Yorko per Cleveland^, Chicago 
jęj yra tai The Ohi$ Cell Telephone ir Denver į San Francisco. Viena- 
kompanijos parodymas kaip telefo-lme lentos šone yra atvaizdinta New 
nu 'susišaukiama skersai Amerikos Yorkas, kitame San Francisco. Ke- 
kontinentų. lias telefono nužymėta elektros nu-

Pirodoje yra išstatyta didelę len- šviestu stiklu prileistu neon gazų. .

Ten esančios telefono operatorkos 
laikas nuo laiko paaiškina skerskon- 
tinentinio telefono šaukimo procedū
rą ir tu tarpu' nuo vienos stoties iki 
kiiįos buna nušviečiama stiklinė lini
ja.

Dar turit laiko, apsilankykit pa
matyt tą parodą šią savaitę.
ė ■ ■ ’ *

velandiečiai, o ne kaip jis rito
si “Naujienų” piknike.

Komaras sako kad refery tu
rės būti ne kas kitas kaip tik 
Charles Marottą, teisingas ir vi
sų patikimas žmogus, Clevelan
do ristynių promoteris.

Kita pora šiame piknike^bū’š 
J. Krunkaitis Su L. Valeika, ku
rie yra sunkios vogos vietiniai' 
ris tikai. 1 ! '■

Neura meldžiasi kad tą dieną 
ant jo farmos butų gražus oras. 
Piknike bus graži muzika ir ra
sis kitokių įvairumų. Sp.

TARPTAUTINĖS IMTYNĖS 
KAUNE

Liepos 30 d. ėmėsi negras 
Tomson (iš vakarų Indijos) - ir 
pasaulinis čampionas Leskinavi- 
čius (Latvis); per 20 minutų 
jų imtynė nedavė jokią pasek
mių, nors persvara buvo Leški- 
navičiaus pusėje.

Antroj poroj ritosi Gerikov 
(Aukšt. Silezijos) ir štange (iš 
Bavarijos). Žiaurus Gerikov 
mušė savo priešą, stumdė ir 
vartojo neleistinus imtynių bu
dus, kuo begalo inerzino publi
ką. Pagaliau per 15 minutų jis 
paguldė Staugę'.

20 minutų imtynės Romano
vo ir Žydų čampiono VildmanoĮ 
irgi pasibaigė be pasekmių.

Paskutinėj poroj Debi (Vo-I
kietis) per 4 min. 15 sek. nuga-1 komitetas išrinks.;

RUOŠIAMA DOVANOS
i Neužilgo atsibus paskutinę 
Lietuvių ristikų čampiono išrin
kimui dl'ena, kurią laimėtojas 
gaus medalį ir diržą arba kokią 
kiją dovaną kokią aukautojų

KAROLIS SARPALIUS su
JOE VARGA 
Vengrų čampionas

RISTYNES 

Ketverge, August 25 d. 1927 
Pradžia 8 vai. vakare.

TAYLOR BOWL 
Harvard avė., Newburgh Heights, O 

Charles Marotta, Promoter

JUOZAS KOMARAS 
JACK TAYLOR

JACK REYNOLDS
ERNIE MADDOCK

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

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

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

kalelio “Kovą ties Giedrąičiais”, 
smarkiai darbuojasi. Dabar iš
rado kokį ten dalyką, kurį išto
bulinęs rengiasi užpatentuot, ti
ki bus iš to nemažas pelnas.

Teko nugirsti kad p. Sketrių 
supus šią vasarą užbaigė aukš
tąją mokyklą ir rudenį rengiąsi 
Stot į universitetą, rodos moky
sis inžinierystės. Puiku

Keliauninkas.

Mirė iš bado. Pereitą savaitę 
mirė nuo perbadėjimo Nellie 
Neville, 40 m.; nuo ■ Sbuth Ar- 
liilgton exfention. Ji gyveno su 
savo 65 metų vyru skurdžioje 
lūšnelėj, ant savo žemės, už ku
rią ėjo varžytinės tarp vyro gi
miniu ir nebuvo galima parduo
ti; nors ta žemės verta $39,000. 
jeigu kaip' nors butą susitaikę 
šų tais dviem giminėm butų 
turėję pinigų užtektinai.

Areštavd kunigą. Miesto tei
smas nuteisė pastorių Willis, 44 
m., 90 dienų kalėjimo ir $10 
pabaudos už nedorą apsiėjimą- 
Sako,' kada jo moteries ir duk
ters nebūdavo namie jis prisi
imdavo pas Savo vieną mokyto
ją, 21 m. merginą, ir su ja fe-, 
dykaudavo^ Ji irgi suimta." 
• Reikia ' “pasistiprinimo”. Vie

nas banditas, nusipirkęs vaisti
nėje stiklinę ammonijos spirito 
ir išgėręs, ir užsirakęs gerą'ci
garą, nuėjęs į A. Dibble krau
tuvę 899 N. Howard St., apvo
gė ją ant $150.

Dibble pažino jūg tai buvo tas 
pat^ryraš 
mįau matė 
ammonijos

Muštynė
riocaski, nuo 298 Flower et., 
atsidūrė ligonbutyjeno mušty
nių nakties laiku dirbant dirb
tuvėje Firestone įstaigoj. Jo 
sumušėjas, Williams; suimtas. 
Williams smogė savo oponentui 
geležgaliu per gailią.

Nubaudė butlegerką. Katie 
Pess, 1251 Honodle st.; Nubau
sta $600 už pardavinėjimą deg
tinėj. į į

kurį jis Įdek pir- 
vaistinėj užsisakant 
spiritą’.
dirbtuvėj. B. Bar-


