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Tauragėj Atsibuvo I^S^-Karolis Sarpalius Pirmas

Kruvinos Riaušes
Ncw York. — Išskridę pereL 

tą savaitę trįs Amėrjkos lakū
nai i Rentą dingo Atlžntike. Pa- 
sažieriniai laivai gavo radio ži
nias kad jie krinta, bet nuplau
kę į nurodytą vietą jieškoti nie
ko nerado. Tuo laikui siautė di
delė audra. . . '.

Lietuvių Ristikų Karalius

IR DARBININKŲ ŽINIOS

SOCIALDEMOKRATAI SURENGĖ SUMIŠI 
MA IR PASIGROBĖ VALDŽIOS PINIGU

Rugsėjo 8 d., Cievelande, priešą nugalėti.
Ohio, įvyko paskutinė risti- Tvarką vedė miesto atle
kiu turnamento diena, ku- tų komisija, kurios narys 
riojė apvainikuota pirmuti- buvo refery. Žiūrėtojų bu- 
nis Lietuvių Ristikų Pašau- yo tūkstantinės minios, Lie- 
liniš Sunkaus Svorio Čam- tuvių ir kitų tautų.

Juomi liko Ameri-j Komaras mėgsta muštis 
todėl Sarpalius

ri sidabro taurę, nepapras
tai dideli rožių vainiką ir 
aukso medali, kas viskas eis 
laimėtojui.

Komaro šiurkštumas py
kina Sarpalių ir jis pradeda 
netekti kantrybės. Po va
landos ir 10 minutų Sarpa- 
lius, gerai Komaro pridau-

Angliakasiai nesusitaiko. Chi
cago j šiose, dienose įvyko konfe- 
icncija užbaigimui Illinois val
stijos angliakasių streiko, bet 
tarySpš suiro be pasekmių ir 
abi ppsės išėjo iš konferencijos, 
kaltindamos viena kitą. Ang
liakasiai sutinka gryžti į darbą 
Senomis išlygomis, bet kasyklų 
saviiftnkai nori mokėt mažes
nes algas. Apie 75,000 anglia
kasių Illinois valstijoj randasi 
be darbo.

Amerikos Darbo Federacija 
mano kištis į Pennsylvanijos 
pclitikąš pagelbėjimui, užbaigti 
angliakasių streiką. Norima kad i 
darbininkai panaudotų savo po
litišką spėką nugalėjimui savo 
priešų. I

Andinyčįcs didina darbininkui 
skaičių. Padarius tyrimus, iš; 
100 (iidesrHų Cl^velanuJ d'.rotlf5'1 
vių pasirodė kad per Rugpjūčio 
mėnesį audinyčios ir chemikalų 
išdirbystės paėmė daugiau- dar
bininkų j darbus. Audinyčios 
kurios per Gegužės ir Birželio 
(mėnesius mažino darbininkų 
skaičių, laike Rugpjūčio mėne
sio priėmė 11 nuošimčių dau
giau atgal į darbus. Chemikalu 
išdirbystės padidino savo darbi
ninkų skaičių 3.5 nuoš.

Tik geležies ir plieno indus
trijoje darbai nusilpnėjo.

Tų 100 įstaigų bendras dar
bininkų skaičius Rugpjūčio mė
nesio pabaigoj buvo 74,500, ar
ba 829 mažiau negu gale Liepos 
mėnesio.

Rusijoj darbininkai vergauja. 
Sugryžęs iš Rusijos, -vienas An
glijos darbininkų vadas, po pa
tyrinėjimo darbininkų gyveni
mo sovietų rojuje, sako- kad 
jeigu jam reiktų būti po sovie
tų sistema jis butų pirmas re- 
voliucijonierius prieš ją. Rusi
joje darbininkas yra mažiau 
kas kaip tik vergas. Jis neturi 
balsavimo teisių. Anglijoj, jei 
darbininkas naudos savo balsą 
kur reikia, gali gauti sau ką tik 
nori.

šitaip kalba ne koks papras
tas agitatorius, bet angliakasių 
federacijos pirmininkas Smith. ;

Kanados darbininkai nori at
sikratyt Su v. Valstijų unijų va
dovybės ir susiorganizuoti ■ savo .

XI- ... - Icer.tralines unijas.

(IŠ Lietuvos Pasiuntiriybės 
Amerikai)

ŠIMTAI ŽUVO VAN
DENS UŽLIEJIME

Washington, D. C. Rugs.
10 d. — Elta praneša kad 

. Rugsėjo 9 d. rytą Tauragėj 
t Įvyko riaušės, kuriose daly- 
į vavo apie šimtas žmonių.

Riaušininkams vadovavo 
pašalintas iš kariumenės

, kapitonas Majus, socialde
mokratas Mikulskis ir mo
kytojas Soltanas.

Vienas riaušininkas už
mušta, du sužeistą, ir neti
kėtai užmušta vienas leite-

I nantas.
I Riaušininkų vadai pabėgo 
. į Jurbarko miškus su dviem 
.šimtais trisdešimts tukstan- 
j Čių litų, pagrobtų iŠ Lietu-, įerjg garsinasi nužudžius net 42 
vos Banko. Tauragėj suim- l . , 
th Sėsiifsdešimts asmenų.—A ą. 
Padėtis sutvarkyta tą 
dieną po pietų.

pat

Velesnes Žinios apie 
Riaušes

Washington, Rugs. 12. — 
Elta praneša kad Tauragės 
įvykiams ištirti sudaryta 
komisija iš Pulk. Korevos, 
Lipčiaus ir Girštauto.

Sukilimo vadas Mikuls
kis, policijos užkluptas ne
pasidavęs, nukautas. Prie 
jo rasta pagrobtų dvide
šimts tūkstančių litų.

Kretingoj susišaudžius sų 
trimis niaušininkais bėgu
siais Latvijos sienos linkui 
užmušta nuovados viršinin
kas.

Socialdemikratai Plečkai
tis, Paplauskas ir kiti Rug
sėjo 9 d. ruošė puolimą ir 
Alytuje, bet nerado prijau
čiančių. Paplauskas ir Ke- 
dys pabėgo Lenkijon.

Gyventojai pasipiktinę, 
reikalauja kaltininkus tin
kamai nubausti.

Tauragės darbininkai ne
prisidėjo prie riaušių. Su
imta šimtas asmenų. Suim
tųjų tarpe yra žymus, Liau
dininkai : Kvieska, Žygelis, 
Petrauskas, Tornau, Bildu- 
šis ir Švambarys.

Anglai Darbininkai 
sikrato Sovietų

At-

15 žmonių Užmušta
Indijoj, Nagpur mieste, 

imunistams surengus riaušes 
mušta 15 žmonių.

kon-

ko-
už-

Chinijcs laikraščiai skelbia 
kad maršalo Hsiang, koipunistų 
šalininko, kareiviai išskerdė į 
30,000 iki 80,000 gyventojų, po 
to kai Changte mieste, žmonės 
kelis jų kareivius nužudė;

Anglijos Amatų Unijos 
gresas Rugsėjo 8 d. užtvirtino 
savo generalės;-’ tarybos nuo
sprendi pertraukti visas amatų 
unijos tarybas su sovietų Ru
sija. Už pertraukimą ryšių bal
savo 2,551,000 darbininkų; už 
palaikymą ryšių padavė balsus 
tik 620,000, arba^ keturis sykius 
mažiau.

Taigi sovietų “draugų” skai- 
čius, žymiai sumažinta.

New York. — Šio^ savaites piOnas. Juomi liko Ameri- j Komaras mėgsta muštis 
pradžioje gauta zimos iš laivu ko j e gimęs ir augęs jauni- ristynėse, todėl Sarpalius 
jurose kad Atlantike atrasta h-Įkaitis, Karolis Sarpalius, su atletų komisija sutiko—-,.__________  ____
kucųai^ nukritusių ir, sudužusių' medicinos studentas, taipgi <kad ji pavelytų ir jam Ko- žvtas ir apsp’ardytas, droži.%* 
orlaivių tų Jakunų kurie pasta- gabus dainininkas, pianistas marą mušti nes jeigu už-; Komarui į žandą taip kad 

oowoifaco hnniia siaroirT-iati jr smuminmkas. | gins mušimąsi abelnai, tai, i Komaras parvirsta.. Bet tas .
Lietuvoje ir Amerikoje pasakė Sarpalius, Komaras Komarui nepakenkia, jis ir , 

iki šiolei oficialio ristikų mane vistiek muš, o aš ne-.-vėl ant kojų, tik pareikala- 
čampiono nebuvo, kas tiktai galėsiu. Taigi buvo pavely-'vo kad Sarpalius tokį muši- 
norėjo, nėt ir mažiausias ta pasidaužymas, išskyrus uią liautų, nes jis jo nei sy- 
vyrukas, šaukėsi “čampio- spyrimo ir kandimo, bet ir kio į smakrą nemušė. Tuo 
nu” ir vedė ginčus net su di-[ nuo to Komaras nesusilai-| tarpu Sarpalius kai erelis 
džiausiais, o ristis neidavo kė; labai daug kandžiojo, o,šoka ant Komaro, griebia jį 
persitikrinimui. spirt bandė tik porą sykių,, už sprando ir bloškia į mat-

Birželio mėnesį Clevclan- bet kai Sarpalius pagavęs Tašą.. Komaro storas spran
de pradėta. turnamentas ir [jo koją apvertė jį aukštyn das išsiliuosuoja ir jigvel 
persiėmė geriausi ristikai, | kojom nuo tada Komaras ant kojų ir gatavas. šokt 
ar bent tokie kurie dryso suprato kad spyrimu nepa-' ant Sarpaliauš. Bet šis? vėl 
kibti kitiems į akį. sigelbės. Bet kąst tai kan-' u uz sprando ir į.matrasą.

Per “šėrinęa” perėjo Ko- do ir kelis sykius įkando > Komarui dar, sykį išsiliuo- 
maras su Sarpalium, Bra- Sarpaliui į sėdomą, vietą. 
zauskas, Freimontas. Rožė- ji 
la su Komaru, ir vis viršų džios.- 
turėjo Komaras, ir jis buvo "~’
turnamento vyriausias dru- drovės įjįi-mininkai 
tuoliz.. Paskui daugiau ne-! pubjikąi į apie

kus ir kumštininkus Ame
rikoje Lietuviai turi. Pa-, 
rodė čampiono taurę, nu- jos uį. Sarpalių, nes nebuvo 
pirktą uz Clevelanidecių cievelande kito tokio 

Komarasturėki Vera rekoY ——i0. ristiko kurį taip publikaKomaras turėjo geią reKor- kuri laimėtojui teks. invlotn kain SnrrnliH dą ir yra sunkiausias Lie- „Vtnin du mil 5 i r - 7 ~ -i •
tnxnn rVilroo cvm.Jc 9Q01 Stal ~ SUSt0J° dU m11-, Po kellU mmUtl.1 pHSllsiO,tuvių ristikas sveria 230 žjnaį vienas prieš kitą. Ap—ėl abu stoja naujai ateigai-
Sarpaiių°rS ZemeSmS UZ K'| linkui rinkę sėdi tūkstančiai vinę. Vėl smaįiki ko va/vėl

• Sarpalius turėjo rekordus 
nugalėtojo ant K. Požėlos, 
Pr. Juškos, A. Brazausko 
ir keleto kitų Lietuvių.

Teisingiausia ir išėjo kadį 
tos dvi musų ristikų žvaig-l 
ždės — Komaras ir Sarpa-' 
liūs — išspręstų tarp savęs Į 
kuriam čampiono vainikas) 
priguli, kai per kelis metus [ 
vienas ir kitas kilo aukštyn - m , . 
ir vienas ir kitas vadinosi ras' Tokiems galiūnams pu- 
čampionu, turėdami po sa
vim pabloškę daug kitų.

Juozas Komaras ir Karo- 
Kada'^s Sarpalius yra beveik tų 

pačių metų abudu, dar že
Sarpalius sveria apie 210 įvažiuoja gerai Koma- 

svarųi bet yra žymiai aukš—savo tvirtom rankom 
tąsnife.už Komarą. Įkrfe 

Tokios tai' dvi priešginy-!
bes — vienas iš Lietuvos,1 „r • , XT r............................... • ’iko, o kova eina karsta. Ne-I 

' šigaili vienas kito,, ir pasi- 
i.tai'kius progai išmeta per 
.virves arba išspiria per jų 
' apačią. Pergalės dar nesi
mato ir nežymu kuris gali 

i paimti viršų. Abudu dar 
lygiai smarkus ir nerodo 

(nuilsimo žymių. Abu kovo-

rose savaitėse bandė perskristi 
Atlantiką.

Rasta dielė dalis orlaivio Old 
Glory, kuriuo trįs vyrai skrido 

i*-jį" Romą. Rasta kitų orlaivių 
iri mažos dalįs, tikrai nežinia ku

rių orlaivių.
Atlantike šią vasarą jau din-

' Japonijos ir Meksikos pakraš
čiuose staigiu jurų vandens už-J’ Romą, 
plūdimu žuvo šimtai o gal i 
tūkstančiai žmonių.

Manoma kad Pacifiką sukra
tė povandeninis žemės drobėj i- go dų Prancūzai, trįs Anglai, 
mas, kas pasiuntė į pakraščius [.trįs Amerikiečiai ir vėl du An- 
milžiniškas bangas.

Japonijoj apskaitliuojama žu
vusių 200 ir virš 1000 neranda
mų.

Pajūrio miestams ir kaimams 
padaryta milžiniški nuostoliai.

glai, v’so keturi orlaiviai.
Amerkos valdžia deda pastan

gas uždrausti tokias ilgas ke
liones per vandenis.’

Nužudė 43 Gyvates
Brunswick, Neb. —Viena mo-

Karo Veteranų Konven
cija Paryžiuje

; BiiįYP, ^šitaip, ADivb- 
da;ma' savo darže ji pamate di
delę gyvatę. Bežiūrint, gyvatė 
išsižiojo ir į ją sulindo 42 ma
žiukės gyvatukės, jos vaikai. 
Griebus kauptuką ji nukirto di
džiajai gyvatei galvą ir tada 
mažutės gyvačiukės pradėjo ly
sti laukan. Užmušdama kožną 
mažiukę kaip tik lindo laukan, 
ji suskaitė 42 jų. Paskui pasi
šaukė vyrą ir vaiką ir visi 
kiu suskaitę su didžiąją 43 
vates, sudegino ant laužo.

New York. — 6,000 Ameri
kos karo veteranų išptealflj še
šiais . dideliais laivais' į Paryžių 

įif^veacijfrį 
Amerikos Legiono,.. kuris daly
vavo kare Prancūzijoj.

Prancūzijos komunistai įšėlę 
ant Amerikonų už tai kam val
džia nužudė Šacco ir Vanzetti 
ir pasiryžę boikotuot juos ir vi
są konvenciją.

tuolis. ]
at«irasta. >, kurie jlfideš. -jį.. ,ar 
Sarpalių šoktų, ir reikėjo 
tuos du geriausius musų 
milžinus sustatyti už galuti
ną čampiono vainiką.

Pirm, turnamento Juozas

i savus ir atsistojus Sarpaliui 
XT .... i pavyko vėl ptisriebti ir nu-

Na pradėkim nuo Pra"įblokšti jį, ir dabar jau Ko-
I maras negalėjo ištrūkt.

“^'(taip Sarpalius' .mėmė vir;- Rflkft tzSix-:.—
A. žukaSį <“Dii:vos” 1

ts, pasakė 
tųrhžttieafo sn ir prispaudęs Komaro 

pečius., prie gavo
•vfa-šų ant sav-tr -vy
menkoje Buvusį© oponento.

Pakilo baisiausios ovaci-

sy-
gy-

Francuzai Veja Komu
nistų Agentus

Komunistai Jieško Nau
jų Pasaulių Užėmimui
Paryžius. — Prancūzų spau

da rašo kad Maskvos komunis- 
tai pasiryžo suardyti Prancū
zijos kolonijų imperiją, pradė
dami smarkią propagandą viso
se Prancūzų valdomose žemėse 
tarp tamsių minių.

Bolševikams nepasisekė su
kurstyti Anglijos kolonijų prieš 
Anglus, nepasisekė sukelti Chi- 
niją prieš Europiečius, dabar 
jie griebiasi suardyti Prancū
zų valdomas kolonijas.>r 1___
ir jas' pereis ir bus nugalėti1 
daugiau, neturės kur nosį kišti.'

Maskvos carams nesiseka ir 
jie kasdien daugiau nustoja te
ritorijų ant kurių užkėlę koją 
po priedanga draugingumo va
ro savo pasalingą propagandą 
už- pasaulinę revoliuciją.

Po karštų kivirčių Prancūzi
jos su Rusija, iš Paryžiaus iš-, 
važiuoja' sovietų atstovas Ra
kovsky. Rakovskio parašas, til
po ant pastaru laiku išleistos 
proklamacijos kurstančios viso 
pasaulio darbininkus “sukilti”.

Paryžiuje nužudyta Italijos Chicago*. — Evanston polici- i kitas Amerikoj ginfęs,. vie- 
vice-konsulas. Spėjama kad tą | jos stotyje uždaryta pulkas žą-1 nas didelės krutinės, 'kai

Žąsinai Pakliuvo už Ki
binimą Mergos

padarė Maskvos agentai sukir- 
šinimui Italijos su Prancūzais.

sinų už tai kad jie panorėjo pa-[ 
kibint mergą einančią gatve, ir 
padėjo kandžiot jai blauzdas.

Ruth Carlson, 21 m. mergina, 
eidama pro žąsis' pajuto kaip.

Urania, La. — čia gyvena tu-Į ją staiga žąsinai pradėjo vytisJ 
la B. Hatfield, 59 m. amžįaus|ii: vijosi iki jos namų, 
moteris, kuri jau pergyveno de
vynis vyrus ir kaimynai laukia 
kada ji ims dešimtą. Trįs jos 
vyrai mirė, o šešis divorsavo.

Ji sako kad jos pinigai, ku
rių turi $100,000, buvo didžiau
sias patraukimas vyrų prie jos. 
Ji nemoka nei rašyt nei skaityt. 
bet yra dora moteris ir gera 
Metodistų bažnyčios narė.

Tai Sekesi šiai Moteriai!

VėFau policija patyrė kad tie 
paukščiai priklausė i ’ 
savininkui kuris rengėsi juos 
pjaut1 ir kepti.

Pavojinga žąsinams žiūrėti ir 
kibti į mergų kojas.

Danijoj ruošiamasi panaikint 
mirties bausmę. Vietoj to žy
miems prasižengėliams btis pa
skirta visas amžius kalėjimo be 
dovanojimo.

maišytos publikos, vyrų ir j 
[moterų ir^vaikų.

Prasideda kova, ir nepa-l 
prasta kova. Ritosi Ameri-I 
konišku stilium. Visi Sar- 

[ palių mėgsta, o Komarą ne
labai kas. Bet visame ro-! 
įdės iš sykio Komaras viršų' 
Įima. Slenka minutos, suei- 
na pusė valandos laiko, bet 

1 jiedu dar kaujasi be persva-

sė valandos nieko nereiškia. 
[Komaras tankiai panaudoja1 
I kumštį ant savo priešo, bet 
Sarpalius, iš universiteto 
laikų geras kumštininkas, 
negalėdamas pakęst daužy-

(Pabaiga ant 3-čio pusi.)

Amerikos 1927 Metų 
Gražuolė

Atlantic City, N. J. — 1927 
metų “Amerikos Gražuolė” ta
po išrinkta P-lė Lois Eleanor 
Delander, 16 metų, iš Joliet, Ill. 
Ji turi ilgus plaukus ir dar yra 
mokine.

