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Socc-Vanzetti VIRŠ DVI DIENAS IŠ
BUVO ORE

Mirtis Atidėta
STREIKAI IR DEMON

STRACIJOS PRIEŠ 
VALDŽIA

PASKUTINĖSE MINUTOSE GAUTA PALIE
PIMAS SULAIKYTI JU NUŽUDYMĄ

Dessau, Vokietija. — Vokie
tis lakūnas išbuvo ore 52 va
landas ir 25 minutas, tuomi su
mušdamas pirmesnį rekordą.

Pereitą pavasari Amerikietis 
Chamberlin ir jo draugas Acos
ta padarė rekordą išbūdami ore 
51 valandą ir 11 minutų tuo pa
čiu orlaiviu kuriuo nesenai tas 
pats Chamberlin buvo nulėkęs j 
Vokietiją iš New 'Yorko.

Svečiuos pas Jack 
Sharkey

Sharkį lankosi, o ypač ką tik 
papasakotas nuotikis bent po
nios Sharkey akyse Lietuviams 
garbės nedaro. O tokių netak
tiškumų Sharkey turėjo progos 
pajusti net keletą.

New York. — Protestuodami 
prieš nusmerkimą mirtin dvie
jų komunistų draugų, sustrei
kavo tūkstančiai darbininkų.

Streikerių skaičius tikrai ne
žinoma, bet spėjama kad bus 
iki 150,000, nors valdžia sako 
kad tik 100,000.

Rugp. 9 d., komunistų agita
torių prikalbėti, po mass mitin
go streikeriai norėjo demon
struoti, bet policija nepavelijo.

Londcne surengta protesto 
mitingas ir demonstracija'; ek
splozija apardė požeminių tram
vajų tunelį.

Belgijoj, Brusselyje, komuni
stai turėjo susirėmimą ties A- 
merikos konsulatu, kur buvo 
susirinkę protestuoti.

Francuzijoj, Cherbourge, ko-1 
munistai pakėlė riaušes ties A- 
merikos konsulatu, giedodami 
Internacionalą. Buvo
sĮyacijos ir kituose miestuose.

Švedijoj tūkstančiai dalyvavo 
mass mitinguose protestuodami 
prieš Ameriką.

Argentinoj darbininkai strei
kuoja protestuodami prieš nu
teisimą tų radikalų.

Daugelyj miestų Amerikoj 
kelios dienos kaip ruošiami ma
ži ir dideli streikai.

E K S T R
— Gu- 
nutarė

Boston, Rugp. 11. 
bernatoriaus taryba 
prailginti Sacco, Vanzetti ir 
Madeiros nužudymo laiką 
ant 11 dienų, reiškia iki 22 
dienai šio mėnesio. Per tą 
laiką bus pravesta nauji jų 
bylų išklausymai.

šis yra trečias jų nužudy
mo atidėjimas, ir dabar ati
dėjimas paliepta vos 15 mi
nutų prieš paskirtą jų pa- 
sodinimą elektriškon kėdėn.

KAIP JIE LAUKĖ 
MIRTIES

GUBERNATORIUS IR
TEISMAS NEIŠTEI- įstatęs’ anarchistas.

SINA I ’"—j

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Detroit. — Fordas šiose die
nose paėmė į savo dirbtuves 
3,000 darbininkų daugiau ir vią 
ims daugiau naujų iki darbai 
vėl įsieis pilnu saiku.

Calumet, Mich. — Netoli čia, 
vario rudies kasykloj, eksplozi
joj vienas darbininkas užmušta 
ir trįs sužeista.

Klay, Ky. — Kasykloj neto
li šio miestelio ištikus eksplo
zijai užmušta aštuoni darbinin
kai. Dešimts metų atgal tą pa
čią dieną toj kasykloj buvo ki
ta eksplozija, kuomet žuvo 61 
darbininkas.

Nelsonville, O. — Nelsonville 
angliakasių unijos lokalų prezi
dentas nušovė kasyklos kompa
nijos prezidentą, pasekmėj ki
virčų delei kompanijos pasiry
žimo varyti darbą be unijistų.

Ohio valstijos gubernatorius 
pasiūlė šaukti kasyklų operato
rių ir unijos viršininkų konfe
renciją tarimuisi užbaigti strei
ką ir nustatyti naujas algas.

Unijos prezidentas Lewis su
tiko ant gubernatoriaus pasiū
lymo ir konferencija prasidės 
Toledo, O., Rugpjūčio 15 d.

Duquesne, Pa. — Avella ka
syklos srityj kilus muštynėms 
streikerių su skebais, 10 ypatų 
tapo areštuota už betvarkę.

Sharon, Pa. — Pradeda didin
ti darbus American Sheet 
Tin Plate Co. šią savaitę 
darė dvi dirbtuves kurios 
vėjo. Dabar dirbs išviso 
šimts skyrių.

Bcston, Mass. — Iki Rugpju- 
demon- čio 9 dienes dar vis nebuvo nie- 

Jga pakeistą ir Šacco, >r Vanzetti 
už žmogžudystę laukė mirties, 
kuri jau buvo tik 3C valandos 
atstu.

Teisėjas Webster Thayer, ku
ris pirmininkavo jų tardyme še
ši mėtai atgal, atmeta reikala
vimus byles pertardynio ir pa
lieka savo nuosprendį tokiu ko
kį padare bylą ištardęs.

Mass, valstijos gubernatorius 
irgi nerado priežasties dovanoti 
Sacco ir Vanzetti bausmes, nes 
daredymai jų kaltės jam aiškiai 
matomi.

Valstijos pildomoji taryba tą 
dalyką paėmė svarstyti po to 
kai gubernatorius Fuller nieko 
nedarė. Taryba susirenka ket
virtadieniais, tai jau butų po

and 
ati- 
sto- 
de-

Vis tik susitikus su musų 
pragarsėjusiu tautiečiu įgauni 
įspūdžio kad jam yra lemta ne
tolimoj ateityj tapti pasauliniu 
kumštynių čampionu ir tuomi 
labiau išgarsinti Lietuvių var
dą. Aukštaitis.

¥ ¥ ¥

(Kitame numeryje bus: 
“Ką Dempsey Kalba apie Jack 

Sharkey.”)

t>udu liko nugalėtas — žiauriu 
smugiu žemiau juostos, o tokių 
smūgių buvo keliolika.

Musų pugilistas nusiskundžia: 
savo pragarsėjimu: kiekvienas 
jo gatvėje, ypač vidurmiestyje, 
pasirodymas sutraukia dideles 
žiūrėtojų minias, o laiškus pas
torius tiesiog ratais veža, gi 
tas telefonas per dienas ir nak
tis nesiliauja skambinęs. Nei 
namie nei lauke nėra jam ra
mybės.

Ar Sharkey Moka Lietuviškai?
Sharkey kalba Lietuviškai, 

bet taip kaip ir daugumas čia 
gimusių, tik jam sunku skaity
ti Lietuviškus laiškus, ypač ku
riuos gauna iš Lietuvos:

“Tiek daug kabliukų, uode
gaičių, kad jokiu budu suspelyt 
negaliu” — nusiskundžia jis. O 
laiškų iš Lietuvos ir iš Europos 
bendrai gauna nemažai. Juose 
tautiečiai, gražiai pasveikinę ir 
linkėdami pasekmingus ateities, 
dažniausia prašo-.... paskolint 
pinigų 1

Viename laiške tūlas kįebo-j 
nas ragina Shar'kį pastatyti jo 
bažnyčiai bokštą....

Iš tų pinigų kuriuos Sharkey 
gavo iš paskutinių kumštynių 
jam liko tik virš $100,000, kitus 
suėdė prisiruošimo reikmenįs.

“Galit patikėt kad tas žmo
gus kuris paduodavo man laikė 
treiniravimosi vandens atsiger
ti,, ir tas gavo apie $7,000. Ki
taip negalima, reikia kad butų 
‘ištikimas žmogus’,” baigdamas

(Specialiai “Dirvai” iš Bostono' 
Padangių.)