Stebuklingas Akmuo

Airijoj, senoj Blarney tvirto
vėj, yra įmūrytas vienas ak
muo, kurį. atlankantieji žmonės 
bučiuoja.. šįmet jau jį pabu- 

Praeina dar 15 niinutų, ir čiavo 27,000 Amerikiečių lan- 
Kadangi prie to ak- 

sunku prieiti ir jį pabu- 
galima tiktai nusikariant 
žemyn ir kitiems bučiuo- 
už kojų laikant, norima 

bučiavi-

Praeina dar 1b mmųtų, ir ciavo ; 
j neužilgo sueina valanda lai-Į Rytoju.

I didelio medžio kamienas, 
kitas laibas aukštas kai ar- 

jžuolas, abu vikrus, tvirti ir 
smarkus — sustojo1 kovon 

luž čampiono vainiką.
Kaip ristynės ėjo i iiuiioiiuu Zijiniiį. nuu jAU.vu- 

Abu sutiko imtis pusan-ja kaip liūtai, nes štai prieš 
tros vąlandos laiko ir tikę-; juos arti sėdi pulkelis gra- 

valgyklos j0 kožnas per tą laiką savo žiu Lietuvaičių,. rankose, tu-

mens 
čiuoti 
galva 
jantį
uždrausti to akmens 
mą. Kurie tą akmenį pabučiuo
ja, sako tos tvirtovės kurato
rius, pavirsta puikiausiais rriėi 
lagiais, ypač moteris, ir ima pa
sakoti apie nebūtus patyrimus.

Amerikos Mineralų Pro
dukcija

Suvienytose Valstijose 1926 
metų bėgiu mineralų produkci
ja atnešė $6,262,000;000. Tai 
yra antras didžiausias rekor
das po 1920 metų. Tais metais 
išimta mineralų už $6,981,340,- 
000.

Sarpolis
Kaip Clevelando Angliški laikraščiai karikaturuoja Karolį Sarpalių, viso

kių gabumų vyrų
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PITTSBURGH
EKSTRA! Naujas Komp. A. Vanagaičio Marš

rutas po — po Stubas!

Pittsburgo , Ypatybes litikieriai bijodami klastų ir lai
ke rinkimų nutarė paskirti' tė-

Kaip Pittsburgas išrodo sve
timam atvažiavusiam yra tai 
toks dalykas kurio negalima ži
noti iki jo svetimojo nepaklau
si, o svečias irgi neturi kartais

ttnytojus ir bandyti susekti ar 
kas bereikalingai nes'iregistruo7 
ja balsuoti. Visi kurie bandys 
registruotis, nelegaliai arba at
sives ypatas iš kitų miesto sri-

jiegų atsakyti. Bet viena gud
ri moteris kuri išbuvo Pitts-

čių registruotis bus .baudžiami 
kriminaliai,.

burge keturis mėnesius’štai ką Nori naujo tilto. Pittsburgas
apie šį miestą pasakė: nori nauja tilto per Ohio upę,

“Didelis, trukšmingas, pekliš
kai užsipyręs -daryti pinigus, 
beveik toks draugingas kaip ir 
vidurinių vakarų ar vakąrihių 
valstijų miestas, bęt nekunais 
atžvilgiaiš - toks konseryativįs 
kaip Philadelphia, ypatingai, ka
da matai miestą nedėldieniais”.

Ji nieko nepaminėjo apie ne
švarumą, durnus, ir kada jai tas 
priminta, ji atsakė:

a “Taip, yra jame ir to, bet jis 
'' ■visgi nėra purvinesnis už kitus 

lYiiestuspkurie šaukiasi save šva
riais. Aš buvau visuose j uo- 

’se.”
Kaslink durnų ir liepsnų ku

rios gražiai matosi nakties lai
ku iš geležies liejyklų kaminų, 
ta moteris sako: “Man ta scene- 
rija labai patinka. Tai stebė
tinas nakties^vaizdas. Ir švie
sos nuo viso miesto ir jo apie- 
linkių per mylias į visas puses, 
kaip matoma nuo Washington 
kalno bile tyrą naktį, yra ne
sulyginamas grožis. Kažin 
patįs Pittsburgo gyventojai 
no nors ką ir ar nori matyt 
kį gražumą,”

PittsburgiečiaL gyyeąav .gerai,.:

jie uždirba nuo galvos imant

su jungimui vakarinės miesto 
dalies su šiaurine, geresniam 
susisiekimui ir išvengimui susi
grūdimo važiuojant per miestą.

Tam tiltui pastatyti reikalin
ga $3,000,000 suma.

Lapkričio balsavimuose bus 
balsavimas už kitą.’ tiltą kuris 
riorįma statyt per Ferry st. .To 
tilto pastatymas atsieis $9,000,- 
000. Nežinia dar ar balsuoto
jai nutars antrą tiltą, o pirmas; 
nors pigesnis, vargu bus paduo
tas balsavimui, nors daugelio 
manymu yra labai reikalingas.

Vaikas nužudė vyrą. Pitts
burgo priemiestyje, West Ho
mestead, suimta 16 metų vai
kinas, Alvin Hess, už nužudy
mą žmogaus. Trumpas laikas 
pirm to jis parėjęs namon pa
davė savo motinai pora dolarių 
sakydamas kad jis gavo darbą 
ir uždirbo tuos pinigus. O jis 
pinigus išėmė iš kišeniaus sa
vo primušto žmogaus prie Mo
nongahela upės netoli Brown 
tilto. Jis primušė tą žmogų

t
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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 kišenių j, bet ir gatvėj” — 
ant kito šono.)

ar 
ži- 
to-

kuolu. Suimtas, vaikinas’ ap
sakė savo darbą visai be jokio 
Susijaudinimo, be apgailosį

Muštynės prie kasyklų. Pitts
burgh. /"-.al Co. kasyklose prie 
"Moon Run1 pereitą savaite lūlųs 
. '/*’r, , . ” jTr
■skebų užmušta vienas darbinin-

■ i ATAvvii aviui -tu1

rTmosai, nes. įpuštynėms taip steeikėrių'

beveik daugiau negu kitame ko
kiame mieste, j

Budavojimo industrija Pitts- 
burge ėjo gana žymiai per pra
eitus keturis metus, ir buvo pa
sikėsinta sulaikyti aukštų bu- 
dinkų budavojimą, bet ta tai
syklė neįvyko. Nors vietos ap
link Pittsburgą plėstis yra gana 
daug, bet biznieriai savo kad 
miestui butų savižudystė jeigu 
bizniai nesicentruobų aplink di
delį biznio centro trikampį.

Dabartiniu laiku yra planai 
budavojimui keleto budinkų ku
rie butų vieni iš didžiausių šioje 
šalyje.

šiuo tarpu jau yra budavoja- 
ma naujų didelių budinkų ben
droj vertėj $150,000,000 ir kiti 
tuoj bus pradėti budavoti.

Ką tas reiškia gal geriau su
prasim palyginę šitaip: bent 50 
naujų budinkų yra statoma ku
rie ant lygios sumą išdalinus 
kainuoja po $3,000,000.

Politikierių peštynė. Kilus 
lermui kad pirmo wardo tryli- 
koj balsuotojų distriktų perei
tas nominacijas buvo daugiau 
2,000 balsų negu paprastai,,mo

kas, kuris buvo iš .Clevelando.
Tris dienas išsėdėjo prie la

vono. Anna Yocum, 2216 Wil
son avė., išsėdėjo prie lavono 
savo vyro, 71 m. amžiaus,: tris 
dienas, iki ją užėjo vyro brolis. 
Ji niekam nepranešė kad vyras 
miręs, tik padengus lavoną lai
kė namuose. Ji yra 65 m. am
žiaus. Atėjęs mirusiojo brolis 
patyręs dalyką davė žinią mies
to valdžiai ir suruošta laidotu
vės.

Pulk. Lindbergh® priėmimas 
Pittsburge kelios savaitės atgal 
miestui kainavo $17,000, bet 
miestas neturi tuo tarpu pinigų 
tų lėšų apmokėjimui.

. Politikierių kova. Neapikan- 
I ta tarp pasekėjų miesto majo/6 
Kline ir valstijos senatoriaus 
Leslie 'išsiveržė jų susišaudymu 
priešais Nixon teatrą ant Sixth 
avė. pereitą savaitę, ko pasek
mėje vienas atsidūrė ligonbuty- 
je sunkiai sužeistas, du sUžeis- 
tuS draugai nusigabeno prieš 
pribuvimą policijoj, o. 12 muš
tukų areštuota.

PARSIDUODA ARBA MAINAIS
52 akrų iįąrma, su budinkaįs už. 

$1,200, lengvas išmokėjimas, arba 
duos darbo padėt išsimokėt. Taipgi 
50 aitrų su gyvuliais . ir javais už 
$3,000, arba mainais ’ ant' namo iliie- 
ste. Rašykit Angliškai. Adresuo
kite ... . (41)

OWNER
P. O. Box 275 Erie, Pa’.

CXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXn 

j SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ i 

: 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. ;
h SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- > 
" imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti ‘Tš- " 
h vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainas. <

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

j 1,1
< Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui “ I

; LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA : 
5 307 W. 30th Street New Yerk, N. T. R

tyrinėtojas."," Jis buvo vienas iš 
gabiausių Lietuvoje nervų ligų 
gydytojas. Taip pat jo daug 
buvo padirbėta Lietuviškoj me
dicinos terminologijoj,. Jis bu-: 
vo gal vienatihis, sako 'žinovai; 
kuris mokėjo Lietuviškai me
diciniškai galvoti. Prie to bu
vo vienas iš retų žmonių turin
čių administracinį gabumą.

i (Velionis dar jaunu studentu 
Biidsiiįiąš i jau aktingai dirbo 

liįaįiutps idąrbą,
i Keturiomistkąnuolių salinto
mis paiyi-letjahi į ąmžinastį.

Laidojanti 'grojo orkestras ir 
ant kapo uždėtą ‘daug vainikų.

DETROIJ

T. M. D. REIKALAI

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 dainaš, arba du rekbrati;
• ■; i\. i . ' t ’ ei d >..

Siunčiasi) Cj E\< Reikalaukit “Dirvoj” ę x

Akrono Naujienos
Statys ligonbutį. Lapkričio 

mėnesio balsavimui norima pa
duoti išleidimas $225,000 sumos 
bondsų, už kuriuos^pinigus bu
tų,.; pastatyta ligonine gydymui 
užkrečiamų ligų. Tą dalyką tu
ri pirmiau nutarti miesto tary
ba. Toj ligoninėj butų 40 vietų 
suaugusiems ir 50 vietų maža
mečiams. Dabartinėj ligoninėj 
tėra vietų del 30 ligonių.

Persiskyrimai. Per pirmus 
šešis šių metų mėnesius Akro- 
no teisme gavo persiskyrimus 
172 poros, iš 203 porų reikala
vusių atskirti vieną nuo kito.

Iš persiskyrusių 130 buvo pa
prasti darbininkai, kiti profe
sionalai ar biznieriai.

99 poros buvo bevaikių ku4 
•ries ' persiskyrimų, jieškojo, ;o 
104. poros, turinčios šeimynas. : i 
'i 12 porų atėjo skirtis neišgy
venus vienų metų; 13 išgyveno 
po du metu;. 156 poros išgyve
nusių tris ir daugiau metus.
'Per pusmetį iki Liepos 1 d. 

409 vaikai ir 113 mergaičių bu
vo atvesta jaunųjų teisman; iš 
jų 294 vaikai ir 90 mergaičių 
buvo pakliuvę po pirmą sykį.

193 vaitai apkaltinta vagys
tėje, o mergaitės daugiausia 
patekę už nedoravimą.

Pereitą savaitę žaibai Akrone 
■padegė šešis namus laikė vie
nos audros. Taip padegtų na
rnų buvo ir vieno kunigo na
mas.

Nelaimė. Jauna porelė susi
tarė pabėgti iš namų ir apsives
ti. Bet važiuojant automobiliu 
jie susidūrė su troku ii- vaiki
nas, Roy M. Sedwick, 23 m., 
užmuštas. Mergina sužeista.

Akrono universitetan įstojo 
338 nauji mokiniai. Iš jų 192 
yra vyrai ir 146 moterįs.

’Yl j 
AMERIKIETIS J. RO

MANAS NUŠOVĖ'
DR. BRUNDŽĄ

Kaunas. £— Žinomas Ameri
konas, 'Amerikos Prekybos fi
ves prezidentas, Tarptautinio 
banko direktorius J. Romanas, 
Rugpjūčio 21 d. Palangoje re
volverio šūviais 'nukovė pulki-: 
ninką leįtenjantą D r. Joną Brun- 
dzą. j: '■ ■

Atsitiko taip:. Apie 1:30 vai. 
Dr. Bruiidza .sii Dr, JBražiūjžrjž-J 
žo iš maudyklių ir 'ėjoi-prą' J. 
Romano Vilą. «,;Staiga' Jš vilos 
kiemo iššoko Ronufiias ir -palei
do į Brundžą šūvius. Atsigry- 
žęs Brundžą sučiupo "Romaną 
už rankos su revolveriu. Bet 
tuo laiku kitoj ’Romano rankoj 
atsirado kitas, revolveris. Dr. 
•Brundžą mėgino trauktis, bet 
Romanas pradėjo šaudyt į jį iš 
užpakalio', paleisdarąąs'tiar 'šešis 
šūvius. Vienu šuviu Dr. Brun- 
dza buvo mirtinai ‘ sužeistas ir 
paėjęs kokius 150 žingsnių su
kniubo, po ko per kelias minu- 
tas pasimirė.

Romanas i tapo areštuotais, o 
Dr. J. Brunzdos kūnas parvež
tas į Kauną.'

Kalbama kad Romanas aiški
nąs jog šovė Dr. Brundžą už 
paviliojimą jo žmonos ir suar
dymą jdf‘?šeimyninio gyvenimo.

Dr.• Brundza ^palaidotas Kau-: 
ne su jj didelėmis iškilmėmis.

Jis įbuvp 37 m. ^amžiaus,,, ga
bus ir sumanūš mokslininkas'

Dercito gyvenimas1. Detroi
tas nėra iš senų miestų, bet sa- 

> vo r augimu ir i turtingumu bei 
industrijų gausumu toli pralen
kė kitus miestus. Detroito gys- 
venimą’ turint mintyje reikia 
turėti galvoje milijonus. ii/ 

’ Mėtinis miesto biudžetas yra 
virš $125,000,000. Tais reiškia 
po $125 nuo galvos, išdalinus ly
giai ant mažų ir didelių kiek 
tik čia žmonių gyvena. Taigi 
miestas išleidžia sūvirš $100 
ant patarnavimo nuo mažiausio 
iki didžiausiam'. Tai didelis 'biz
nis. žinoma, patįs žmonės turi 
tuos pinigus sudėti.

Didžiausia dalis .tų išlaidų ei
na 'funkcijoms aprūpinimo vi
suomenės, be kurių apsieiti ne
galimą dideliame mieste. Nėra 

' lengvas dalykas suvirš milijor 
nui žmonių gyventi, saugiai ir; 

: taikoje • ir sveikai mažame plo- 
i te i kaip < Detroitas. Reikalinga 
apsirūpinti atsakančia policijos 
ir.1 nuo ugnies .apsauga, brangia 
sanitarišką .^tęnia^ .visuomenės 
sveikatos užžiurėjimo viršinin
kais, ligonbučiais ir biędnųjų 
pašalpa, /šviesa namams ir gat
vėms; .užtektinai tyro vandens 

, gėrimui' - įmonėmis prašalini- 
mui išmatų, tramvajų sistęma 
ir kitokiais budais transportaci- 
jos, mokyklomis vaikams, par
kais, žaislavietėmis ir tt.

Viską tą Detroitas turi ir pa
laiko tvarkingai.

Balionų lenktynės. Detroite 
Rugsėjo 10 d. prasidėjo tarp
tautinės balionų lenktynės. Da
lyvavo penkiolika balionų, kurių 
tarpe keletas iš Europos; Lai
mėjo Detroitietis lakūnas R. G. 
HįU, nusileisdamas už 725- my
lių.-

Nužudė už 10 centų. Ant De
xter blvd. ir Webb av., vykstant 
iš darbo, plėšikai užmušė Ed- 
inundą Wiener, 35 metų am-i 
žiaus darbininką, užpuldami su 
tikslu apiplėšti. Jis sakėsi ne
turi pinigų ir yra biednas dar
bininkas, bet jie neklausė. Jis 
turėjo tik 10 centų prie ‘savęs 
ir prašė palikti gyvą, nes turi 
moterį ir kūdikį, bet tas plėši
kų nepermaldavo, /Rąstas .pus.-, 
gyvis dar spėjo pasakyt atsiti
kimą ir mirė;

Mokiniai'. Detroito mokyklos 
prasidėjus mokslo metui’ perei- 
tą savaitę susilaukė net 220,000 
iftibkinių Visokių amžių ir viso
kiose mokyklose. Tai yrą 15,? 
000 daugiau negu buvo pernai.

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir-

Kas buvo tas dailininkas anų 
garsių dailės augimo dienų,„ ku
ris piešė puikiausius šventųjų 
paveikslus, dabino bažnyčias ir 
vienuolynus gražiausiais savo 
fantazijos kuriniais, gyveno pa- 
lociuose kaip'koks kunigaikštis, 
o naktimis vadovavo gaujas 
žmogžudžių,' žudydamas ir ša
lindamas ‘sau iš kelio visus ki
tus , dailininkus, pavydėdamas 
jiems garbės, kad jie nenuplėš
tų nei vieno' paveikslo nei vie
noje bažnyčioje jo mieste?

Knygoje “Dailės Milžinai” ap
sakoma šito dailininko pasižy
mėjimai gerais ir blogais dar
bais, ir apsakoma jo traginga 
gyvenimo pabaiga ■— kaip 'jis 
senatvės sulaukęs, pasakęs tar
nui' pabalnoti arklį, ant kurio 
sėdo ir nupleškėjo į jurų kran
tą — ir po šiai dienai nežinoma 
ar jis nušoko į juras ar pasi
slėpęs kur vienuolyne baigė sa
vo gyvenimo dienas, apgailau
damas savo nuodėmių.

Ta knyga tuoj bus gatavą ir 
gaus ją visi TMD. nariai už pa- 
prastę metinę mokestį.

MILWAUKEE, WIS.
Tėvynainių Draugiškas 

Vakarėlis
Trumpai .sakant, Rugsėjo 3 

d, T^MD. 60-ta kuopa Staupickų 
paleeiuję turėjo gražų, vakarėlį. 
Vakarėlis buvo reikšmingas ir 
svarbūs. Milwaukes didmies
tyje gyveną mažas.skaitlius ge
rų tėvynainių, jie savo draugiš
ku sugyvenimu .pralenkia ir di
džiules. organizacijas, laiks nuo 
laiko tai pas vieną tai pas kitą 
suruošia draugiškus susiėjimus, 
kuriuose, apkalbama gimtinio 
krašto Lietuvos reikalai, čionai- 
tinių, Amerikoje gyvenančių, 
Lietuvių abelni reikalai, ypač 
apšvietos klausimai. -

Teko man tame vakarėlyje 
dalyvauti, buvau kviestas dar 
turėdamas reikalų TMD, Aps
kričio darbuose, ir dalyvaujant 
gavau gerą įspūdį. Apart ma
nęs, šiame; vakarėlyje dalyvavo

voš” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri
siusi ne' “per,eitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė- 
kit kad negavot “No. 34”, 
,“No. 36” ar tam 'panašiai, 
tada tikrai gausit tą nūme- 
merį kurio' jums trūksta.

du svečiai iš toliau, būtent M. 
Savaitis, geras tautietis iš Cle
velando, ir Jonas1 Skinderis, ne-: 
nuoąlsus veikėjas iš Clinton, 
Ind.