Karštos vasaros* vėsiame pa- 
vakaryj ties kumštininko Jack 
Sharkey-Žukausko namais tur
tingame Bostono priemiestyje 
sustojo didelio “sporto” Dr. Ka
počiaus gražus Packard.

Sustojo ir patenkintai atsi
duso. Gal ir automobilis paju-| 
to jog belakstant po surukusį; 
Bostoną retai tenka surasti taip1 
malonią sustojimui vietą.

štai dviejų aukštų baltai da-į 
žytas namas — Sharkio nuosa
vybė ir nuolatinė rezidencija.

Iš automobilio iškilmingai iš
lipo atvažiavę su vizitu net pen
ki žmonės. Kapt. St. Darius, 
lakūnas iš Lietuvos, kuris ką 
t’k tą rytą savo aeroplanu bu
vo atskridęs iš New York; kiti 
buvo: Wm. Shedlow, ‘Vienybės’ 
direktorius, turtuolis, kuris ‘pa
deda’ Kapt. Dariui skraidyti po 
padanges; taip pat artistas St. 
Pilka, Dr. A. Kapočius ir buvęs 
“Dzimdzi-Drimdzi” talkininkas, 
visur įtinantis F. ^aleckas^jla- 
bartinis So. Bostono radio' biz-' 
nierius.

Iš šoninio “porčiaus” links
mai šypsosi taip gerai pažįsta
mas Jack Sharkey.

Kol šeimininkas apeina per 
kambarius kad pasitikti svečius, 
pribėga didžiulis šuo, kurį Jack 
labai myli ir lepina; jis, uode
gą linguodamas, savo šunišku 
svetingumu lyg ir sveikina pri
buvusius.

Pasirodo šeimininkas^ Aukš
tas, plačių pečių, tvirto sudėji
mo, tikru Lietuvišku veidu, 
sveikina, ir stiprybė iš jo rodos, 
į visas pusės tryška. Welcome. 
Spaudžia rankas, kviečią į vidų. 
Pianas, radio, kitokie muzikos 
įrankiai — matyt kad čia mu
zika yra mėgiama. Cigarus be
rūkant (Sharkey kartais užsi-Į 
dega cigarą) ir saldainius be-į 
kramtant, prasideda smagios 
kalbos.

Kaip Sharkey Jaučiasi
Po kumštynių su Dempsey, 

iyg ir naujos energijos pagau
tas, musų Sharkey nenusimena 
ir ruošiasi vėl kada parodyt ką 
reiškia drūta Lietuviška kum
štis.

“Ateis ta valanda, ir bus taip 
kaip turi būti”, — toks pasiry
žimas spindi iš Sharkey-Žukau
sko akių, ir žiūrint į jį negali
ma tam netikėti.

Po kumštynių, atrodo lyg jis 
ir nebūtų jautęs sunkių priešo 
smūgių; bent veide nėra jokios 
žymės, tik neteisinga Dempsio 
kova vis tik iššaukė kraujo iš 
vidurių pasirodymą, reikėjo net 
eiti į ligonbutį, tartis su gydy
tojais. Bet pavojaus nėra, svei
kas organizmas greitai pats sa
vaime pasitaisė.

Sharkey rodo svečiams kokiui

Fordo Nauji Išmistai
Automobilių išdirbėjus Ford 

šalip savo automobilių nori įgy
vendint ir orlaivius. Jis turi 
daugelyj miestų savo orlaivių 
stotis ir vežioja prekes. Pas
taru laiku jo orlaiviai pradėjo 
be sustojimo miestuose palikti 
prekes. Iš didelio orlaivio nu
leidžiama dėžės su prekėmis pa
rištos ant paračutų, o lakūnas 
nuskrenda savo keliu kitur, ži
nodamas kad jo išmestas siun-

Boston, Rugp. 9. — Skaisčiai 
nušviestose mirties 
Charlestowne randasi trįs keis
tai skirtingi vienas nuo kito 
vyrai, bet bendri vienas kitam 
vienu dalyku.

-Kameroje No. 1, arčiausioje 
prie elektriškos kėdės, kurioje!----------
Rugpjūčio 11 d. turės numirti. tinis gražiai oru nusileis į ran- 
— randasi Celestino Madeiros, kas tų kurie paskirtoj valan- 
jaunas Portugalas, kurio liki- doj laukia, 
mas jau išspręsta.

Kameroj No. 2 yra Bartolo-; 
meo Vanzetti, filisofas ir žuvų 
pardavėjas, didelis, ramus, už
simąstęs vyras, išsidus ir nusi-

kamerose

Saužudystės Vokietijoj

Trečioj kameroj yra Nicola 
Sacco, švelnaus budo mažas vy
rukas, kuris senai nusistatęs 
kad mirtis kaipo “kankinio” už 
įįkslą yft}Ą geriau negu laisvė.'

Prie mažo stalo priešakyje tų 
kamerų sėdi du sargybiniai, 
dieną ir naktį tėmydami ką da
ro paskutines valandas gyven
dami nusmerktieji.

Tris sykius kalėjimo viršinin
kas ketvirtadienį pamos ranka,1 
tris sykius nematoma ranka1 
paleis elektrą, ir už pusės va
landos bus užbaigta valstijos 
varžytinė su Sacco ir Vanzetti 
gynėjais už jų gyvastį.

Tiktai stebuklas, rašo Angliš- 
gi laikraščiai, galės išgelbėti 
juos nuo mirties. •

Nežinant nusmerktiems, ma
žame kambarėlyje šalę jų ėjo 
prisirengimo darbas, bandymai 
visų įrankių kad veiktų kaip

Vokiętijoj žymiai žudosi mo- 
terįs. Ant 100 nusižudžiusių 
vyrų 75 moteris nusižudo Ber- 
line, o Saksonijoj ant 100 nusi
žudžiusių vyrų yra 47 moteris 
atėmųsios sau gyvastį. Prie to 
nepriskaitoma kiek kėsinosi nu
sižudyti, o tų riekia yra dąu- 
giau negu vyrų.

Orlaivis už Karvę
Jeigu Lietuvoj keno kiaulė 

Įlindo į svetimas bulves, bulvių 
savininkas kiaulę nusivarė į 
tvartą ir uždaręs laikė reikalau
damas atlyginimo už bulves.

Francuzijoj aną dieną orlai
vis su 10 pasažierių nusileido 
pievoje ir sunkiai sužeidė dvi 
karves.
papjaut.
lai/vį su visais žmonėmis ir pa
reikalavo atlyginimo už karves, 
kitaip orlaivio nepaleis.
gavo atlyginimą.

Ukininkas jas turėjo 
Už tai jis sulaikė or-

paaiškino Sharkey.

vii LAUICIIIOIC, jau mulu p-J j VISU ]ra 
tų nuteistųjų nužudymo,. tcdcl reikiant, 
taryba nusprendė susirinkt tre-1 
čiadienį ir išdiskusuot Sacco ir aštuonis mėnesius kad 
Vanzetti nuteisimą mirtin.

Tai yra antras atsitikimas į 
i _ _ „„J vienu
sykiu trįs žmonės kalėjime nu-

1 žudoma.

Ir is-

Tai Ateina Mada!

FORDAS PRIEŠIN
GAS JŲ BAUDIMU 

MIRTIMI
Persergsti Svetimšalius

Washington valstijoj pradėta 
duoti persergėjimus svetimtau
čiams kad nesiimtų rengti de-

Detroit. — Fordas išsireiškė
: savo nuomonę apie mirties bau- ------ ---- —-----, —
smę, sakydamas kad jis prie- monstracijų prieš valdžią pro
tingas tokiam baudimui prasi-, testui delei Saico ir Vanzetti 
žengėlių.

“Nežinau daug apie tų vyrų 
teismo rekordus”, sako Fordas,! 
“bet jeigu yra abejonė apie tei-' 
singumą jų tardymo, reikalin
ga juos naujai ištardyti, bet jo
kiame atsitikime nereikia jų 
nužudyti, žudymas žmonių y- 
ra keršto aktas. Aš į tai ne
tikiu.”

■ nuteisimo'. Tokie svetimšaliai 
i kurie kels protestus ir smerks 
i valdžią gali būti deportuoti, sa
ko valdininkai.