Vakarėlyje ne vien rimti da
lykai buvo apkalbama, bet tu
rėta ir draugiškų pasikalbėjimų

ir gražių juokų. Vietiniai jžy- | 
mesni veikėjai dalyvavo šitie:' I 
V. Staupickas, V. Valukonis, 
Stasė Beržienė, A. Beržas ir ke-, ! 
lėtas kitų.

Tūriu pažymėti kad Wilwau~ 
kėj tuo laiku tėvynainių spėkos 
gan tvirtos.

Jonas Skinderis turi tikslą 
sudaryti Sandaros kuopą. Ne
mažai randasi pritarėjų, tai ko
dėl nepabandyti?

Ant pabaigos, ponios Staupic- : 
kienė ir S. Beržienė pagamino '

I riuikią vakarienę, svečius vaįžj-' j 
n^S&iiimš valgiais. Laikė vh-'1"1 
karienės sakyta trumpos pra- 
kalbėlės. Daugiausia visi pa
geidavo kad butų padidinta 60- 
ta TMD. kuopa nariais.

Vietos Lietuviai ir be kvie
timo turėtų’ tapti šios garbin
gos kultūrinės organizacijos na
riais; Daugiau būdami dides
nius darbus atliksime.

M. Kasparaitis;

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, ft
M. Kasparaitis — Vice-Pirminintal

1420 Howe Street, , Racine, Viis.
V. Sirvydas — Sekretorius'

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

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

Nori Žinot
Kns dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandeny;

; 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
tu 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 Įritu tautų rašytojų, indo- 
miausių įvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug nau

dingų’ pasiskaitymų.
“Trimitas” yra vienas turinin
giausiu ir pigiausių Lietuvių 
laikraščių. Eina kas savaitė 
knygos formato, 32—48 puslapių. 
Prenumerata Amerikoj $3 met. 
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisves Al. 26, Lithuania.

Babies Love tt
Nuo visų skirvio ir vidurių - J 
negerovių ir skausmų dėlei 1 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kudi- , 
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslows | 
Syrup
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GERB. SPRAGILAS NE- 
IŠGALVOJA KĄ 

RAŠYT

iniai įžy- 
vo šitie: 
alukonis, i 
as ir ks-/

f

GERB.

SPRAGILO
GŪŽTELE

ir žiūrėk: jau tavo kampe- kaip tas atsitiko — ba aš Į 
lis užpildytas! visai neturėjau apie ką ra-1

Ale pasakykit man dabar Į šyt....

ARDYS RUOŠIASI PR IE DIDELIO MŪŠIO -
REIKALINGA JAM DAUG KAREIVIU!

Wilwau- 
ą spėkos 

ū tikslą 
ją. Ne- 
, tai ko-

Staupic- 
įgamino 
s vaiši- / 
ike va- 
os pra
risi pa- 
inta 60- 

je kvie- 
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Kaip kada gerb. Spragi
las ima ir nei'sgalvoja nie
ko parašyti. Laužo galvą, 
suka smegenis, kramto ko
tą plunksnos, dažo ir džio
vina juodylą, o vis kaip nė
ra taip nėra ką ant popie- 
ros margint.

Čia redaktorius laukia ką
* atnešiu, kampelis stovi tuč- 

lias, o gerb. Spragilas vis,
sr-kaiĮj poetai sako, be inspi

racijos ir gana.
. Taip žmogui protas kaip 
kada išsisemia kad galva

• lieka tuščia kai puodynė, ir 
nieko negali sugramdyt jo-, 
je kad skaitytojas galėto 
pasidžiaugti.

Sėdi ir lauki, mislis palei-, 
dęs i dausas, ir tikiesi kur" 
užklupti kokią inspiraciją, 
o jos kaip nėra taip nėra.

liauki ar nepakels kokius 
ginčus šonkaulis, bet kada 
labiausia reikia nieko ji ne
pradeda, ir nėra kas. rašyt.

Lauki ar neateis tetulė ir 
nepradės diskusijų apie ku
nigėlį ir bedievius, ale ir 
jos nėra.

Pasižiūri į radio ir pamis
imi kad reikia pasišaukt 
gerb. Petrą ir pasikalbėt su 
juo apie ką nors, ale neiš- 
galvoji ką jo klaust, ir vėl 
nusisuki šalin.

Žiuri per langą, ar nepa- 
jnatysi lauke kokį poetišką 
vaizdą kad galėtum aprašyt 
ir užpildyt savo vietą, ale 
pamatai kieme stovint bač
kas sąšlavų, žvirblius apspi- 
tusius apie išmestą šmotą 
duonos, o katiną nuo tvoros 
žiūrintį į juos. Ką čia ra- 

.šysi? Gal ir pradėtum ra
šyti apie katiną ir žvirblius, 
ale štai atbėgo šuo, katiną 
nuvijo, ir inspiracija pasi- 
bąigė.

.Galvoji apie Lietuvą, apie 
veikėjus, apie- seimus, apie 
praėjusias dienas, apie lai
kus kada šonkaulio jieško- 
jau, apie senbernius ir sen
merges, apie revoliucijas, 
apie visokius kitokius nog- 
lus, vis tikėdamas kad už
eis kokia mislelė kaip de
besėlis apie ką nors ir imsi 
ir parašysi. Ale ir tas kla
jojimas niekais baigiasi.

Pasiimi kepurę, užsimau- 
klini ant ausų ir tyčia kul
nais belsdamas eini kad 
šonkaulis pamatytų ir pa
keltų barnį kam vakare ne
sėdžiu namie. Ale ji sako: 
Eini pasivaikščiot? gerai, 
eik, ba ir taip nusisėdi.

Išeinu, einu į Lietuvišką 
koloniją, misliu gal sutiksiu 
brolį Martyną su biblija po 
pažasčia, arba draugą Ste
pą ir su jais 'išsikalbėjęs ga
lėsiu gaut medegos rašy
mui, ale jų lyg tyčia niekur
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nematyt.

Prieini prie Lietuviškos 
salės, girdi vyrus sustoju
sius ir diskusuojančius apie 
du garsius Stokjardų “gre- 
nadierus”, kurie norėjo vi
są Klyvlandą apverst auk
štyn kojom. Vieni rėkia kad 
tie “čampionai” dručiausi, 

rp- kiti sako kad jie tik blo-- 
ferial. Ir jų nesuklausysi, 
o apie tai nėra ką rašyt.

Pereini per gatvę prie 
“Dirvos” redakcijos, pasi- 
stoji nuošaliau kad per lan
gą redaktorius nepamatytų 
ir nesišauktų priduot raštų, 
ir žiuri į langą ir matai: 
Stovi didelis sidabrinis puo
das arba taurė, kaip gražes
niu vardu vadina, guli di
delis vainikas, prie jų me
dalis. Atsimeni kad tai aną 
vakarą buvo čampionato 
imtynė ir kad tą viską lai
mėjo Sarpalius. Pamisimi 
sau, jeigu bučiau toks dide
lis ir drūtas kaip jis tai pa
griebčiau už sprando, paris- 

«Sėjau jį ir pasiėmęs dovanas 
.galėčiau but čampionas. Ta- 

'jfla' gerb. Spragilą visi gąr- 
bintų, ir apie save galėčiau 
rašyt ir visi skaitytų naktis 
nemigę. Gaila kad gerb. 
Spragilas nemoka blofyt, 
galėtų šaukt čampioną į ris- 
tynes ir garsintis kad nebus 
sarmata jeigu didelis ir pa- 
■ris, 0 jeigu pasiseks pabėgti 
tai ii’ iki Akrono vydamas 
čampionas nepasivys ir ne
galės paguldyt.

Ale ir apie tai nėra ką ra
šyt, ba gerb. Spragilas ne
užsiima sporto raštais.

Einu į Giliaus restauran- 
tą pažiūrėt ar ten nėra ko
kių inspiracijų, ale žmone- 
liai sau ant bliudų sugulę 
kopūstus srebia ir nei nepa
žiūri kad gerb. Spragilas 
atėjo. Pamisimi kad reikia 
pakabint biskį mergas ku
rios valgius išnešioja (ba 
šonkaulio sykiu nėra), ale 
jos mislina kad kas tik į 
valgyklą ateina tai valgyt 
nori, ir turi apsisukęs išeit.

Nueini pas kriaue.’ų, ku
ris pradeda kalbėt apie lo
pus ir žirkles, pasigiria kad 
neprosytom kelinėm vaikš
to, pasakai jam kad kriau- 
čiai visada apšiapę, šiaučiai 
kiaurais čeverykais, o kepu
rių siuvėjai vienplaukiai 
vaikšto, rengiesi eit laukan, 
ale jis prideda kad turbut 
ta pačia miera mieruojant 
ir redaktorius žmonės vadi
na durniais.

Ir čia inspiracijos nėra, o 
jau vėlus vakaras, tai apsi
sukęs gryžti namon. Misli- 
ni vėl, gal gausi vėjo nuo 
gerb. šonkaulio už ilgai ne
parėjimą, ale ji pamačius 
sako: Ar jau tu namie? — 
ir vėl žmogus lieki be dispu
tų ir be medegos rašymui.

Laikas eit gult, prieini 
prie stalo, padedi popierį ir 
plunksną į vietą, užkiši ra
šalo bonkutę, pastumi į šo
ną, užputi žiburius ir eini į 
lovą, nusiminęs kad neradai) 
ką parašyt....

Ei! gerb. Spragile, sustok j Į

Nauji rekrutai į Ardžio ar
miją prisidėjo šie:

Vincas Birštonas iš Steuben
ville, Ohio, rašo: Prisiunčiu čia 
$3.25, iš kurių $2 už mano pre
numeratos atnaujinimą, o $1.25 
įsirašymo į “Juodo Karžygio’’ 
pulką.

Ona Videikienė iš W. ’Frank
fort, Ill., rašo: Prisiunčiu jums 
$1.25 už knygą “Juodas Kar- 
žygis” ir meldžiu prisiųst kai 
bus gatava.

J. Maksimavičius iš New Bri
tain, Conn., rašo: Prisiunčiu 
$4.25 čėkį. -Kadangi dar pri
imami rekrutai į Juodo Karžy
gio armiją tai prisiunčiu dar du 
nauju kareiviu, A. Osteika ir 
A. Rėkus, kurie abu užsimokė
jo po $1.25. Prie to prisiunčiu 
25c prie savo knygos. Taipgi 
už likusius malonėkit prisiųsti 
man du Vanagaičio rekordu.

Jonas Baradukas iš Waymart, 
Pa., rašo: Siunčiu jums $1.25 
ir meldžiu įrašyt mane į Ar
džio armiją.

Teresė Gudis iš Bruce, Wis„ 
rašo: 'Aš skaitau “Dirvą” ir 
man patinka Juodo Karžygio 
pasaka, tai noriu prisiųst vieną 
kareivį del Ardžio. štai jis, Jo
nas Babušis, Lietuvoje. Pri
siunčiu $1.25.

Stella P. Praškevičienė atsi
lankė ypatiškai į “Dirvą’ ir įsi
rašė į Juodo Karžygio armiją 
užsimokėdama $1.25.

B. Ambrasas iš Philadelphia, 
Pa., rašo: Prisiunčiu $1.25 ir 
meldžiu priimti mane į Ardžio 
pulką. Skaitau “Dirvą”, bet 
noriu apie Ardį pasiskaityt ir 
knygoje.

Jieva Klimienė iš Shamford, 
Conn., rašo: Atsiskubinu kuo- 
greičiausia kad dar suspėjus į- 
stoti į Ardžio kareivių eiles. 
Prisiunčiu $1.75, malonėkit už
rašyti “Juodą Karžygį” mano 
broliui į Lietuvą, o po 25c pri- 
skaitykit prie mano ir Juozo 
Kliukinsko knygų, užsirašytų 
kiek pirmiau.

O KAS DAUGIAU? Jau šią 
savaitę siuntinėjame Pirihą to
mą “Juodo Karžygio”, taigi vi
si kurie nepradėjo tos pašakos 
skaityt iš pradžios galės dabar 
susipažinti iš kur Ardys kilęs ir 
ką jis nuveikė iki atėjo prie sa- i 
vo dabartinių žygių.

Nuo dabar, kas tik užsirašys? 
Juodą Karžygį, kas tik įstos į 
Ardžio armiją prisiųsdamas $1 
ir 25c štampais tas gaus didelę 
188 puslapių paveiksluotą kny
gą (I tomą) tą pat savaitę, jau 
nereikės laukti kaip laukė tie 
kurie pirmiau užsirašė.

O gavę I tomą visi turės pa 
laukti iki bus atspausdintas I! 
tomas.

TĖMYKIT: Antrą tomą vis’ 
gaus DYKAI kurie tik prisiimt- 
$1.25, o kurie prisiuntė po $i 
tie bus prašomi prisiųsti dar po 
25c stampomis, persiuntimo lė ; 
šų.

Taigi-, stokit visi j Ardžio ar
miją ir gaukit tą ypatingiausią, 
gražiausią, jautriausią meiliški 
senovės pasaką, kokios dar nie
kad nesat skaitę. fa

Nepamirškit tik: siųskit po 
$1.25, ir vietiniai mokėsit po 
tiek pat.

Kurie pakeitėt savo antrašus 
po knygos užsirašymo prisiųs- 
kit tuojau naujus.
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SECOND LIBERTY LOAN 
41 PER CENT BONDS

EXCHANGE OFFERING OF NEW 
TREASURY NOTES

Second Liberty Loan bonds have been called 
for payment on November 15th next, and no 
interest will be paid after that date.

Notice is given of a new offering of United 
States Treasury notes, in exchange for Second 
Liberty Loan Converted 4 ^4 per cent bonds. 
The new notes will be dated September 15, 1927, 
and will bear interest from that date at the rate 
of 3 Yi per cent. The notes will mature in five 
years but may be called for redemption after 
three years.

Interest on Second Liberty Loan Converted 
4 *4 per cent bonds surrendered and accepted in 
exchange will be paid to November 15, 1927. 
The price of the new issue of notes, is 100 H. Hold
ers surrendering Second Liberty Loan Convert
ed 4 per cent bonds in exchange will receive, at 
the time of delivery of the new notes, interest 
on such Second Liberty Loan Converted 4 per 
cent bonds from May 15, 1927, to November 15, 
1927, less the premium on the new notes issued.

Holders of Second Liberty Loan Converted 
4 per cent bonds who desire to take advantage 
of this opportunity to obtain Treasury notes of 
the new issue, should arrange with their bank 
for such exchange at the earliest possible date, 
as this offer will remain open only fe** a limited 
period after September 15th. *

Further information may be obtained from 
banks or trust companies, or from any Peden] 
Reserve Bank.

A. W. MELLON, 
Secretary of the Treasury.

Washington, D. C., September 6, 1927.

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

25*
—yra tai 

tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

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 budū namie.

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

K. SARPALIUS—RIS- . 
TIKU ČAMPIONAS 

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Komaras stengiasi pagrieb
ti Sarpalių, kad išeitų ly
giomis ir Sarpaliui netektų 
vainiko. Bet Sarpalius va
rosi už viršenybę ir iki su
eisiant laikui atkakliai ko
vojo, tokiu budu per tas ke
liolika paskutinių minutų 
nieko jam Komaras nepa
darė, ir taip Sarpalius tapo 
pripažintas laimėtoju.

Vėl baisiausios ovacijos, 
ir štai sueina į rinkę mergi
nos su dovanomis, paduoda 
Sarpaliui “Meilės Taurę”, 
aukso medalį, ir užkabina 
ant kaklo vainikų.

Ant taurės yra išpjausty
ta Žirgvaikis ir Angliškai 
užrašas ‘Lithuanian Heavy
weight Champion Wrestler 
of the World’. Prie taurės

apačios išpjaustyta raidės 
kada ir kur turnamentas 
įvyko ir keno sumanymu.

Taip tai Karolis Sarpa
lius tapo apšauktas pirmu
tiniu Lietuvių Ristikų Čam- 
pionu.

Kas tik ristynėse dalyva
vo sako nieką ddar tokių 
atlaklių imtynių nematė.

Ką Sarpalius veiks
Likęs čampionu, Sarpa

lius pasižada ginti savo iš- 
laimėtą vardą prieš visus 
Lietuvius ris tikus pasauly- 

I je, ir stengsis kad jo nepa-, 
žemintų "-nei jokis svetim
tautis. JelAj^sis kas ka
da ir kur išTaeTūVių kas no
rės už čampionatą ristis jis 
mielai stos. '. .

Sarpalius žada kitą vasa- 
, rą aplankyt Lietuvą ir ten 
ristis, ir tada kas laimės 
tas liks sekantis čampionas.

Sarpalius Suvalkietis
Karolio Sarpaliaus tėvai 

paeina iš Suvalkijos. Tėvas, 
Petras, paeina iš Steponų 
kaimo, Pažeriu gm., Vilka
viškio parapijos. Motina 
nuo Mariampolės, ji jau mi
rus. Tėvas gyvena Vana- 
mie, Pa., kur Karolis gimė. 
Jis turi dar pfenkis brolius, 
kuriij vienas yra medicinos 
daktaras, kitas Chicagoje 
muzikos mokytojas ir kom
pozitorius, kitas lanko uni
versitetą Chicagoj.

... Karolis Sarpalius yra vie
natinis čia gimęs Lietuvis 
ristikas kuris vadinasi savo 
tikru vardu ir eina kaipo 
Lietuvis. Kiti visi musų ži
nomi ristikąi yra ateiviai iš 
Lietuvos,.

Komaras paeina iš šilalio 
kaimo, Baisogalos p., Kau
no gubernijos. Sprts.

©
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Dabarties Vaikas 
Rytojaus Vyrąs

f
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JŪSŲ vaikai ir mergaites kurie sugryžo 
į mokyklą pereitą savaitę neras jokios 

mokyklos knygos taip praktiškai naudin
gos taip taupymų knygelė musų banke. 
Padarius sutartį Mokslo Tarybai su So
ciety for Savings, dabar bankines knyge- 

, les galima gauti beveik kiekvienoje mies
to mokykloje Clevelande, naudojantis 
Mokyklų Taupymo Sistemų.

Padrąsinkit savo vaikus sunaudoti pini
gus atsakančiai. Duokit jiems progą už
sidirbti pinigų, parodykit kaip protingai 
praleisti, mokykit juos pasidėti kiek nors 
jų pinigų į Mokyklos Taupymo sąskaitą. 
Papročiai ankstyvų metų ilgiausia tęsėja.
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DIRVA

Nuo Redakcijos
NIEKŠIŠKI DARBAI TAURAGĖJE

----------- ---------------*
Senovės Graikų Padavi

mai apie Drutolius

Kro- 
buvo 
Itali-

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

TEATRALIŠKI 
VEIKALAI

Reikalaukit “Dirvoj”
Juozapas ir Zelbora (aktas l)yir Fa

raono Sapnas (aktas II) is laikų 
Juozapo Egipte. Lošia 3 moteris, 
10 vyrų. Septyni atidengimai. 50c

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

Kryžiokas — 2 atidengimų komedija. 
x Lošia 2 vyrai ................................15e
Algis ir Giedrutė — tragedija ir kry

žiuočių laikų. 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 moterjs .. 35c
Du Bailiu — komedija 1 akto. Lošia

3 vyrai ir 2 moteris....................15c
Kada Mes iš Numirusių Prisikelsim.