Trockis Pirko Namą 
Švedijoj

kad<
nu-

Mums Priklauso po 
$40.53

Amerikos gyventojams nuo 
galvos — skaitant mažus ir di
delius, viso 117,061,000 galvų, 
išpuola po $40.53 iš esamų cir
kuliacijoje dolarių, kurių yra 
$4,744,415,637.

Katras žmogus neturi kiše- 
niuje arba banke $40.53 tai kas 
~~rs negerai, jo pinigus turi 

s nors kitas.

Iš Švedijos pranešama 
sovietų komisaras Trockis 
sipirko sau namą Stockholme ir 
rengiasi apleidęs Rusiją ten ap
sigyventi.

Taip taį 
si: neilgai 
ri užleist
nori pabūti carais.

Rusijoj carai maino- 
vyravęs, Trockis tu- 
vietą kitiems kurie

nor 
| kas

turtin- 
mergi- 
praktj-

Chicago. — Chicagos 
game ruožte turtuolės 
nos eidamos į bažnyčią 
kuotis dainavimo dėvi maudy
mosi kostiumus. Kunigai nori 
įvesti ką nors naujo į bažnyčias 
kad patraukti publiką. Neužil
go gal mergos pradės šokti toj 
vietoj kur kunigai stovi laiky
dami mišias.

Amerika be Dantų
Chicagoj vienas dentistas ti

kriną kad visose Suvienytose 
I yra nedaugiau kaip 20 ypatų 
I turinčių pilnai sveikus natura- 
i liškus dantis iš kurių nei vie
nas neištrauktas. Kitų visų 
dantįs nuo mažiausio lopelio ir 
nuo vieno ištraukto danties ei
na iki visų dantų sugedimo ir 
visai netekimo, kurių vietą 
ima sudėtiniai dantįs.

už-

Turtingas universitetas. Har
vard universitetas Cambridge, 
Mass., yra turtingiausia mok
slo įstaigą Amerikoje. Jam yra 
sudovanota $70,000,000.

10,000 Bepročių
Missouri valstijoje į. valdiš

kas ir privatines silpnapročių 
įstaigas padavė aplikacijų su- 
virš 10,000 silpno .proto žmo
nių.

Daug kainuoja musų garsiam 
tautiečiui jo žmonos gydymas, 
nes laikę pastarų mėtų teko jai 
daryti -net septynias operaci
jas. Bet dabar ponia Sharkey 
jaučiasi daug geriau ir kartu su 
vyru išvažiuoja pasilsėti gam
tos sąlygose.

“Good Luck; Jack”
Ilgą valandą besišnekučiuo

dami, lankytojai pagaliau susi
prato kad laikas jau ir iš vie
tos keltis.

Kapt. St. Darius vardu Lie
tuvos sportininkų palinkėjo 
jam gražaus pasisekimo ateity
je, ir, šeimininko palydėti, pa
tenkinti svečiai apleido vaišin
gus namus.

Teko išgirsti tokį atsitikimą. 
Vienais Lietuvis, kuris “betino” 
10 dolarių ant Sharkio; sužino
jęs kad pralošė, sumanė nueiti 
ir atsiimti pinigus..... iš paties 
Sharkio. Durnoj galvoj nutar
ta, reiškia ir padaryta. Nuėjo. 
Pradėjo belstis į duris. Atida
rė poni Sharkey. “Svečias” 
pradėjo rėkauti, reikalaudamas 
pinigų. Poni Sharkey, sužino
jus kame dalykas, inėjo į vidų 
ir išnešė $20, ir atiduodama pi 
nigus paprašė nekviestą svetį 
apleisti namą.

Matyt visokių “svečių” pas

Trumpina Kelionę per 
Vandenyną

New York. — Didieji garlai
viai pradėjo daryt bandymus 
pervežimo pasažierių per Atlan- 
tiką į keturias dienas. Ant 
laivų įrengia platformas orlai
viams ir vežasi sykiu orlaivius. 
Kada dar buna dviejų dienų ke
lionės laivu iki krašte, kas no
ri skubiai pasiekti kraštą arba 
jei yra koks skubus siuntinis, 
paima orlaivin, lakūnas šoka 
nuo laivo platformos,, ir orlai
vis pasiekia kraštą į kėlias va- 
' audus.
...įjįa.* zavaitę nuo Leviathano 
darytą pirmas bandymas; lakū
nas Chamberlin, valdė orlaivį.

Prezidentas Coolidge iš savo 
vasarnamio išleido pareiškimą 
sekantį: “Aš nepasirenku sta
tyti kandidatūrą 1928 metais 
ant prezidento”.. Pareiškimas, 
neaiškus ir kiti mano kad jis 
tą daro išbandydamas ar visuo
mene pageidaus jo kandidatū
ros.

Champarane, Indijoj, religiš
kose riaušėse 13 žmonių užmu
šta ir daug sužeista.

Minske ii* toje dalyje Rusijos 
pradėjo apsireikšti choleros epi
demija.

Planuodami Keliauti

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

laivų, kurtus valdo ir operuoja Suvienytų 
Valstijų Valdžia.

Specialė ekskursija j jūsų Tėvynę 
išplauks ant puikuolio laivo

S.S. LEVIATHAN
Rugsėjo 10/ iš New Yorko.

Ją asmeniškai ves Mr. W. W. Davidson, 
Generali’s Agentas United States Lines iš 
Pittsburgh-, l‘a.

Kiti Rugsėjo išplaukimai bus.
S.S. Republic .......Rugsėjo 7
5.5. Pres. Harding____ Rugsėjo 9
5.5. Geo. Washington.... Rugsėjo 13
5.5. Pres. Roosevelt.....Rugsėjo 20

Klau-’rto '"’-n -;'tns pkainų ir 
pilni) infcnnacijų arba rSyk.tc- j

United 
States Lines 

Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, O. |g^ 45 Broadway. New York



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

DR. KAROLIS SARPALIUS 
LAIMĖJO RISTYNES

Nepaprastą Lietuvių entuzia
zmą sukėlė Lietuvių milžinas, 
Dr. Karolis Šarpalius, pereitą 
nedėldienį nugalėdamas smar
kų Pittsburgietį, Clark Wad
dell, kurį vietos Lietuviai buvo 
jam parūpinę, norėdami patirti 
ar tikrai Šarpalius yra geras 
ristikas.

"Piknikas buvo suruoštas San
daros kuopų sąryšio, kuriame 
tos ristynės įvyko. Po laimėji
mo, publika Sarpalių į orą kė
lė ir džiaugėsi savu tautiečiu.

Clark Waddell smarkiai sta
tėsi prieš Sarpalių ir kelis sy
kius buvo gana pavojingai su
gavęs, vienok Šarpalius pabaigė 
su juo taip kad Pittsburgietis 
daugiau negalėjo šokti Sarpa- 
liui į akį ir taip ristynė pasi
baigė. Buvęs.

gramas. Dainuos abu chorai, 
paskirai ir bendrai, taipgi dai
nuos chorai vyrų ir moterų pa
skirai.

Apart chorų yra dar ir kiti 
paįvairinimai, užkviesta risti
kas Dr. K. Šarpalius, kompozi
torius A. Vanagaitis ir garsus 
kumštininkas Jack Sharkey- 
žukauskas. Apart to viso bus 
ko pavalgyt ir užsigert, turės 
skilandžių ir kitokių gardumy-* 
nų. Visi šiame išvažiavime tu-i 
rėš geriausius laikus.

Vienas iš Dainorių.

DETROIT
Ateinančiais rinkimais Alle

gheny apskrityje bus didelė 
permaina, nes tiesioginai ir ne- 
tiesioginai rinkimais paliečiama 
4,368 vietų.

Pačiame Pittsburge per rin
kimų mašiną pereis 1,587 virši
ninkų, pradedant nuo miesto 
tarybos narių iki įvairių tei
sėjų.

Nužudė žmogų. Policija tyri
nėja priežastį nužudymo Petro 
Nataro, Italo, 39 metų, gyve
nusio 106 Miller St., Rankine, 
kuris buvo nušautas sėdint su 
kitais vyrais prie krautuvėlės 
ant 38 Miller st.