Trijų aktų drama. 3 moteris, i 
vyrai, keli pašaliniai ............... 35c

Grafas Kaimiečio Bernu — 6 aktų 
komedija su dainomis. 8 vyrai, 
3 moterjs ................................... 25c

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 Mergele — 4 aktų pasaka.
Lošia 6 vyrai, 2 moteris ...... 25c

Galiūnas — dviejų aktų, keturių ati
dengimų. Iš kovų su žmogedžiais. 
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 moteris ................;. .......... .. 20c'

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

Pasikalbėjimas Amerikono ir Grino-
■ rlaus ............................................... 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 Mageliona — melodrama 4 ak
tų. 10 vyrų ir 3 moterjs ... ,50c

Pavydas — 5 aktų drama. Lošia 8 
vyrai, 3 moterįs .................... 50c

šiaurės Karžygiai — 4 veiksmų tra
gedija. Lošia 6 vyrai ir kareiviai, 
2 moterjs ir pašaliniai ........35c

Sulyg Naujausios Mados — 2 aktų 
komedija. Lošia 6 moteris ir 2 
vyrai ......... ................................. 20c

"DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.

savęs kokių nors raštų, slapta parašytų 
apie meilę. Todėl jis davė Florinai įsaky
mų bandyti sugauti kokių nors raštiškų 
prirodymų apie jos meilę. Florina nežino
jo kas tame laiške buvo, o Kupriukės raš

ytus tik paviršutinai peržvelgus pranešė 
Rodinui kad užtiko jos kų parašyta. Da
bar gi, Florina jau pasiskaitę kaip Kup
riuke ja gerbė, todėl sųžinės verčiama ne
šė jos užrašų knygų padėti atgal, bet bu
vo peryėlai, Kupriuke jau buvo išėjus.

Paftiačius kambaryje šviesų, Florina 
įsiskubino. Inėjus vidun ant kėdės pamatė 
padėtų juodų sunkių kurių Kupriuke tik 
kų nusivilko, už kelių žingsnių toliau pa
matė tuščių skrynių, kurioje pirmiau buvo 
tos mergaitės skarmalai. Florina baisiai 
nusigando; pribėgo prie rašomo stalo, pa
matė viskų išvartyta, o šalę laiškučio pa
likto Andriennei gulėjo tie 500 frankų ku
riuos jai laiške buvo padėjus. Viskas tas 
įrodė kad ji išpildė Rodino įsakymų ir Kup
riuke apleido Andriennės namus ant visa
dos. Pajutus kad jos noras grųžinti Kup
riuke! jos raštus yra bevertis, Florina nu
sprendė nunešti tų užrašų knygų Rodinui. 
Nejausdama blogo kokį su ja Rodinas da
rė, Florina pamanė kad atidavimas Kup-. 
riukės raštų tam Jėzuitui dabar mažiau 
tai mergaitei pakenks.

Už poros dienų Rodinas pasiuntė An
driennei tokį laiškų, atsakymui ant jos už
klausimo apie Kupriukę:

“Mano brangi panele:—Negalėdamas 
ypatiškai atsilankyti, nes turiu vykti į po
no Hardy dirbtuvę, šiuomi parašau tamis- 
tai atsakymų reikale tos dingusios mergai
tės. Tamista klausi kų aš manau apie jos 
pradingimų be žinios. Aš tikrai nežinau 
kų manyt. Ateitis, be abejo, kų nors apie 
tai paaiškins. Tik atsimink kų aš tamis- 
tai pasakiau būdamas Dr. Balęiniero prie . 
glaudoje, apie vienos slaptos draugijos dar
bus, kurios tikslas yra sekioti tuos su ku
riais jie nori kų bendro turėti. Aš nieke 
neįtariu; bet prisiminkime faktus. Ta 
vargšė mergaitė kaltino mane, o aš esu, 
tamista žinai, ištikimiausias tamistos pa
tarnautojas. Jį nudavė nieko neturinti, c 
ant jos rašomo stalo rasta penki šimtai 
frankų. Tamista apdovanojai jų malonė
mis, o ji pasišalino iš namų net nepasiaiš
kindama tokio pasielgimo. Aš nedarau iš
vadų, ir nenoriu smerkti nieko neturėda
mas įrodymų; bet įsitėmyk šitų, ir buk at
sargi, nes gal tuomi išvengei didelio pavo
jaus. Buk atsargesnė ii' dar labiau niekam 
nepasitikėk. Tokį tai patarimų aš turiu, 
tamistos ištikimas tarnas. Rodinas.”

(Bus daugiau)

Puikus dideli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30”
Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.
Reikalaukit “Dirvoje”

Lietuviškai Angliškas ir
Angliškai Lietuvikas

ŽODYNAS
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .... $10-00 
Tas pats, gera morokko oda ......................$11.00

(Tųsa iš pereito num.)
Taip tardama, ji patraukė popierinę 

dėžę. Neradus savo raštų, nuogandoj su
riko ; bet dar labiau nustebo pamačius vie
toje jos knygos paliktų laiškų. Visa išba
lo ir ėmė drebėti. Skubomis atplėšė laiš
kų. Iš laiško iškrito penkių šimtų frankų 
popieris, o laiške buvo parašyta:

“Mademoiselle: Tamistos aprašymai 
lųeilės jprie Agrikolos yra taip originališki 
ir patraukianti kad negalima išsilaikyti ne- 
sųpažindinus jo su jais, apie kų jis, be abe
jonės,* nežino nieko, bet kų jis būtinai turi 
žįnoti. Taipgi bus pasistengta viską at
spausdinti ir išplatinti plačiai, iš ko vieni 
turės juoko, kiti verksmo, nes visokių yra 
žjnonių. Kadangi -tamistai netinka dabar
tinė vieta, nes priklausai prie skarmalių ir 
tavo raišas kūnas neatsako ponios vietai, 
čįo įdedame penkis šimtus frankų užmo- 
kpsnio už tavo užrašų knygų, kad turėtum 
iš ko gyventi pasitraukus iš savo dabarti
nės vietos, nes jos negalėsi laikyti, kadangi 
rytoj visi žinos apie tave.”

Toks vulgariškas, paniekinantis laiš
kus, parašytas su pavydu kad Kupriuke: 
ta vieta teko, buvo tikslu kad ta mergina 
pasijustų neverta būti prie Andriennės de 
Kardaviliutės ir pasišalintų.

— Ak, Viešpatie! — buvo tai vienati
niai žodžiai kų ta nabagė mergaitė galėjo 
ištartu taip persigandus ir nusiminus kad 
jos raštai pateko į niekšų nagus.

Kadangi žinome keikią didelę meilę ii 
sųvo raštuose rodė prie Agrikolos, supra- 
sįme kokia baimė pajuokos jų apėmė pa
tyrus kad jos laiškai bus išspausdinti ir 
platinami viešai. Ji suprato.kad ne tik jų 
bet ir Agrikolų jau rytoj pradės pašiepti 
jo įdūkę priešai, tam tyčia užleisti niekšai. 
Ji jautė kad sužinos ir Andriennė ir Agri
kola kaip labai ji tų jaunų kalvį' mylėjo.

Nieko dabar Kupriuke nenorėjo — nei 
patirti kas buvo vagis jos knygos, kas rašė 
jųi tų laiškų ir davė pinigus, tik žinojo kad 
jps širdies paslaptįs išeina viešumon, to
dėl nenorėdama su niekuo pažįstamu susi
durti, parašė kelis žodžius Andriennei ir 
išeidama paliko. Ji apleido jos namus ir 
ųiekas, nežinojo kur ji išeina. Jos laiške
les skambėjo: “Rai buna palaiminta mada- 
įpė dė'Rardoviliutė už viskų kų ji1 man pa
darė, ip lai atleidžia man už apleidimų šių 
ųamų, kuriuose aš daugiau būti negaliu.”

Tų parašius, ji įmetė į ugnį ir sudegi
no anų niekšų laiškų. Paskui, apsidairius 
po savo gražų kambarį, net sudrebėjo pa
manius koks skurdas jos laukia — dar di
desnis skurdas negu ji turėjo pirmiau, nes 
dabar jau Agrikolos motina išvažiavo su; 
kunigu Gabrielium į mažų miestelį, ji ne
turės daugiau prieglaudos prie jos. Gy
venti vienai, su minčia kad jos karštas pa
linkimas prie Agrikolos dabar visų išjuo
kiama, net gal ir pats Agrikola iš jos juo
kiasi, tokia buvo jos ateitis. Užėjo jai net 
juoda mintis, ir šiurpui sukručius ji karčiu 
džiaugsmu veide rengėsi eiti laukan. Pra
ėjo prot veidrodį ir matė stikle save, išbly- 
škusiųrkai mirtį, juodai apsidengusių; pri
siminė kad ji vilkėja jai neprigulinčių suk
nių, ir išsiėmus savo senus skarmalus apsi
vilko, bijodama kad nepalaikytų jų už va
gilę, išėjusių svetimose drapanose.

Prieš išėjimų, puolė ant kelių, ir 'kal
bėdama lyg į Andriennę, tarė: “Adieu, ak! 
ant visados adieu! Tau, kuri drysai va
dinti mane drauge, sesere!”

Staiga ji pakilo, nusigandus; ji nu
girdo žingsnius koridoriuje. Tai buvo Flo
riną, kuri (gaila kad pervėlai!) gryžo at
gal su jos raštais. Nusigandus tų žings
nių, ir tikėdama kad iš jos jau ir taip visi 
namiškiai juokiasi, Kupriuke pasiskubino 
per kiįas duris į kiemų ir (taip ta nabagė 
dingo iŠ Andriennės namų.

. Šituo budu, Andriennė neteko savo, iš
tikimos/. ; ateidavusios jdraugės ir budraus 
sargo.1 Rodinas pasiliuosavo nuo budraus 
priešo, kuri jo jausmus ėste ėdė ir kėlė ja
me baimę. Susekęs kad ji iAgrikolų myli 
ii? patyręs kad ji užsiima rašymu, tas Jė
zuitas dasiprotėjo kad ji gali turėti prie

nori demoralizacijos ir be
tvarkių šalyje. Jie nepaiso 
kas valdo, bile tik Lietuviai.

Bet yra nedakepėlių to
kių kai tie sukilimo vadai 
Tauragėj, kai vienas karš
tas Valst-Liaudininkas N. 
Radys, kuris po Amerikų 
važinėjo ir kasdien skelbė 
pabaigų Smetonos valdžios, 

1 žudynes visų kariumenės 
~ -- ToklU UC-

mokytojas buvo to sukilimo Idakepėljų ten yra gana, ir 
vadai. Tas . aiškiai parodo 
kad jie nėra jokie skurdžiai, 
jokie prislėgti vargšai, jo
kie išbadėję darbininkai.

Dabar paklauskite ko jie 
sukilo, kam jie griebė pini
gus? Sukilo pasižudyt, nes 
tokiems nedakepėliams ko
kie daugiau nieko nežino ir 
nenori dirbti kaip tik val
džias griauti ir pinigus pa
sigrobus dalintis daugiau 
niekas ir neapeina.

O kas paskui nukenčia? 
Nukenčia tie vargšai darbi
ninkai, nekalti kaimiečiai ir 
abelnai šalies reikalai, už 
kų viskų tie nedakepėliai 
niekados nekovojo ir neko
vos. ’T’ s

Iš Lietuvos rimti žmonės 
rašo, ir rimti sugryžę Ame
rikiečiai pasakoja kad rim
ti vadai nei iš socialdemo
kratų, nei iš Valst. Liaudi
ninkų nei iš kitų partijų ne
nori kraujo praliejimo, ne-

"TAURAGĖJ, kaip Lietu- 
A vos Pasiuntinybei Elta 

praneša, šįo mėnesio devin
tų dienų, socialdemokratai 
surengė riaušes ir pasigro
bę 230,000 litų valdžios pi
nigų pabėgo į miškus.

Atstatytas iš kariumenės 
kapitonas, socialdemokratų 
vųdas Mikulskis ir vienas j virsinirikų, ir tt.

I Senovės Graikijoj gyveno vy- 
rąs žinomas vardu Milo iš Kro- 
tono. Jis'įiuvo garsus savo "be
veik viršžmogiška spėka, 
tonas, jo gimtinė vieta, 
viena iš Graikų kolonijų 
joje.

Milo mankštėsi savo stipru- 
fme, kaip padavimai sako, nepa
prastais budais.. Kasdien jis 
eidavo pasivaikščiot, pasiimda
mas ant pečių nešti veršį. Kas
dien jis paeidavo bįskį toliau 
negu diena pirmiau.

Veršiui augant didyn ir sun
kyn, Milo raųmenįs darėsi stip
resni ir pripratę prie-pacjidėju- 

svorio. Taigi kada veršis 
^pilnai užaugo, Milo jau galėjo 
jį lengvai panešti keletą vars
nų.

Vieną kartą, užėjus smarkiai 
audrai, Milo su keletu draugų 
iinėjov j tuščią tvartą. Staiga 
nuo vėjų tvartas sugriuvo ir jo 
stogas smuko ant žmonių. Mi
lo atrėmė stogą savo rankom ir 
pečiais ir laikė iki jo draugai 
išbėgiojo. Paskui pats išsiliuo- 
savo iš po griuvėsių ir išėjo.

Milo buvo ne tik stiprus bet 
jr gabus sporte,, kame atsižy- 
įmėjo laimėdamas daug dovanų 
ir garbę Olympo žaismėse.

Vienas jo darbų buvo atlaiky
ti viena ranka dviratį vežimą 

_ traukiamą poros arklių plaka
mų įsėdusio vežiko.

Vieną dieną, kada Milo jau 
buvo senąs,. vaikščiodamas na- 

jb Storą rąstą .-įskeltą' 
kyliais ir paliktą. Medžių skal- 

įf dytojai matyt nebaigę darbo 
nuėjo namon ąjut nakfičs?

MaDydamd^fifd'dar yra toks 
stiprus kaip jis buvo jaunas, 
Milo priėjęs prie rąsto bandė jį 
perplėšti pusiau saj^o grynom 
rankom. Sukišęs'pieštus į ply
šį tvirtai paplėšė rąstą ir tuo 
tarpu kyliai iššoko iš vietų ir 
medis suspaudė jo abiejų ran
kų pirštus. ,Taip tai tas senas 
atletas pasijuto nelaisviu dide
lio rąsto, kurio panešti nepajie- 
gė. Atėjus nakčiai, nelaimin
gą Milo užpuolė vilkai ir su
draskė.

Graikai pastatė didelę akme
ninę sįovylą atminčiai to savo 
galiūno.

Netoli Milo stoyylos radosi 
stovyla kito garsaus atleto var
du Theageno. Kas naktis vie
nas pavyduolis, kurį Theagenas 
žaisluose nugalėjo, bandė nu
versti Theageno stovylą nuo pa
pėdės ir sudaužyti. Pagaliaus 
tam pavydžiam vyrui pasisekė 
stovylą nuversti nuo pedestalo, 
bet stovyla griūdama užpuolė 
ant jo ir užmušė.

Atradę to žmogaus lavoną po 
Theageno stovyla, gyventojai 
lapkaltino stovylą žmogžudystė
je ir nusmerkė numesti1 ją nuo 
kranto į juras.

Neužilgo po tokios bausmės 
išpildymo, Graikiją užklupo di
delė plėga. Orakulas pareiškė 
kad epidemija nepasilaus iki 
nebus išimta i'š vandens ir ne
padėta į vietą Theageno stovy
la. Graikai nusiskubino į jurų 
pakraštį, ištraukė iš vandens 
stovylą, kuri dar buvo čiela, 
nesumušta.

Apie tą laiką plėga jau buvo 
perėjus, bet prietaringi žmonės | 
tikėjo kad ta stovyla išgelbėjo 
juos nuo baisios epidemijos.

jie pradeda tas nereikšmin
gas šalies tvarkos pakeiti
mui riaušes, įtraukdami ne
kaltus žmones kentėti už 
jų paikystes.

Atsargiai su aukomis, su 
rėmimais tokių nedakepė- 
lių, nes jie gali nužudyti ar
ba įtraukti į bėdų jūsų pa
čių brolius, tėvus.

Daktarų Žaislai
Chicagoj du mokslininkai gy

dytojai darė bandymus su vidu
riais, Vienas prarijo guminį 
balionuką prijungtą prie pum- 
po su kiaura dūdele, o kitas 
pumpavo jam į skilvį orą. Jie 
norėjo patirt kodėl žmogus tu
ri", svaigulius arba jaučiasi ap
svaigęs po valgio. Pripumpa
vus skilvyje esantį balionuką. 
nurijusia pradėjo jausti visus 
persivalgymo simptomus. Tai 
yra “ištempimas siklvįo”,, nu
sprendė jiedu.

’ DAINA
(Pr. Daugininkaitis) 

Myliu tų jurų kuri banguoja, 
Myliu panelę kuri dainuoja.

Myliu aš jurų, noriu pamatyt,
Myliu panelę, noriu aplankyti. 

Myliu aš saulę, kuri aukštai šviečia, 
Myliu panelę kuri pavaikščiot kviečia.

Myliu aš gėles baltais žiedeliais, 
Myliu panelę skaisčiais veideliais.

Myliu aš gėlę, noriu jų nuskinti, 
Myliu panelę, noriu jų paimti.

iLąndoHo policijos-;ų?ląikymas 
kainuoja metuose ' $40,000,009. 
$23,000,000 iš.eina algoms, $8,- 
000,000 pensijoms; $5,000,000 
drapanoms, butams ir avalams. 
Išviso yra 19,869 polieijantai ir 
viršininkai.

DAINA 
(P. Janulis)

Žmoneliai kalba žiema ateina, 
Visur pustynė, kaipo kokia vaina.

Orai aptemę, debesys eina,
Tai lietus lyja, tai sniegas krinta. 

Baigia nuo medžių lapus barstyti, 
Žydžių kvietkelių nebematyti.

Baigia nuo medžių lapus jie pusti,
Krūvoj sugrusti, rudyja, pusta.

Ir atsikėliau anksti rytelį, 
Jau pripustytas rūtų darželis.

O kaip jau sopa mano širdelę
Kadgi išdžiuvo visi kvietkeliai.

Rūteles sėjau, sėjau, ravėjau, 
Šalna užkando, žiema užėjo.

Miško paukšteliai nebepulkuoja, 1 
Miško gegutė nebekukuoja.

Nebėr kur eiti, nei nusraminti, 
Nei darželėlyj kvietkeliai skinti.

Musų mieloji šalin atstraukė, 
Juodų žemelę gruodas sutraukė.

Ir tie paukšteliai padangėm skraido, 
Ir anie sako, žiema ateina.

Ir tie paukšteliai ant šiukšlynėlio . 
Nėgaun ■'grūdelio, nei trupinėlio.

“Ekscelencija”
Keturių aktų Komedija 
apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės, tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
į Kaunu “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. J 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 
aktuose. Reikalaukite, i 
Dirvoje. Kaina 50c. /

“DIRVA” --
6820 SUPERIOR AVE. ■

Cleveland, O.
r~

Sapnininkai 75C APDARYTA J J
Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

“DIRVOS” KNYGYNAS
?820 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

¥-

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžia 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip

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

Pavyzdžiui, ’ jeigu žmogaus 
’dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoromis 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 į jf tikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

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



DIRVA

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

(Tąsa iš pereito num.)

Menka ir net liūdna buvo jai ši puota, 
o Nemyra net pradėjo manyt kad karalie
nė nesveikuoja. Ardys sėdėjo gana atokiai 
nuo jos ir jį tik retkarčiais per kitų gal
vas galėjo jį matyti, bet užtai gerai matė 
Lydos dantis, kurie nuolat per jos juokų 
plėšomas lupas rodėsi, o tas smeigte smei- 
gte smeigė smeigė juodakės karalienės šir
din.

Rungtynė
Prasikankino musų nabagė Alina sa

vo pavydo kančiomis — ir ne dykai kentė
jo, nes prie Ąrdžio sėdinti Lyda vis jį kal
bino ir užimdinėjo, o rig^kam kitam ji tą 
darė kaip tik mylėdama ji. Ardys turėjo 
nuduot žmonišką ir supratiųgą^^egalėjo 
riusikreipt ar įžeist jauną, '-tyrą /mergaitę, 
nors ir labiausia ne pagal jo ji buvo; ypač 
dar turėjo patenkint ją kadangi buvo drau
gingas jos broliam ir negalėjo rodyt jiem 
kad jų sesers draugingumo nepageidauja. 
Viskas tas Alinai sakyte sakė kad jos my
limasis palinko prie tos laisvos mergay 
tės....

Iki svečiai išsiskirstys, jiedu daugiau 
nesusieis “Meilės Darže” ir nebus kaip da
lyką pataisyti. Nežinojo jiedu kas dėsis 
šią dieną ir negalėjo iškalno susitart ir pa
sisakyt kaip Ardys su Lyda stovi, užtai 
Alina pergyveno visa tai ir dar daugiau, 
ką toliau pamatysime.

Baigėsi puota, visi skirstėsi, vyrai kal
bėjo apie sekančios dienos rungtynes, mo- 
terįs nusiskubino į savo kambarius, o Ali
na apsupta savo palydovių paskiausia nu
ėjo į savo kambarį. Ji per< veidrodžius dar 
sekė Ardį išeinantį, if/ pa remi j o tiek kad 
jis irgi veidrodžių pagalba pasifiaudoda- 

"mas bandė ją pamatyti, o matydamas ją 
susigraužusia ir neramią jai labai užjautė.

Visas paiocius nutilo, sumigo, tik Ali
na nemiegojo. Blaškėsi ji po savo kamba
rį. Jos galva sviro nuo sunkių minčių, ku
rios buvo apie Ardį ir Lydą.

Gaižaus sugalvojo. Patylomis, vogti
nai ji išėjo iš savo kambario ir ėjo į kitą 
— ėjo pas Lydą: apsisprendė pasakyt tai 
jaunai mergšei kad nelystų prie Ardžio, ii’ 
galvojo net ką darys jeigu ta atsisakytų 
paklausyti jos reikalavimų. Kas turi tei
sę prie jos mylimojo kibti? Jeigu Lyda 
nesileis gražiuoju, griebs jai už akių ir 
išplėš jas. Bet beeidama sugalvojo leng
vesnį būdą — palieps jai kad rytoj vadintų 
tėvą ir brolius gryžti namon be jokio atsi
sakymo. Nieko nesakant, jie gali užsilikti 
dar savaitę ir daugiau. Tokios mintįs už
gulė Alinos galvą jai einant pas Lydą.

Priėjo duris ir gatava buvo išlėto at
verti ir įslinkti į vidų. Vienok kas tai su
laikė jos ranką ir neleido duris daryti. 
Bandė daryti prievarta, bet vis neįstengė. 
Sulaikė ją jos pačios sąmonė, nes jeigu in- 
eitų pas tą mergaitę ir užvestų kalbą apie 
tą jaunikaitį, viešnia gatavai suprastų da
lyką, o kas tada? Paskalai baisesni vie
nas už kitą, ir pati nejučiomis įvytų save 
į pinkles pro kurias ftkį šiolei dar taip leng
vai praėjo.

Nudribo jos ranka, kojos silpo ir vos 
atnešė Aliną atgal į jos kambarį. Vėl ji 
buvo pasiryžus kęsti pavydo kančias ir 
laukti ką dar liūdnesnio likimas jai atneš.

Sekantį rytą Lyda išbudo labai pasi
tenkinus ir gyvumo pilna, o Alina išrodė 
nesveikuojanti ir suniurus. Ardys ruošėsi 
prie darbo. Seni vadai darė tvarką, o jis 
rūpinosi ką šiandien turės atlikti.

Po pietų rungtynė, o jis nuo pat išbu- 
dimo svajojo kaip jis stengsis pasižymėti 
ir galvojo kaip džiaugsis ji — jo mylimo
ji, Alina, ne kuri kita, nes jis visai nei min- 
tysna jokios kitos neįsileido.. Jis net ruo
šėsi parodyt jai kokius nors slaptus ženk
lus kad tik ji suprastų jog jis viską daro 
del jos. Bet kokį ženklą duos?

Aukštųjų svečių ir valdovų suoluose 
įrengtuose viename šone didelės aikštės 
suėjo ir susėdo karalius su savo draugais. 
Alina su savo moteriškomis, prie kurios 
sėdėjo ir Lyda. Kitaip ir nebūtų tikę jom 
sėdėti, nes kaipo karalienė Alina turėjo pa
sisodinti šalip savęs savo aukštą viešnią, 
abi ką tai turėjo mintyse — bet vieną ir tą 
abi ką tai turjo mintyse — viet vieną ir tą 
patį: matyti Ardį, patikti jam, o taipgi abi

geidė kad kita butų kur galą gavus įr ne- 
simaišytų.

Rungtynes matyti buvo atdari vartai 
visam miestui, taigi pilies sienos ir net na
mų stogai ir medžiai buvo žiūrėtojais ap
lipė- . .

Rungtynes susidėjo tilt iš vieno daly
ko — daugybės vyrų vienas paskui kitą iš
einančių raitų su ilgais draucinais, kurie 
bandė vienas kitą nuo arklio nustumti. Vi
si jie buvo apsidengę tvirtais storais šar
vais 'kad negalėtų lengvai susižeisti; ark
liai irgi buvo apdangstyti plienu.

Raiteliai taip luposi vienas kitą, o žiū
rėtojai narsesniems šukavo ir sveikino lai
mėtojus, iki kas kitas jų nenugalėjo.

Pirmiausia išėjo vietinių pulkų vyrai 
vieni prieš kitus, kitų vadų vyrai prieš Ar
džio vyrus, o paskiau jau prasidėjo rodytis 
vienų pilių narsuoliai prieš kitų.

Buvo visokių — ir kurie pradėdami 
lėkt link savo priešo arkliui suklupus nu
sirito į dulkes, kas sukėlė žiūrėtojams juo
ko, ir tokių kurie vieną po kitam trenkė 
savo priešus ir įsigijo miniose garbę. O 
karališkų suolų mergos ir moterįs juos net 
vainikais apdovanojo.

Kožnas pulkelis dalyvautojų turėjo iš
rinkę savo geriaus, ir dabar atėjo eilė pa
tiems žymiausiems.'

Liko į galą Ardys, Dargis, Sargis ir 
trįs kitų pilių narsuoliai, kurių vienas bu
vo tūlo kunigaikščio sūnūs, o kiti du pa
skirų pilių kareivių vadai.

— Kunigaikščiai prieš paprastuosius! 
Pasirodykit savo narsumu! — šaukė jau
nos mergaitės sėdinčios karališkuose suo
luose.

Ir taip sutaikyta: prieš tuos du pa
prastu įvyru turi stoti Dargis ir Sargis, o 
prieš Ardį — trečias kunigaikštis svečias, 
pasižymėjęs savo krašte vyras, vardu Top- 
iis.

_ Rungtynių tvarkytojai turėjo gana su
pratimo sutaikyt tai kad Ardys nesupultų 
nei prieš Dargį nei prieš Sargį, kad kožnas 
jie gautų svetimus, nes juk jie buvo lygus 
narsuoliai kapą vedant, nepritiks jeigu jie 
išjoję vienas prieš kitą pažemintų katrą 
visų akyse.

Bet kada ėjo paskirstyti taip kaip da
bar buvo, ir Ardžio porinis kunigaikštis, 
ir Dargis bei Sargis savo poriniams užtik
rino jog stoja su jais kaipo lygus su ly
giais, todėl *Iai nieko nesibijo ir stengiasi 
parodyt ką gali. Dargis ir Sargis buvo to 
supratimo kad ir žaisluose reikia duot pa
prastiems pasižymėti, jie bus naudingesni 
karuose, o kokias mintis turėjo Ardžio po
rinis Toplis sunku butų iškalno pasakyti.

Vainikai
Traukta šiaudai katra pora iš tų trijų 

turi išeiti; pirmiausia teko Sargiui su jo 
poriniu. Sužiuro visi, ir laukė kas liks lai
mėtoju. Ant pilies sienų stovėję žiopsoto- 
jai prasčiokėliai turėjo tą nuomonę — ir 
tarp savęs garsiai kalbėjosi — kad laimė
ti turi kunigaikštis, kas matė kad prastuo
lis, nors ir gabus kariauninkas, drystų ku
nigaikščio sunui tiesiai draucinu taikyt ir 
stengtis nuo arklio nuragožint.

Bet kokios buvo pasekmės visi net ste
bėjosi: po ilgų pastangų, kada jau matėsi 
jog vieno kurio bus viršus, sudundėjo že
mė, sutarškėjo šarvai, ir du arkliai nušo
ko sau tolyn be jojikų — ir Sargis su savo 
poriniu abu kėlėsi iš dulkių, nes jie vienas 
ktam taip gerai pataikė kad abu sykiu nu
sirito nuo arklių, o Sargis dar stačia gal
va. Sugavo kiti jų arklius, o žiūrėtojai 
juokėsi kiek galėjo.

Vėl traukta šiaudai — ir giliukis teko 
Dargiui su jo poriniu.

Prajojo jiedu pro karališkus suolus, 
sudėjo kryžiavai draucinus, tarpininkas 
juos perskyrė, ir jie nusisuko į priešingus 
aikštės galus.

Taip neaiškiai užsibaigus Sargio kau- 
tynei, žiūrėtojai tikėjosi ko kito iš Dargio, 
ir ištiesų ši pora kautynes užbaigė visai 
kitaip. Pasileido jiedu vienas prieš kitą, 
bet dar tolokai esant suklupo Dargio prie
šo arklys, ir tas nabagas puldamas išsisu-- 
ko sau ranką. Tokie atsitikimai tankiai 
pasitaiko šiuose žaisluose. Dargis nušoko 
nuo arklio pagelbėt jam atsistoti, ir vaiki
nas vaitodamas nuvestas iš aikštės. Gal 
but jis perstaigai spustelėjo savo arklį pen
tinais, kuris šokdamas priešakin ir turėjo

suklupti, o užtai žiūrėtojai peture j o ką ap
šaukti narsuoliu, ir mergų glėbiuose liko 
vainikai neatidoti kam buvp skirti.

— Ardys dabar! Ardys! — šaukė pi
lies sienose ir visur stovėjusieji, nes jis bu
vo savas, visų žinomas ir mylimas.* O taip
gi daugeliui ir širdįs neramiai drebėjo.

Ir štai atėjo eilė Ardžiui su sąvo prie
šu. Dabar ir buvo galima kunigaikštį Top- 
lį priešu vadinti, nes aniem dviem kunigai
kščiam niekuo nepasirodžius šis turėjo 
mintyje susirinkti sau visus vainikus ir nu
sinešti garbę žymiausio šių rungtynių kar
žygio. Nors kitiems didžiūnams čia buvo 
tik žaislas, bet šiam pasirodė kas kita: ne
jaugi jis duosis prastuoliui dasivaryt iki 
garbės ir visų aukštinimo? Kas kad Ar
dys kare atsižymėjo — juk ne pats savo 
spėkom atsižymėjo, bet su Mažvičių karei
vių pagalba.

Taigi su ta minčių Toplis išstojo prieš 
Ardį.

O ką galvojo Ardys? Šiam jaunikai
čiui mintyse stovėjo Alina, kuriai jis pasi
žadėjo likti pilyje' ir dalyvauti rungtynėse. 
Nejaugi nesistengt likti vertu jos — jos 
meilės ir pagarbos?

Taigi apie tai galvodamas Ardys išjo
jo į aikštę, kur jo laukė tarpininkas ir kur 
artinosi kunigaikštis Toplis.

— Ardys! — šaukė daugybės.
— Toplis! — šaukė jo namiškiai ir pa

lydovai.
Ir štai ties karalium ir karaliene ir 

garbingais svečiais, prie tarpininko susto
jo du milžinai, paskutiniai rungtynių daly
viai1. Prastieji žiūrėtojai troško kad lai

mėtų Ardys, nes dauguma jau žinojo kad 
jis paeina iš liaudies, ne iš valdovų, o Top- 
lio žmonės ir svetimi kunigaikščiai norėjo 
pergalės savojo pusei. Nemyra ir Gostys 
tik gėrėjosi Ardžiu.

Daugelis mergų — senų ir jaunų — 
buvo su tuo kurio pusėj bus pergalė. Ki
tos rinkosi Ardį, o kitos Toplį. Tik dar dvi 
ypatos pepapiinėta ko jos troško — tai Ali
na ir Lyda. Bet galim nuspėti ir be apsa
kymo jų troškimus, nes Lyda visu laikė 
spiegė už Ardį, o Alina blaškėsi nenusėdė
dama ant vietos, nors stengėsi valdytis kad 
kas nepatėmytų jos nerimasties priežas
ties. Jos širdis krutinėję daužėti, akįs iš
temptos žiurėjo į tai kas dėsis. Rankos at
šalo ir išbalo. Ją dar labiau gandino toks 
atviras Lydos prisimetimas prie Ardžio.

Ardžio ir Toplio kalpokai buvo nuver
sti nuo akių ir jų veidai aiškiai matėsi. Dar 
Ardį kiti pažino iš jo aukštesnumo, o Top
lį iš storesnumo, nes jis nebuvo toks aukš
tas kaip Ardys, bet labai plačių pečių ir nu
rodė tokiu ant kurio medis griūdamas ma
žai ką pakenktų. Jame atžibėjo rimtu
mas ir pasiryžimas, nes jis buvo keletu me
tų senesnis už Ardį.

Alina aiškiai matė Ardį ir džiaugėsi 
jin žiūrėdama. Ardys dėbtelėjo į ją, ir tuo 
sykiu atsiliepė Lyda, kuri manė kad ją Ar
dys akimi sveikina. Lydai pradžiugus, Ali
na vėl užsiliepsnojo pavydu, nes ji ištikro 
manė kad Šis narsuolis sveikina ne ją bet 
tą mergaitę. Kodėl ne? juk vakar su ja 
taip gražiai puotavo....

(Bus daugiau)

REIKALAUKIT 
“Dirvos” Krautuvėje 
šių puikių Rekordų

Meilė Tėvynės Nemari
Sipavičiūtė ir Jozevskaitė

Kas Subatos Vakarėlį 
Liuda Sipavičiūtė

Prapuoliau, Motuše
Jozevskaitė-Sipavičiutė

Liepė Tėvelis
Kamilė Jozevskaitė

Aria iš Rigoletto, solo 
Kipras Petrauskas

Neverk, Brangi
Antanas Sodeika

Kai Aš Buvau Neženots
ir Į Ryty Šalelę

Justas Kudirka
Mamyte, Motinėle j «

ir Kinkyk žirgus 23
Justas Kudirka S.™

JUOZO BABRAVIČIAUS i?i
Plaukia Sau Laivelis ir 

Karvelėli (12 colių) 1.25
Kur Bakūžė Samanota ir 

Aguonėlės , 75c
Tykiai Nemunėlis Teka ir 

Visur Tyla 75c
Gale Sodo Rymavo ir 

švint’ Aušrelė 75c
Lolita (Ispaniškai) ir 

Aprile 75c
Bernužėli, Nesvoliok ir 

Ne Margi Sakalėliai 75c

JAU!
Šią savaitę jau išsiuntinėjama Pirmas tomas “JUODO KARŽYGIO” 
visiems kas iki šiolei prisiuntė $1.00 prenumeratos už tą visą pasaką. 
Jeigu jums neateitų knyga tuoj tai palaukit kelias dienas ir tada- ra
šykit paklausimą “Diryai”. ^

Knyga yra gražiais viršeliais ir su daugeliu paveikslų viduje. Viršeliai 
yra gražios storos popieros ir apsaugos knygą nuo plyšimo.

Sii knyga kiekvienas gaus ir laiškeli paaiškinantį kad. reikia damokėti 
25 centus stampomis. Tą išpildykit tuojau, prisiųsdami su savo aiškiu 
antrašu ir pažymėjimu už ką tie štampai siunčiama. Nekurie jau at
siuntė štampus, tie radę savo knygoje laiškelį prašantį prisiųsti stam-
pų nekreipkit į jį domės. Prisiuntimas reikalaujamų štampų užtikrins 
jums gavimą Antro tomo “JUODO KARŽYGIO”.

KURIE DAR NEUŽSIRAŠĖT, PASINAUDOKIT PROGA - GAU
SIT IR TOLIAU “JUODĄ KARŽYŽĮ” - DVI DIDELES KNYGAS 

- UŽ VIENĄ DOLARĮ IR 25c UŽ PERSIUNTIMĄ.

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

Bet kadangi dvi knygas siuntinėti pasidaro daugiau darbo ir 
pašto lėšų, visi kurie gaus Pirmą tomą “Juodo Karžygio” yra pra
šomi primokėti po 25c pašto ženkleliais (po 1c, 2c, arba 5c.). Tą 
pat padarys ir vietiniai, padengimui padidėjusių knygos išleidimo lė
šų. Už tą pačią kainą gaus ir prenumeratoriai iš Lietuvos. (Jie ga
li užsisakyti “Juodą Karžygį” per Lietuvos Kredito Banką Kaune.)

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

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

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

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

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

DIRVOS KNYGYNAS6820 SuperiorAve- Cleveland, O

JONO BUTĖNO
Josiu Jomarkėlin 75a

Litai ir ' fl
Teka Upė per Beržynų ir ■

Leiskit į Tėvynę 75c
Mes Be Vilniaus Nenurimsim! ir

Girtuoklio Daina 75c
Kur Bakūžė. Samanota ir

Vilniaus Kalneliai 75c
Aš Mergytė Kaip Rožytė ir

Nesigraudink, Mergužėle 75c
Ant Ežerėlio Rymojau ir

Kada Noriu Verkiu t 75c 
Oi Mergele, Mergužėle ir z

Stasys 75c
Kalinio Daina (Prisoner’s Song) ir

Mano Gimtinė 75c
Lakštingalėle ir į»

Aguonėlė 75c
Eina Garsas nuo Rubežiaus ir

Oi Kad Aš Pas Močiutę 75c

O. Beržienės 
MuziKa-Muzika (Vanagaičio) ir 

Dainuok Sesute Lepunėle 75c
Kosto Sabonio

I Beržyną Eina Ona ir
• ^Atyažįay o_S.veteliaį  -— 75c 
Švintant Aušrelei ir
* Kam šėrei žirgelį 75c
n5 - L

Gėriau Dieną ir
Esu ant šio svieto 75c

Jono Ramanausko
Atneša Diedas Kukulių yiedrą ir

Oi Motule, Ma! 75c
Žalioj Lankoj ir

Kur Josi, Broleli? 75c
ŠOKIŲ REKORDAI

NAUJOS SMAGIAUSIOS POLKOS
Kaimo Polka ir
Linksmi Broliai, Polka

Lietuvių Orkestras

Polka “Marytė” ir
Polka “Katrytė” 

Kaimiečių Valcas ir
Kitajanka Polka 

šv. Lucijos šokis ir 
Mano Sielos šokis

Vestuvių Maršas ir
Klarneto Polka 

Marsalietės Maršas ir 
Atsiminimai iš 1917 

žaidimo Mazurka ir
Gegužinė Polka

Kubanų šokis ir
Karininkų Valcas 

Draugingumo Polka ir 
Prakilnumo Polka 

Polka Makoka ir
Musų Linksmoji Mazurka 

Santiago Valcas ir
La Palom a Serenada

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

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

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

Ima apie 2 valandas vai
dinimo, scenerijos papras- įei
tos, jų yra visose svetainė- ■ 
se. 77 pusi. Kaina 50c.

REIKALAUKIT “DIRVOJ”

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Hl.

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

2622 — 16th Street, N. W.
Washington, D. C.
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UNCLE WIGGILY’S TRICKS I
It won't hurt 
ynu, Jackie! in a

GLADYS says her “sweetie“’ 
came from a good family but 
lost their address.

Imitation implies admiration.

WANTED—Someone to cross 
the fish with the mosquito so 
we can get a bite a minute.

•-Ml
4L A Js Now just 

git tight and—

F Back^
Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSw
Telefonas Main 6111

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

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

Tramp (to* housewife) — 
Lady, would you be kind enough!

Iffio give me the recipe 1 
7?plum cake you handed me this 

morning?
Astonished. Housewife — For 

goodneW’ sake’* what do you 
want the recipe for?

Tramp—To settle a bet, lady.
My partner says you use three 

of cement to one of 
sugar, arid I claim you use only 
two and a half.

There is no reason why a
for thatjg0°d sur£eon should not suc-

ceed; he always has inside in
formation.

When the sheik is selecting 
the cravats, it seems as though 
his motto must be, “Best is the 
tie that blinds.”

She (with magazine) — This 
writer says skirts will have 
disappeared altogether in an
other ten years.

He — They’ll need to slacken 
up in the speed they’re going,- 
old dear.

9 * *

When doctors disagree nature, 
gets chance to effect a cure.

If they hold that disarme- 
ment conference, we insist that 
Scotland give up her bagpipes.

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Būdavo j a ir taiso namus.

13416 Edgewood avė. 
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

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

Radio, ir reikmenis—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

to

> $cupfuls. •K >'sinrar. m

The short skirt worries fa
ther. But it isn’t the short 
length, it’s the 
skirt is

short time the
worn.
*

Keep 
It may 

lemon.

*
the limelight.out of 

make you look like a

During a voyage of a great 
liner, a wag was approached 
by a fellow passenger, who 
said:

“We are getting up a tug-of- 
war between a team of married 
men and
You are

“No”, 
am only
makes me look like this.”

*(•

Friend (to sailor on shore 
leave) ■— “How come all the 
scratches on your face?”

Sailor: 
me to eat

This is. what a man said 
one of his'-office workers when 
she was on h'ėr way to work 
the other teofning:

“Walking to reduce, 
Office Worker: “No,

to walking.”

girlie?” 
reduced

“The wife’s teaching 
with a fork.”

Mrs: “Why on earth

yER 
-MEADOW

Mokyklos 
Vienos—

Closer Meadow Tikras
Karviu Pienas yra ap-
sauga nuo nesveikatos.

Duokit savo vaikams
užtektinai šio saugaus, 
maistingo pieno. Jis pa
gerins jų abelną svei
katą.

PRAŠYKIT
SAVO

GROSERNINKO

CLOVER
MEADOW

CREAMERY
1823 E. 55th St. 

TEL. 
Rand. 3707

a team of single men. 
married, aren’t you.?” 
replied the wag. “I 
seasick; that is what

GARSINKIS 
“DIRVOJE

are you 
going to the office in those 
rags?”,v

Mr: {‘I wSnt to ask the boss 
to give me a raise.”

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

Reikale bandykit mane.
S. Stepšys

1260 E. 83rd St. Cleveland

“Plaukite po
Amerikos Vėliava”.

Važiuokite į Lietuvą
Kiti išplaukimai Spaly:

“Gawsh”, said the sparrow 
as a fourteen-inch shell just 
missed it, “gee, they must be 
hard up for meat.” .

said to be more
than horses, but

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

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

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

There is 
horsepower 
there is more bull than, power.

SKAITYTOJAMS

Vasara Baigiasi
Kurie negaunat (‘Dirvos” 
pora numerių pagrėtu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktų kopijų.

------.... „irvąj” laiškus, 
visada ir būtinai uąrašy-4 
kit sayp antrašą ant Įkiš- .

■ ko-vidilje ir ant konverto.

I Ac

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

f (akeCrip |?i
f CLEVELAND to BUFFALO

'When you are tired and dusty from driving, or hot 
and stuffy from long hours on a noisy train—just stop 

off at Cleveland and enjoy a long night’s restful slum* 
her on a C &. B Line Steamer*

Your railroad ticket is good on our Steamers, leaving 
Cleveland every night at 9 p. m., arriving in Buffalo 7:30 a. m.

Fare only $5«5O
While at Buffalo visit Niagara Falls, America’s Scenic 

Wonderland, and the gateway to Canada.
The Cleveland and Buffalo Transit Co.

FjVy East 9th Street Pier , Cleveland, Ohio

Tourist Guide 
With maps, sent 
^On-request.

jūsų tėvynę puikiausiais, lajyajff 
pasauly, valdomais ir operuo
jamais Suvienytų Valstijų;' Val
džios.

Specialė ekskursija, vedama
Mr. J. A. Peont, United States
Lines atstovo, išplauks laivu

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

Planuokite važiuoti smagioje
draugėje jūsų tautiečių. <

United States Lines
Hotel Cleveland Big. Cleveland________ 45 Broadway, New York City

(S.S. Leviathan .................Spalio 1
S.S. Pres. Harding .j^....Spalio 5
S.S. Republic _____ ..^Spalio 15
S.S. Pres. Roosevelt .......Spalio 19
S.S. Leviathan ......... ..... Spalio 22

Klauskite vietos agento pilnu 
informacijų ir kainų, arba rašy- 

a kite pas:
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KODĖL?
Kodėl jums butų protinga patyrinėti dalyką kada 

gaunat iš kokios nors nežinomos “iškarpų įstaigos” rei
kalaujančios prisiųsti jai pinigų už taip jų pavadintą 
‘pasitarnavimą spaudoje”, kuris jie tikrina “bus jums 
labai ant naudos”?

DĖLTO
Kad tos iškarpos kurias gausit yra kas nors paprasto 

išimto iš vietinių laikraščių kuriuose tas žinutes jau gal 
busit patįs matę.

Šitas taip vadinamas “iškarpų patarnavimas”' pradeda 
labai plėstis visoje šalyje, yra be abejo apgavingas ir jus 
turit būti sargyboje prieš tai./

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

ir ruduo jau čia pat. Partrau
kiau visokių šiltų vilnonių 
materijų Siutams ir Overko- 
tams ant žiemos.

I taipgi nenumeskit savo senus 
r kailinius bei Kotus, atneškit 
I pas mane, o aš persiusiu pa

gal naujausios mados, atro
dys kaip nauji. Special Dry 
Gleaning ir prosijimas rude
nio sezonui.

K. E. YOCHL'S 
11310 Russell Rd. Cleveland 
Į Superior, kampas E. 69th St.. 
I------ ------------------------------ US

_ Cžg.humphrey

==R^Mfire 609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

Moterįs

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Geriausi

Vėliausi ir

Judami

Paveikslai

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.METROPOLITAN CLOTHING CO
“Lietuviška Krautuvė”

Vienas kitam pasako !
Geriausia proga turėti 

drapaną, geriausios rūšies, 
mo, ir individualio stiliaus,

puikų rankom siutą 
atsakančio pritaiky- 
yra užsisakant savo

drapanas pas Metropolitan Clothing Company, I 
ekspertus Lietuvius siuvėjus; pasitenkinimas ga
rantuojamą ir Kainos Prieinamos.
___ . Pavasarinės ir Vasarinės — Vietinės — i 
___ ir Importuotos Vilnonės Materijos -----
Atdara 

Vakarais 6900 Superior Ave. Lietuvių Sai?

NEBRANGI APDRAUDA NUO ŠALČIO giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiig 
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= Prospect 2420 Central 1768 =

| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir utaty- i 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
| kuo jam, išleidžiam ir sukraunant j
| 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Obin, 2
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Kožna šildymo įmonė turi 
turėt garams išeigą

Rudens Oro Reikmens
JZUOMET veiklus maži kūnai" parneša namon šlapias kojas iš mo- 

kyklos—T^adiantfire kaip bematai jas sutaiso. Sutaupys dau
gybę išlaidų daktarams. Pasiųsit vaikus atgal į mokyklą geriau 
tinkančius jų darbui.

Taipgi nuredykit juos prie smagios, žėrinčios, sveikos šilumos, ir pa
guldykit juos į lovą ant nakties šiltus kad galėtų gerai užmigti, nes 
ir užmigt galės geriau kada bus šilta.

Radiantfires kainuoja nuo $1 5 aukštyn. Nėra skirtumo jų šildyme. 
Parsiduoda labai mažomis išlygomis. Duokit mums įdėti jums to
kį kokio jums reikia, už visai mažą įmokėjimo sumą.

Pagelbėjimui jums įsigyti Radianttire ir turėti gatavai pirm prasidėjimo 
skubumo, mes prijungsime jums šį mėnesį

BE PRIEDINIO PRIMOKĖJIMO

THE EAST OHIO GAS CO
Sixth ir Rockwell

A. S. BARTKUI
Vienintelis CIevelande Lietuvis Artistas

F otografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

___  Telefonas Randolph 5297 -----

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS |
■Hi m „ii.r-T——. Eikite pas tikrą Specialistą, o ne J

\Pr’e kokių neišlavintų daktarų. Tik- 5 
(9 (91, J ras specialistas arba profesorius ne-į

i Hli įy--* siklausinės kokia liga sergi ir kur į
lĮ-Į^CT skauda. Jisai pats tą jums pasakys, į

.JsL. P° 'šegzaminavimo. Daugybė dakta- S 
/®^l\rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 5

4 f-t—I ĮTkLį neturėjo užtektinai apsipažinimo ir c
b! ~ patyrimo bei neišrado jūsų tikros Ii- į
H ' C gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- /
r įi“ L fe gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- S
' J I L JlOl r'°l°£’škas egzaminavimas kraujo ati- S

- s ’ SCJL 1 Bau dengs man tikrą jūsų ligos priežastį c
ftir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums 5 

~Z vh įf tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir .
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjųsius 4 

fit*** nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo ? 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz- į 
das užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 5 
pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- JJ 
siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai. į 
Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems. J

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS |
10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 5 

ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4. S
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakiire. 5 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1. 'į
viw/wwvwwwwwwwwwwwwwwwvwwwwwvwmS
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BABELIO BOKŠTAS

D I R V A ■s

PO LIETUVĄ
PASIDAIRIUS

AMERIKIEČIAI
Virbalis. — Šią vasarą į Vir

balio apielinkę parvažiavo kele
tas Lietuvių Amerikiečių pavie
šėti. Paviešėję tarp savųjų 
svečiai išvažiuodami atgal nori 
palikti šiokį ar tokį atminimą. 
Vieni perka saviškiams namus, 
kiti stato įnirusiems giminėms 
paminklus, kiti pinigais savus 
apdovanoja.

Keletas parvažiavusių davė 
bažnyčiai kad pamaldas atlaiky
tų už savo mirusiu^ gimines, o 
paskui namie vaišinasi. Tas ir
gi butų nepeiktina, radus mi
rusius tėvus ar gimines padary
ti už juos atminimą. Bet buvo 
atsitikimų kad perdaug diedelį 
trukšmą padaro, kaip pav. K. 
kaimo Amerikietis A. Nemi
nint kitų vaišių, vien už svaigi
namus gėrimus užmokėjo 1000 
litų. Ar nebūtų geriau jei A. 
tą'tukstantį litukų butų pasky
ręs Virbalio pavargėliams ar 
šiaip.kokiam labdaringam tiks
li, kaip pavyzdžiui žydai Ame
rikiečiai padaro. Pereitais, me
tais vienas tokis žydelis atsiun
tė iš Amerikos 5000 litų ma
cams Virbalio pavargėliams žy
dams. “L.”

▼ ▼ ▼

KIEK LIETUVOJE YRA ŽE
MĖS ŪKIO KLASIŲ

Žemės ūkio ministerija, norė
dami suteikti galimumo priei- 
jiamiausiomis sąlygomis suteik-l 
ti sodžiaus gyventojams žinių ' 
iš žemės ūkio srities, jau kelin
ti metai žiemos laiku steigia že-

AMERIKIEČIUI NE
PAVYKO BIZNIS

(FELJETONAS)
žmonės norėdami apsisaugoti 

nuo tvano sumanė pasistatyti 
toki aukštą bokštą kad jis siek
tų net debesis. Dievui nepatiko

•mės ūkio klases. Tokios klasės 
steigiama prie pradinių mokyk
lų, kur susiranda bent 12 no- 
ringių nuolat jas lankyti.

žemės ūkio klasėse dėstoma 
šie dalykai, žemdirbystė, gyvu
lininkystė, sodininkystė, darži
ninkystė, bitininkystė, gamtos 
mokslo pagrindai, aritmetika, 
žemės' ūkio sąskaityba, žemės 
ūkio kobperacija ir visuomenės 
mokslas. Mokslas teikiama ne
mokamai.

1926—27 metais visoje Lietu
voje veikė 72 žemės ūkio kla
sės, kurias lankė 1000 suvirs 
klausytojų. Apskritimis klasės 
šiaip skirstosi: Rokiškio ir Uk
mergės apsk. — po 7 klases; 
Šiaulių, Panevėžio ir Mariampo- 
lės — po 6 kl.; Seinų ir Trakų 
— po 5 kl.; Kauno, Tauragės, 
Mažeikių, Utenos ir Šakių — po 
4 kl.; Biržų, ■ Kėdainių, Telšių, 
Vilkaviškio — po 2 kl, ir Aly
taus ir Ežerėnų apskrityse po 
vieną klasę. “L/A-

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

tSvrcl&nA
EAGLE BRAND

CONDENSED AULK

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.

Anykščių miestelio malunin- 
kui Antanui Vilnoniui nekaip 
biznis sekėsi. Pats būdamas A- 
merikonas sumanė kitu keliu 
greitai, Amerikoniškai, pratur
tėti: Kada jam kas-'pasiskųsda- 
vo neturįs pinigų, jis sutikdavo 
paskolinti. Kada žmogus sutik
davo iš jo pasiskolinti pinigų, 
jis pakišdavo 50 dolarių ir vek
selį 500 litų sumai pasirašyti.

žmogelis ilgai vekselį nečiu- 
pinėjęs pasirašydavo, o Vilno
nis sugalvojo tokią gudrybę: 
jis vekselį parašydavo vienu 0 
daugiau, kurį rukomu popierių 
nežymiai užklijuodavo ir duo
davo tokias blangas pasirašyti. 
Jis taip po 50 dolarių išskolino 
keliolikai žmonių. Už kiek lai
ko pradėjo atrinkti. Viso to
kiu budu pridirbo vekselių per 
50,000 litų sumai.

Negana to. Norėdamas vie
tinės dvarininkės Gopienės dva
rą paimti, pats sudarė pardavi
mo aktą — kad parduodama | 
jam (Vilnoniui) dvaras ir jau 
$2,000 gauta, ir raštą pakišo 
Gopienei pasirašyti. Gopienei 
Vilnonis perskaitė ir parodė ra
štą kad išnųpmuojama keletas 
ha to dvaro žemės ir ji gauna 
300 litų. O kada Gopienė už
suko prieš pasirašymą, Vilno
nis pakišo pardavimo aktą, ku
rį 1 moteris ir pasirašė.

Bet visos Vilnonio suktybes! 
iškilo aikštėn, ne tik ką jis ne-

i tękb išskolintų apgavimo tiks- 
I lu dolarių, bet dar šiomis dieno
mis Panevėžio apigardos teis- 

I irtas jį nuteisė ketveriems me- 
■tams sunkių■ darbų kalėjimo.

"L.”
: ——1——:---

žmonių puikybė, ir 'jis sumaišė 
jiems kalbas, ir jie vietoje ply
tų padavinėjo duonos plodeles. 
Darbas prie bokšto statymo tu- 

I rėjo nutrukti. I
Tokie nutikimai net šioje ga

dynėje nutinka, ir net šventoj 
[Lietuvoj.

'Jonas Mergišius, apsigyvenęs 
Kaune, gavo butą Ožeškienės 
gatvėje. Namas buvo ant tri
jų aukštų, ir pačiame viršuti- 

' niame aukšte buto numerį 25 
raliavo Mergišius. Nors jo bu
tas buvo negražus, nešvarus ir- 
net brangus, bet Mergišius ja
me rimo vien del to kad prieš 
jo langą buvo priešakinio namo 
langas, kuriame jis tankiai ma

nydavo pusnuogę juodbruvėlę.
Vakarė kada name sužiba 

elektros "šviesos, juodbruvėlės 
langas užsileidžia sietkine už
danga, ir per jį tik matosi šešė
liai, kuriuos Mergišius gaudo ir 
glamonėja.

Buvo Sekminės kai mergišius- 
pamatė juodbruvę galvelę ky-- 
šančią pro atdarą langą. Mer
gišius irgi iškišo savo gaurotą 
puodynę. Tai buvo jų pirma 
pažintis, ir neperilgai pasikalbė
jus Mergišius juodbruvėlę už- 
sikvietė-pas save.

Langas užsidarė, ir dingo 
juodbruvis veidas. Mergišius, 
nusiminė, nes pamiršo jai pasa
kyt savo buto numerį.

Vyro galva tai ne bobos. Mer
gišius rado jcodąJtain. šįa. n^mą^: 
Icnumo apibėgti. Paėmęs- bal-* 
tą popietį nupišė numerį “25” '

□ O ROSEDALE
41 Dry Gleaning Co.! 
k&fll Rand. 7906 X 
C. F. PETRAITIS, Prop. | 

hinprmr X
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XX
į v. r. rih i kai i io, rrop.
I 6702 Superior Ave.
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DYKAI PATRUKUSIEMS_____■ ©
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui PlapaO;

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį TrussT ’ 'y 
“B”, yra atsakančiai nutaikinta. paduškai- 

tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų į lauko pusę. Pa- 
duškaįtės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
medikalas. Kaip greit šis medikalas esti kūne 

sušildytas^ jis pasl- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 1 
ra pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi but prili
pintas per hiphone- 
nepalieČiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies* brokuojant, 
kad davus reikalingų 
stiprumą ir paramų 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais 
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš-i 
tais, kad jus galite' 
pergalėt savo patru-

■ ... kimų.
Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip

ruma ir tamprumą—
Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi

veržimai pranyksta—
Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra

nyksta—
Ir jus atgausite savo smagumų, gyyumų, 

energijų, stiprumų—
_ Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu

siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymų— 

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimų priimt DABAR šį ste
buklingų uždykų išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimų, Plapao nieko 
jums ^nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagražint sveikatų, kuri daug vertesnė, negu 

• žibantis auksas. Priimk šį dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimų, talpi
nančių informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugų, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymų; ' 4

Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos “visų dienų ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

Pirmiems 5000 ken- 
čiančių, kurie atsi- 
šauks pas Mr. Stuart, B® 
bus išsiųsta užtekti- L 
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progų ge- > 
r ai išmėgint juos. Jus zCii 
nieko nemokėsite už ?Aį||I 

tų išmėginimų ' Pla- | 
pao nė dabar, nė ve- . W 
liaus. \'l

NEBEVARTOK X?
TRUSS **

Taip, nebevartok jį. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne- X* 
atsakančiu ramsčiu X. 
jau sukrypusiai šie- 
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatų, nes jis 
periškadija kraujui E“ A 
liuosai bėgiot, kode! | w 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt ? Štai yra ge-

FACE 15 MADE ADHESIVES 
SECURE THE ’ 

PLAPAO-PAD

V^tethoh-ihgid i 
PADMMATM/Tft 

lIN/T THATCOUlfTS'

riausis kelias, kurį jus galite dykai išmėgint. >
VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI

Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisų ta*p 
vadinamų Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai Jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpų 
aiką aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikme yra nep alinu- j 
janti—naktį ir dienų kiaurai per 24 valan- j 
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet ji)s atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestų' užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikią, gali but lengvai įšrokuotas, patėmi- 
jant • drauge einančia iliustracijų ir skaitant 
sekantį išdėstymų.
'PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš

sitempiamos materijos “E”, kuris_ yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo viduriš yrą limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD _galas, 
kuris prispaudžia sunykusius,; nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
berrsEnk'mo.

5,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimų 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, A rašykite 
DABAR. ...

SIŲSK KUPONĄ šiandie; in ?
PLAPAO' LABORATORIES, Ine.

Block 3274, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apio Patrūkimus. f
Vardas........... .••••••••••■•••TZ;*.2
Adresas ............................... 
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėg. Plapao

ir prilipdė lango stikle. Tokiu 
budu tikėjosi kad viešnia su

pras ir atras jo butą.
Bet viešnia kitaip suprato'.

RISTYNĖS PENKTADIENI, RUGS. 16
Joe Vargą su

Karolis Sarpalius su
FRANK NOEWER ’ su
JOHN MUZZIO suu

Niek Gotch
Archie Parker

YOUNG R. ZBYSZKO 
TOM’ ALLEN

TAYLOR BOWL
Važiuokit E.' 55th Washington park karu iki Hanvard 
avė., paskui paeikit pėkšti apie 5 min. iki Taylor Bowl.

<■: c Charles Marotta, Promoter
Tikietai $1.10 ir $2,21^— Moterims pusė kainos — “Dirvej”
Vaikams 25c. ,rc, , Pradžia 8:15 v.

Juodbruvėlė pamačius “25” nu
džiugo, ir atidarius langą pra
nešę Mergišiui: “Gerbiamasis, 
aš! sutinku, tik labai maloniai 
užkviečiu tamistą pas save, tik 
pas save.”

Tokis tai išėjo susikalbėji
mas Kaune tame trijų aukštų 
muro name su kito namo gy
ventoja — tikrai kaip anuose 
laikuose prie Babelio bokšto.

P. Kriukelis.

Atnaujinkit prenumeratas saviškių LietuvojeDoviernastįs
Dovįernastiš reikalingas pervedimui [ 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo^ patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Ageritu- [ 
ron kada reikią kokių raštų. ,

"DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio

JUOZAS W. RUKŠTELIS
Pirmutinis Lietuvis Mufytojas-Pervezėjas

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

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

Kainos prieinamos Visiems.
1116 E. 7Sth St. Tel. Penn. 2927

Richman’s
SIUTAI IR PLOŠČIAI RUDi&NS 

MODELIU JAU GATAVI

THE RICHMAN BROS. COMPANY
' Dvi Didėlės Krautuves Clevęlande 

725-731 EUCLID AVENUE 
PROSPECT, IR ONTARIO

Yra..27 Richman Krautuvės 26 Miestuose—patir
si! kad lengva pasirinkti tinkamas madas ir audi
nius .šiose krautuvėse—rasit mietas ir proporcijas 
tinkamas jūsų figūrai—ir sutaupysit pilnai 50 R 
kiek reikalauja už tokias drapanas kiti.

Jeigu arti jūsų nėra Richman Krautuvės, tik pri- 
siųskit savo vardą ir adresą mums, ir musų' siu
vyklos atstovas' atsilankys ir parodys jums šiuos 
naujus modelius, be jokių obligacijų.

Richman’s Drapanos visos 
yra vienos kainos — jūsų 
pasirinkimui ■ bile siūtas, 
viršutinis ploščius arba 
tuxedo, po $22.50—ta pati 
kaina visur ir visada.

Jus pamatysit artistiškumą ir gražumą šiuose 
naujuose rudeniniuose siutuose ir ploniuose 
pamatysit materijas šviežias iš audinyčių kurių 
vardai visados buvo bendri. su aukštomis kaino
mis — ir darbą kuris parodo gabumą ir atsargumą 
darbininkų, kurių interesai eina toliau negu tik 
savaitinis užmokesnis.

Richman’s Drapanos vis is yra pasiūtos musų pačių mil- 
žiniškese siuvyklose, Clė- 
velandc ir Loraine, darbi
ninkų kurie yra dalinin- 
kai šioje Kompanijoje — 
jos parduodama tiesiog 
jums per musų nuosavas f MW 
krautuves ir agentus. -A •



DIRVA

Kas Girdėt Clevelandie-Apielinkese SPORTAS

LENKTYNĖS

Artistas St. Pilka, kuris Cle- 
velande gražiai .pasirodė su sa
vo “žemės Rojum”, sumanė pa- 
lenktyniuoti su Clevelandiečrais 
pastatyme ‘Ekscelencijos’, nau
jos K. S. Karpavičiaus komedi
jos apie prietikius keturių A- 
merikiečių Kaune su Kauno po
naičiais.

Clevelande ‘Ekscelencija’ bus

Atdara vakarais.

SUGRYŽO ŠIMKŪNAI

Tel. Randolph 1476

SARPALIUS DALYVAUJA 
RISTYNĖSE PENKTADIENĮ

Šį penktadienį, Rugsėjo 16 d., 
Taylor Bowl arenoj, įvyksta ris
tynes. Ristynes pakeista nuo 
ketvirtadienio į penktadienį.

Jose dalyvauja Karolis Sar
palius, jis imsis su nauju dar 

. jĮicuuavj' uJ Clevelande ristiku, 
Archie Parker iš Toledo. Par-

statoma Lietuvių salėj Spaliu I Lietuvos žmoneliams para- 
(Oct.) 23 d., ^u. geriausiais ar-1 mąjš-įminiu Amerikiečių, nęs 
tįstais, kurių vienas yra jaunas 
moksleivis iš pat Kauno, 
padės atvaizduoti tą, veikalą 
radi Kauniškai.

Prie veikalo taipgi bus 
kviesta moteris kurios nesenai 
sugryžo iš Lietuvos.

Bus ko pažiūrėti, iš ko pasi
juokti.

St. Pilka “Ekscelenciją” sta
to Brooklyne Spalių 16 d., 
vaite pirmiau. Clevelande 
buvo paimta Spalių 16-ta, 
paskui nukelta ant 23-čios.

“Ekscelencija” eina apie 
kaip dvi Amerikietės, turtingo 
butlegerio našlė su fleperka du- 
ktere nuvažiavo į Kauną aukštų 
žentų jieškot, ten prie jų prisi
suko du žulikai, pasivadinę “mi
nisterijų” tarnautojais, ir prisi
viliojo prie pat jų pinigų ir bu
tų pabėgę, bet jas išgelbsti du 
Amerikiečiai senberniai kurie 
važiuodami į Lietuvą susipaži
no su jomis laive ir jas karštai 
pamilo.

tik-

pri-

ša- I 
irgi 
bet

tai

Lankėsi New Yorkietės. j Per 
šventes Clevelande lankės;' Ane
lė ir Winifreda Bartišiutės" iš 
Staten Island, N. Y, - Viešėjo 
pas savo girnius Dapkųųųs, 
1210 Ė. 81 St. Anelė yi‘a' “Dir
vos” prenumeratorė. Praleido 
jos čia pora savaičių.

Pereitą savaitę sugryžo iš pa
sivažinėjimo po Lietuvą A. Šim
kūnas su moteria ir vaiku. Sa
ko matė daug ko Lietuvoj gra
žaus ir smagaus. Matėsi su sa
vo' giminėmis ir visų buvo vai-1 
šlnami ir mylimi.

Buvo Kaune ir matė daug nematytu 
įvairių valdininkų.

Pasakoją kad labai reikalin- ker yrą sunkios vogos smarkus 
ristikas.

Paskutinėj poroj imsis Joe 
Varga, Vengrų čampionas, su 
Niek Gdtch iš Chicagos. Prie 
to bus dvi pradinės poros vieti
nių ristiku,

EKSTRA
Charley Marotta bando su

rast kur dabar randasi čampio
nas Joe-'Stecher ir žada susta
tyt su Komaru sekančiose ris
tynėse Taylor Bowl arenoj.

1 mą iš giminių Amerikiečių, nęs 
I pinigų ten jiems labai stoka, ir 
I kas gauna kelis desėtkus litų 
iš Amerikos, bėga mylių mylias 
į paštą pasiimti, nepaisydami 
nei, vargo, nei blogo oro.

Poni šimkunienė sako, Ame
rikiečiai būtinai turėtų stengtis 
po kiek išgali pasiųsti savo se
niems tėveliams, taipgi broliams 
ir sesutėms.

Laivakortes turėjo 
“Dirvos” agentūrą į 
Važiavo Leviathan 
Angliją ir Bremeną, 
Frąncuziją. T 
vyžiuje. To miesto puikumas 
Resiog stebėtinas, pasakoja p. 
šimkunienė, tik gailisi kad 
galėjo pabūti keleto dienų.

pirkę per 
abu galu, 
laivu per 
gryžo per 

Buvo sustoję Pa

ne-

Mirė . O. Brazauskienės
Scrantone, Ra., pereitos 
t ės pradžioje palaidotas 
Stankevičius, apie 54 m. 
žjaus, tėvas $nos Brazauskie
nės nuo 1259 E. 79th St.

Brazauskienė išvažiavo j lai- 
dotuyės tRflgs. 3 d., o Brazaus- 
kas' Rugs. 5 d.

Clevelande yra daug Scranto- 
Įiiečių, todėl velionis turėjo čia 
daug pažįstamų.

Lai būna jam lengva šios aš- 
l'es žemelė, ’

tėvas, 
savai- 
Jonas 

am-

čia yra 
Valeika,

jie tvir-

Dar aukcs. — Prie nupirki- 
mo čampionui apdovanoti tau
rės prisidėjo dar A. šmigelskis 
su $1 ir dar vienas vaikinas, 
kurio vardo aiškiai neužsižymė- 
ta davė $1.

Taurės nupirkime dalyvavo 
J. Gillis ir K. S. Karpavičius.! 
Dar visų pinigų nesurinkta kiek I 
už dovaną užmokėta. % i

“Sausųjų” vadai Clevelande 
■ ųdžiugo; kada išgirdo jog Wa- 
'shingtono valdžia pasirengus 
padvigubint parubežinę sargy
bą ant Erie ežero gaudymui 
butlegerių. Bet kada?' valdžia 
kalba kad reikės daugiau pini
gų tos policijos užlaikymui tai 
“sausieji” vėl rėkia. kad nege
rai.

PLANUOJAMA VIEŠAS 
IŠVAŽIAVIMAS

Karolis Sarpalius, likęs čam- 
pionu, sumanė pasirist su vie
tos čampionais, kurių 
not keturi: Krunkaitis, 
Kybartas ir židžiunas.

Sarpalius sako, nors
ti vyrai, ir du jų sveria po apie 
tiek kiek sveriu aš pats, aš su
tinku paguldyt juos visus pa
eiliui per 40 minutų. Tai yra, 
kcžną parisiu bėgyje 10 minu
tų. Katras iš jų atsilaikys su 
manim 10 minutų tas gaus po 
dclarį už minutą, arba $10 už 
visas 10 minutų. Bet jeigu ne
išlaikys 10 minutų tai nieko ne
gaus.

Na, vietiniai čampionai, pro
ga jums pasirodyti savo spėko
mis ir užsidirbti po $10.

Šios ypatingos ristynes 
noma suruošti pabaigoj šio 
nosio ant Neuros farmos.

Tai bus nei ristynes i nei
nlkas, tik taip sau linksmas, iš
važiavimas, o publika u? ma
žus pinigus 'matys pirmą sykį 
vietinius smarkuolius pasiro
dant , ką katras gali prieš tikrą 
rištika.

ma- 
mė-

pik-

APIE SARPALIAUS-KOMARO 
RISTYNES TELPA ANT 

1-MO PUSLAPIO.

Pereitą nedėldienį Clevelande 
ir Ohio valstijoj automobiliais 
užmušta 7 ypatos, suvirs tuzi
nas sužeista.

Automobilių vagįs. Automo
bilių vagiliai Cleveland^ yra 
daugiausia jauni vaikėzai, ne 

^profesionalai vagįs. Jie paši- 
griebią automobilį ir važiuoja 
pasivažinėti, o paskui sudaužo 
arba palieka sveiką kur pakelėj.

Miesto auditorijoj prasidės 
Amerikos mašinistų įrankių dir
bimo mašinų paroda. Bus su
gabenta $1,000,000 vertės ma
šinų.

LANKĖSI JUOZAS ŠIMKUS

Miesto mckyklosna susigrūdo 
suvirš 140,000 mokinių, 
tojų yra apie 5,000.

šį rudenį atidaryta 
naujos mokyklos.

Moky-

kelios

NAUJI REKORDAI
“Dirvoje” galima gauti šiuos 

du puikius Lietuviškus rekor
dus gražiai įdainuotus Brook
lyn© Aido Choro: ■» .'

Neverk pas Kapą ir
Tykus Buvo Vakarėlis.

ir
Važiavau Dieną

Vakarinė Daina.
A. VANAGAIČIO

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

.NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo» 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Wm. Abel salėj, 7017 Superior av.
Tyrinėjimai lygiai ant 2 p. p. 
Prakalbos lygiai ant 3 p. p.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Pereitas kelias dienas Cleve
lande viešėjo pusiau sunkaus 
svorio čampionas ristikas Juo
zas Šimkus. Jis jau suvirs mė
nuo važinėja su ristynėmis kar- 
aivaluose ir bus tuo užimtas iki 
pabaigai šio mėnesio.

Patyręs kad pereitą sykį bū
damas Qlevelande Požėla pasiža
dėjo Klubui atvažiuoti į risty
nes kada tik Klubas rengs ir ne
žiūrint su kokiu ristiku, jis eis, 
oimkus pastato Klubui ir Požė
lai šitokį reikalavimą:

Dabar rudeniai gražus ir iki 
septynių nesutemsta, lai Klubas 
apie pabaigą šio mėnesio rengia 
jam ristynes su Požėla, ir tegul 
Požėla išpildo savo pažadą Klu
bui. Ir Klubas ir Požėla anose 
ristynėse gerai uždirbo, gali ir 
vėl pasitikėti rengti, o Clevelan- 
diečiai matys geras ristynes.

Šimkus sutinka imtis su Po
žėla be jokių išlygų, p jeigu Po
žėla sutiks padarytT'tą vogą ko
kią Šimkus sveria tai. Šimkus 
dar stato už sav(£$500 ir lai 
Požėla pąrita jį ir pasiima tuos 
pinigus.

Na tai gera įiroga Člevelan- 
diečiams matyt Požėlą dar sykį, 
ir imantis ne taip kaip jis su 
Komaru ėmėsi. Klubiečiai, pa
bandykit partraukt Požėlą.

Sprts.

Sarpaliaus giminės Clevelan
de. Marijėna Brazaitienė, nuo 
1359 Ė. 66th St., yra tikra Ka
rolio teta, jo tėvo sesuo. Ji 
plačiai Clevelandiečiams žino
ma. Ji labai linksma kad Ka
rolis laimėjo.

PARSIDUODA
Saldainių ir minkštų gėri
mų krautuvė, labai daili ir 
didelė vieta ant Superior, 
Lietuvių kolonijoj. Kreip
kitės prie J. J. Sapulions, 
6820 Superior avė. '

REIKALINGA KAMBARIŲ
Kas tiiri išrenduoti 3 ar 4 kamba

rius be rakandų, Lietuvių kaimynyš-j 
tej, arti Ė. 55th St., praneškit 8809 
Jeffries avė. Namas turi būti su 
skiepu. Kreipkitės telefonu Broad
way 2560-J. Jennie Steck, arba i 
“Dirvą”.

NAMAS PARSIDUODA
Orville avė., N. E., $6750, ,6 kam

barių moderniškas namas, naujai nu- 
m.aliavotas; maži mokesniai, mažai 
įmokėti, po. $50 į mėnesį išsimokė- 
jimaš. Arti Superior, šaukit Gar
field 8985.

PARSIDUODA NAMAS
2 namai ant kampinio loto, 2 šei

mynoms, po 6 kambarius. I tvar
tas ir 6 kambariai. Kreipkitės prie 
S. Novak, 1351 E. 68th St.

PARSIDUQDA LOTAS
Lotas be jokią pašalinių mokes

čių, ant Maplerow avė., už E. 131 St. 
40 per 150 didumo. Gatvė išgrysta. 
Parsidųos pigiai. Matykit agentai 
Zimermag, 12900 Buckeye rd. ‘ (39)

PARSIDUODA NAMAS
738 E. 82 St. arti Gordon Parko, 

2 šeimynų moderniškas namas po 6 
kambarius, 2 garadžiai, cementinis 
-Įvažiavimas.1 * Lotas 40x150. Kaina 
$11,000. (38)

PARSIDUODA
Ant Hayden avė., saldainių ir ci

garų biznis,i garantuojama $400 sa
vaitinių ineigų. Matykit Zimerman, 
Notaras, 12900 Buckeye road, taipgi 
parsiduoda restaurantas ant Miles 
avė. Pigiai.

KAROLIS POŽĖLA “NAUJIE
NOSE” APSIMELAVO

Rugsėjo 4 d. Clevelando Lie-1 
tuvių Amerikos Piliečių Klubas' 
surengė pikniką ir patraukimui1 
publikos parsikvietė ristiką Ka-i 

I rolį Požėlą iš Chicagos ir papra-1 
še pasirist Juozą Komarą, kuris j 
dabar gyvena Clevelande.

Ristynes baigėsi taip kad Po-I 
žėla atsisakė ristis iki sutikto! 
pusantros valandos laiko ir pa-I 
bėgo nuo ristynių po 45 minutų. 
Bet Požėla parvažiavo j Chica-, 
gą ir pasigyrė “Naujienoms”] 
kad jis “Komarą paguldė”, to-] 
kiu budu ne tik apįblofindamąs, 
skaitytojus kurie nieko nežino, I 
bet ir pažemindamas Komarą; 
kurio tokie vaikai kai Požėlą nei 
pajudint negali;

“Naujienų” Blofas,
“Naujienų” Rugs. 6 d. patal

pinta štai kas, sutraukoj imant:
“Karolis Požėla parito Koma

rą...... Ristynes, kaip minėtai, 
aukščiau, įvyko pereitą sekma-1 
dienį. Požėlą paguldė Komarą. 1 
Rytoj gal but galėsime pranešti I 
plačiau apie, pačias' ristynes, ba I'1 
galima spėti kad jos buvo at-I1 
kaklids.”

O jos buvo 
kad Komaras 
laiku turėjo vaikščiot paskui K.

tokios “atkaklios” 
nei nesušilo, visu

budavoti tai buvo jo giliukis ir kurie' ten dalyvavo ir 
jų pačių nesužinūs pasitarnavi-1 tvarkos, patvirtina Marottos 
mas Požėlai. nuomonę kad Požėla nebuvo j.o-

Antras dalykas, teisėjų jokių kis ristikas, tik taikėsi išbėgti, 
septynių nebuvo — buvo papra- ir kaipo pametusį ristis nepri- 
šyta trįs žmonės: du vietiniai pažįsta jokiu laimėtoju, 
ir Jonas Kulis, Chicagietis, tė- 
myti ir Išnešti sprendimą jeigu KAROLIO SARPALIAUS 
ristynes išeitų valandą ii’ pusę I. NUOMONĖ
be pasekmių. I į

Pcžėla “Naujienose” sako kad Karolis Sarpalius sako": 
atvažiavo tik jis su Baneevi-' tynės nėra ristynėmis kur 
čium, o kiti Chicagiečiai kurie I aplink matrasą virvių ir

Požėla ir bandyt priverst jį ris- C1& 1 ožėla daug geresnius 
.... ____ ‘ - mistikus “guldė”. t: 
.....4.................. t žolę lc®J°s ristynių, o pamatė Požėlą 

(virvių nebuvo aplink matrasą) kąi zuikęlį bėgantį ir skundžian- 
ir refery turi vėl perskltrt ir va- “muša”.
ryt ant matraso. 9 P^ėla vietoj mušt atgal į

Apie tai daug nėta ko kalbėt. nosl> “geras”: jis ranka 
visi kurie .buvo matė kaip Po- hemusė, tik koją spyrė Koma- 
žėla “atkaklavo” prieš Komarą. tarpkojį. Kada mhtė jog 

Rugs. 8 d. “Naujienos” vėl .P1?®® Komm-ą, Požėla
talpina melagingą pranešimą, Teškojo išėjimo ristyffės pames
to kiu antgalviu: ti ir Komarą sitaii'št: Jis spyrė

“Kaip Rist.kų Karalius Buvo I Komaru! gerai ir^įada tik lau
ke kad Komaras pifltjĮKjam,

Igal mušti. Bet Komaras susto- 
! jo vietoje ir laukė ką psakys rė- 
I fery, Tuo tarpu Požėla pradėjo 
Įrodyt savo draugams kad Ko- 
I maras jį “užgavo”, ir jiems su
bėgus artyn, tas “narsus” ris-1 
tikas liusiskubino nuo matraso.

i Refery Marotta_laukė Roželes 
sugryžtąnt, bot iiesulauke,, ir 
laimėjimą priskyrė . Komarui, 
kaip reikalauja taisyklės, ■ jeigu 
vienas oponentas pamėtą ritęsi 
ir' pabėga.

Požėlos gengė tada pasigavo 
i jį ir iškėlus ant pečių nešė ir 
apšaukė jį laimėtoju, o tas ne- 
s.'gčdino tokiu budu apsišaukti 
“laimėtoju”, “Komarą nuvaini-

I kavusių”, “Komarą paritusiu”. 
| Taip' tai Požėlos gengė, kaip 
; įsako kiti Chicagiečiai, neturėjo 
progos ’‘gint” Požėlą ir liko Ko
rsaras sveikas. Šitokiu budu 

| Užsibaigė žmonių erzinimas ir 
Požėlos garsios “Komaro nuvai- s 
njkavimo” ristynes.

Požėla jau buvo 
Į Komaras daugiau

tis. Bet kaip tik tas prieina ar
tyn, tuoj Požėla išeina Į i

žiurėjo į ginčus”. Taigi, visi matė kaip 
jis “užbaigė”, ir labai pažemi
nančiai pačiam sau.

Komaras Brazauskui nei ne
kepštelėjo, nes matė kad tas 
ritasi. Pbžėlą jis norėjo iner- 
zint kad pradėtų ristynes, o 
tas vietoj ristis ėmė šaukt “ma- 

help”.... Sprts.
Ris- 
nėra 

__  _____I____ ____ kur 
ten buvo pasakojo, kad Požėla! vienas ristikas vis bėgą šalin', 
atvažiavo dviem ar trim aute-,'0 kitas turi jį vytis ir tada re- 

I mobiliais su septyniais vyrais,1 turi perskirt ant žolės iš- 
I kurių buvo įprašęs ‘ginti” jį nuo Į ėjusius " 
I Komaro. Ir jis “Naujienose” 
aiškiai pasisako jog apgailauja

i kad ten buvo šerifas ir policija, 
jei ne tai Požėlos gengė, sako 

| kurie juos pažinojo, butų gerai 
i Komarą “apgynus”.
[ Požėla negerai- padarė, sako 
kiti Chicagiečiai, kad nepamo
kinęs savo gengės neišsiduoti 
kad jie atvažiavę iš Chicagos.

Požėla buvo Įprašęs’ ir vieti
nių kad “gelbėtų” jį nuo Koma
ro, nes žinojo kad Komaras my
li1 savo priešui pliaukštelt per 
nosį (kas yra prastas jo būdas 
ir užtai publika jo nemyli). 

Bet ne ristiko mada yra ro
dyt publikai kur jam užgavo, 
bet yra reikalas pulti ir griebti 
savo priešą ir guldyt. Požėla to 
visai nedarė, tik išbalęs vaik
ščiojo nuo Komaro ir nuo mat
raso į žolę.

Tokiam geram ristikui kaip 
apie ji Clevelaųdiečiai manė rei
kėjo paimt, griebt Komarą ir 
sutaršyt kai pakulas. Juk" se-

s. Požėla atvažiavo ne 
ristis bet publiką apmuilint ir 
be ristynių pasigirt kad jis la
bai. “drūtas”. Jeigu Požėla ne
būtų Komaro bijojęs jis bebūtų 
pairęs kad tas jam sudavė, Po
žėla butų davęs Ėomaruii atgal 
į žandą ir- griebęs už sprando 
ir trenkęs. O" dabar, Požėla vi
su laiku nueidinėjo nuo matra- 
šo ir niekas jam nieko nesakė. 
Požėla tik laukė priekabių kada 
ūžbagt ristynę, nes buvo riuil- 
sęs ir nusigandęs. Po visko, man 
Marotta pasakė kad tada kada 
Požėlą užsiėmė sau akį ir rodė 
publikai kad Komaras jį užga
vo, jišalf visai nebuvo užgautas. 
Jis tik jieškojo progos pabėgti 
ir po 45 ar 47 minutų pabėgo 
nuo ristynių.”

ma

KOMARO ŽODIS
Komaras pasakė trumpai,: Jei 

suaugęs vyras atėjęs ristis šau- 
| kiasi Į publiką kai vaikas į ma
mą ir rodo kur jam užgavo, o 
neiną ristis tai nėra'visai ristj- 
kas. Gaila kad Požėla pabėga 
nuo ristynių, nes dar iki pabai
gai buvo pusė laiko, ir publiką 

I butų pamačius kaip jis butų at- 
I sigulęs po mano sunkiom plaš- 
takcm, nes juo tolyn daugyn jo 
nosis prie matraso linko. Požė
la atvažiavo parist mane kaipo 
Čampioną ir parvažiavęs į Chi- 
cagą pasijuokt, bet dabar Chi- 
cagiečiąi jį pirštais užbadys už 
pabėgimą nuo manęs. Turėda
mas 20 mėtų ristiko praktikos 
ir tik tiek mokėdamas ristis lai 
visai neužsiima ristynėmis.

ristikus “guldė”'. Publika ti-

Nu vainikuotas”.
Dabar rašo tas pats neva “re-1 

porteris” kuris rašė ir pirmą: 
pranešimą,- o apačioje šito an
tro pranešimo padėta pataisy-| 
imas '“klaidos” tokis: “Prieš po
rą dienų tipo “Naujienose’ ne- 
atatinkantis tikrenybei ristynių I 
aprašymas^ Tatai įvyko del to 
kad gautoj telegramoj nebuvo 
tikrai pasakytą kaip tos risty
nes užsibaigė.” 
' Ar čia ne blofas? “Telegra
moj” Rugs. 6 d. pasakyta aiš-' 
Idai dviejose vietose' kad “Požė-1 
la parito Komarą”, o Rugs. 8 d. 
rašoma kad tas neatatinka tik
renybei, nes “nebuvo tikrai pa-1 
sakyta kaip tos ristynes baigė
si.”

Rūgs. 8 d. “Naujienose” 
rašymas' skamba šitaip:

“Aš bandysiu atpasakoti, 
ką girdėjau iš Bancevičiaus. 
(Kodėl nė nuo Požėlos? Sprts.) 

“Kai tik sus.kibo Požėla su 
Komaru, tiioj buvo matoma kad 
Komaras neturi mažiausios vil
ties ristynes laimėt.. Požėla nu-1 pradėjo jo sprandą prie matra- 

" so lenkt, ir tada rado būdą pa
bėgti nuo baigimo ristynių, o 
kada ristikas pabėga jis su gė
da prisipažįsta kad jis pralai
mėjo.........
MAROTTOS PAAIŠKINIMAS

Kada “Naujienos“ šitaip pri
melavo apie savo “čampioną”, 
paprašyta kad refefy Marotta; 
sveimtautis promoteris ristynių 
ir žinovas' vifeų taisyklių, pasa
kytų savo nuomonę raštu, ir jis 
Sakančiai parašė ■ (Angliškai, 
čia Telpa vertimas):’
' “Aš buvau bešališkas, kaipo 

Ine Lietuvis, šiose .ristynėse ir 
Į nesu toliau jomis suinteresuo
tas. Ant Klubo komisijos pra
šymo sutikau būti refery, ir iš
tariu ačiū komisijai už pasiti
kėjimą manimi.

“Kaslink pačių ristynių, tai 
pasakysiu kad Komaras išsykio 
buvo perdaug žiaurus ir mušė
si, bet vėliau kada aš ir šerifas 
jam uždraudė, jis ritosi geriau 
ir į pabaigą pradėjo rodytis kad 
Požėla jięško išėjimo iš ristynių 
ir atsisako stovėti ant matraso 
arba ristis kaip reikalauja ris
tynių taisyklės; Sulyg rjstynių 
taisyklių pralaimi tas kuris ne
išlaikęs iki galo pabėga, ką pa
darė Požėla, kurs suėjus apie 

145 minutoms pradėjo šauktis 
artyn publiką kad jį gelbėtų. 
Taigi laimėtoju nėra galima pri
pažint kas kitas kaip tik Koma
ras, kuris buvo gatavas kovoti 

Į iki pabaigai. Kas pribėgęs pa
kelė Požėlai ranką neteko patė- 

I myt, bet ristynių ir kumštynių 
laimėtoją išsprendžia ne kas ki
tas kaip tik refery.

Charles Marotta, 
Referee.”

Medina apskrities šerifas ir

ap-

tai

nuilsęs, nes 
ir daugiau

trenkė Komarą ant matraso. Po 
to Komaras ne ritosi, ale mušė
si. Jis mušė Požėlą kumštimis 
į smakrą, veidą.... Visas Po
žėlos veidas buvo sukruvintas. 
Du kartu ristynes buvo pertrau
ktos ir padaryta Komarui įspė
jimas nesimušti...... Patyru
siam ristikui buvo aišku kad 
Komaras baigia išaikvoti pas
kutinį savo “stirną” ir bus nu
galėtas. Tad kad nuo t,os. ne
laimės. apsisaugoti, Komaras, 
nežiūrint visų įspėjimų,,vėl pa- , 
leido savo kumštis į darbą.... j 
Publika tiek įdūko jog šoko mu
šti Komarą; Jeigu ne’ šerifas 
tai kažin kas butų atsitikę su- 
Komaru.”

Bet žiūrėkit kaip “Naujienos” 
gražiai nuzalatina:

■“Ristynių jury (teisėjai) ku
rių .buvo SEPTYNI, diskvalifi
kavo Komarą ir paskelbė Požė
lą ristynių laimėtoju.”

Ant galo dar ką sako: “Pub
likos buvo pusėtinai daug—du 
tūkstančiai suviršum.-”

Jeigu šitos dvi eilutės teisin
gos tai Požėla ims rėkt kad ir 
Klubas jį apgavo, nes nuošimtį 
jis gavo tik nuo apie 800 žmo
nių. •

KAIP IšTIKRO BUVO
Pirmiausia, ristynes buvo nė 

ant estrados bet pievoje ant pa
tiesto matraso. Aplink matra
są nebuvo reikalingų virvių ku
rios butų galėję sulaikyt Požė
lą nuo pabėgimo į žolę kaip tik I ] 
Komaras ėjo prie jo.

■ Platformos nei virvių aplink 
matrasą 'sako nepadaryta dėlto 
kad nekurie komisijos nariai pa
sipriešino tam: Neima sakęs no
rėjęs platformą pabudavot taip 
kaip turėta turnamento risty
nėse. Jeigu Požėlą neįprašė tų _.r______ _______
komisijos narių platformos ne- Brunswick miestelio maršalas,

JONAS KULIS SAKO:
Žinomas Chicagietis ristynių 

promoteris iš senų laikų, Jonas 
. Kulis, Iriiris atvažiavo pažiūrėti 

čamp.onato ristynių Rugsėjo 8 
, d., dalyvavęs Klubo piknike ma

tė Požėlą ritantis ir pasakė:
Požėla į pabaigą jieškojo pro- 

' gos pabėgti ir privargęs ant ga
lo matė kad Komaras gali pri
lenki jo sprandą prie matraso, 
nes juo tolyn tuo labyn prilen- 
kinėjo, tai sugalvojo priekabę 

. buk Komaras jį mušęs ir užtai 
jis atsisako ristis. Dar savo 
gyvenime nemačiau kito tokio 
ristiko. kaip Požėla, kuris pabė
ga kada jam reikia ištikrųjų 
'ristis. Jis Ir Chicagoj mėtyda- 

' "vo seniau didžiausius milžinus, 
o .kai prireikė ristis — 
Bancevičium, ] 
nieko Bancevičiui nepadarė, bet 
jo draugai padavė jam “čampio
no” diržą ir nuo to Požėla pra
garsėjo. Ir Clevelande dabar 
jis pabėgęs nuo ristynių apsi-/ 
šaukė per “Naujienas”, , “čatfit 
piohu”, kas, pažemina ir jo pa
ties ir “Naujienų”, vardą.

“Požėla pasirodė tik vaikas 
prieš Komarą, ir gerai padarė 
kad ilgiau nebėgiejo po žolę ir 
nciefzino publikos, nes visi pa
matė kad Požėla nėra toks kaip 
jis pirmiau pasirodydavo.

“Požėla Chicagoj nusmuko 
besmarkaudamas, ir dabar 
smuko Clevelande. Niekas 
gali skaityt jį ristiku.”

PUBLIKOS NUOMONĖ
Publika labai pasidalinus 

tų ristynių. Didžiausia dalis 
buvo tokių kurie nuspjovė ant 
Požėlos, neš tikėjosi iš jo smar
kumo, o dabar pamatė kad jis 
prie Komaro nei- artyn nėjo.

Daugeli® pyko ir koliojo Ko
marą už jo negražų apsiėjimą 
su Savo oponentu. Muštis yra 
žemas darbas, ir sakė kad jis 
turėjo paimt Požėlą už sprando, 
prispaust prie žemės gražiai ir 
nusitrynęs rankas eit sau. Sa
ko, Komaras tą galėjo padaryt.

Kiti sako kad Komaras buvo 
“geros širdies” ir sutiko užsilei
sti Požėlai, nes jeigu jis butų jį 
paritęs tai tam nabagui nebūtų 
daugiau ko nei Chicagoj gyven
ti Ir reiktų karinamą užsidarius 
važiuot kur jo niekas nežino.

Kiti sako kad Klubas rengė 
ne' ristynes tik pikniką ir pasi
kvietė Požėlą parodyt tyčia, o 
nekurie komisijos nariai net di
džiavosi kad jie gali atkviest 
Požėlą, kuomet turnamento ko
mitetas negalėjo.

Kiti sako,kad Komarui nerei
kėjo sii tokiu vaiku nei rankų 
terliotis. 'Susidedamas su tokiu

SKUNDAI
Clevelande turbut yra Kokia 

slapta gengė pavyduolių kurie 
nuo pernai rudenio, pradėjo dar
buotis kad tarp Lietuvių niekas 
ristynių nesurengtų.

Pirmutinis skundas tai gen
gei gerai pavyko pereitą rudeni 
kada Komaras turėjo ristis su 
Turku Lietuviškoj salėj, lir nuo 
to laiko kada tik rengtą risty- 
nes vis ’----- ’
nia kad 
rystč ir

Kada 
mentas, 
skundais šerifas ir jo 4iagSbi- 
ninkai ir visiškai neno^ėjapleis
ti ristynių laikyti, net reikala
vo atiduot publikai pinigus.

Vargais negalais susikalbėta 
ir viskas praėjo gerai.

Kitais sykiais irgi tas pats 
pasikartojo," ir užtai turnamen-

buvo duota policijai ži- 
buk tai busią gfembte- 
kad uždraustų ristis, 
rengta pirmas toms1 
ir ten suvažiavo^u

ė rist.s su mažu pusiKunojo, ir užtai turnamen- 
per tris valandas rengėjai pavedė paskutines

nu- 
ne-

dei

turnamento_ ristynes miesto at
letų komiąjjai,'ir JJarottai.

Kada Atėjo- Klubo' piknikas, 
jvs jau rengta kitame apskrity
je,. nes Cuyahoga apskrityje vi-i 
ąąi ųępąveliiio.

Bet ir Klubui tie nedorėliai 
norėjo koją pakišti. Gerai 'tik 
kad Medina apskrities šerifas 
nepatikėjo ir nieko rietynėms 
nedarė, tik sake pamatys 'kaip 
ristynes eisi tada pasakys.

Ta pati gengė ir kitur savo il
gą nosį kiša: atsiuntė tur- 
namento komitetui anonimį lai
šką su reikalavimu “paaiškinti 
viešai”,.kas padaryta su auko
mis rinktomis čampiono diržui. 
Mat, jų nužiūrėta kad kas nors 
susirinkę kelis dolarius pasisa
vins juos., Už tuos pirmiau Su
rinktus ir dabar darinktųs pi
nigus nupirkta did-Iė sidabrinė, 
taurė Lietuvių čampionui, tai
gi galutinai tai gengei nušluos
tyta nosis ir’ negalėjus pasi- 
šmeižt turi vėl pasislėpus tylėt..

BEREIKALINGI PIKTUMAI
Nekurie Klubo komisijos na

riai rėkė ir koliojo Komarą už 
jo žiaurų ritimąsi ir net norėjo 
nemokėt pinigų. Bet užtai bu
tų pasidarę sau bėdos, todėl ge
rai kad užmokėjo.

Bet kam žmogų niekint? Juk 
visi gerai, žinojo kad Komaras 
mėgsta muštis, reikėjo jo visai 
nekviest, galėjo pasikvlest kitą, 
O jeigu pasikvietė ir norėjo jo 
vardu pasipinigaut tai turėjo ir' 
žmoniškai apsieit. Turėjo ir 
Komarui užtlkrint tokią pat ap
saugą kaip Požėlai ir žiūrėt .kad 
įšėlus publika nelystų į akis. 
Už tokį darbą dabar Klubas nei 
kitų ristiku negalės gaut.

Pries ristynes, irgi į Komarą 
atsinešė kaipo į neapkenčiamą 

_____ _ ____ _ ir pikniko komisija visai jį pa
prastu ristiku pats sau vardą I lih° _ yien^. ir penuėjo atsives!, 
pažemino.____________________ reikėjo pašaliniam tą darbą pa-

Visų nuomonių nesupaisysi, daryti, o už; tai ir tas pašalinis 
tik tiek užtenka pasakyt kad | gavo kohot. Klubas žinojo kad 
Požėla pats sau Clevelande duo-1 tąi piknikas ir L.pasipinigavimąi 
bę išsikasė su tokiu savo riti- parengtas, reikėjo ristikus lai- 
unusi kaip pasirodė \Klubo pik
nike. Publikoj buvo kalbų kad 
rengėjai turėtų atiduot pinigus, 
bet rimtesni nuraminė juos.

Clevelandiečiai matė Komarą 
ritantis su Brazausku, kuris yra 
dar menkesnis už Požėlą: tas 
atvažiavo su raudonu krauju, o 
ne kaip Požėla visas išbalęs ir 
nusigandęs. Brazauskas kai 
pradėjo Komarui ant sprando 
šokt ir vartyt', Komaras net 
ėmė čiaudyt. Ir užtai Brazaus
kas užsitarnavo gerą vardą nors 
ristynes nepabaigta del lietaus, 
Brazauskas ir vėl pasakė norįs 
eit su Komaru, bet 'Požėla pa-Į 
rašė “Naujienose” kad jis “taip- . . , ,
užbaigė su Komaru savo Senus budu piktadarių nužudytas;

kyt savo svečiais iį- lygiai pa
gerbt. Kiti net svetimus risti- . 
kus pagerbia, bet Klubo nekurie 
komisijos nariai jau iškalno nu
sistatė prieš Komarą.

Komisijai buvo šakyta kad 
atvažiuos Šimkus, jis gražiai ri
tasi, tai komisija protestavo i 
kad jie Šimkaus nenori nei ma- I 
tyt, ir todėl Šimkui buvo pra
nešta kad nevažiuotų.

Sprts.

Užmušimai. Ant E. 75th st. 
kieme rasta užmuštas žmogus. 
Jis yra 68-tas šių metų tokiu