Automobilių nelaimės. PittsT 
burgąs pridėjo dar 10- ■gatvių' 
kampų pažymėtų baltais kry
žiais prie pirmiau buvusių to
kiu budu pažymėtų. Tie kry
čiai statoma parodymui auto
mobilistams kad tose vietose 
užsimušė kiti arba užmušė ki
tus, kad atsargiau važinėtų, bet 
ir tas negelbsti. Diena iš die
nos žūsta vis nauji.

NEW BRITAIN, Conn.

Prigėrė Lietuvis
Liepos 30 d. buvo pusėtinai 

šilta diena, o musų apielinkėje 
jokių maudynių nėra tai atsi
randa drąsuolių kurie lenda į bi; 
kokią balą kad tik atsivėdinus. 
■Taip buvo su vienu musų tau
tiečiu, Martinu Lazutka. Jis 
su kitu savo draugu sumanė 
nueiti į plytnyčias pasimaudyti, 
ir prigėrė. Nežinia kaip ten 
buvo kad nei draugas negalėjo 
pagalbos duoti.

Lazutka buvo dar nesenas 
žmogus, vos 39 metų amžiaus. 
Liko našle jo moteris ir paliko 
dvi (lukterįs, vyresnėji 17 metų, 
prakilniai išauklėta, tyra Lietu
vaitė; ji priklauso ir prie L. N. 
Varpo Choro. Jaunesnėj! mer
gaitė turi aštuonis metus.

Prano Sūnūs.

Varpiečiai Rengiasi prie Dainų 
Dienos

L. N. Varpo Draugija bendro
mis spėkomis su Aušrelės Dr- 
ja iš Worcester, Mass., rengia 
didelę dainų šventę, arba Dainų 
Dieną. Tai bus Rugpjūčio 21 
d., Linden Parke, Union City, 
Conn.

Kviečiama aplinkinių koloni
jų Lietuviai skaitlingai atsilan
kyti į šį taip puikų parengimą,, 
nes bus didelis ir gražus pro

Nuo pradžios šių metų iki 
Rugpjūčio 4 d. Detroite auto
mobiliais suvažinėta 46 vaikai 
žemiau 14 metų amžiaus. Per
nai per tą laiką suvažinėta 44 
vaikai.

Viso su suaugusiais iki tai 
pat dienai suvažinėta 214 ypa- 
tos, gi pernai per tą pat laiką, 
buvo suvažinėta 201 ypata.

Prigėrimai. Nedėlioj Detroi
to apielinkėse prigėrė penkios 
ypatos besimaudant. Tarp pri
gėrusių du buvo kurie vienas 
kitą gelbėjo, vyras ir 15 metų 
vaikas. Jų lavonai rasta susi
kabinę tvirtai vienas kito glė
byje.

Automobilių nelaimėse nedė
lioj Detroite užmušta penkios 
ypatos, tarp tų vienas penkių 

(metų vaikas, kurį gatvėj auto- i 
inobilis ant vįėtoš užmišė.

Diena prieš tai automobiliai 
užmušė kitas dvi ypatas.

žmogžudystė. Susivaidijus į- 
namiui su savo šeimininku už 
neužmokėjimą 6 mėnesių ren- 
dos, to pasekmėj tapo nušauta 
Erma Lakosienė, 39 m., tų na
mų šeimininkė, nuo 9244 Stone 
st. Įnamiui pradėjus šaudyt, 
kai moteris tapo peršauta, jos 
vyras šovikui drožė lenta per 
galvą ir nualpusį atidavė poli
cijai.

Trečiadienį Detroite lankės' 
Pulkininkas Lindbergh, kurį iš
kilmingai priėmė visas miestas. 
Lindbergh gimė Detroite' 26 me 
tai atgal. Miestas nori jo gim 
tinį namą padaryt istoriška vie
ta, nuperkant jį .

Nušovė dentistą. Dr. Joseph 
J. Kane, nušautas ties McClel- 
len ir Mack gatvėm, gryžtant 
namon iš ofiso. Du vyrai įšokr 
į jo automobilį paminėto j vie
toj, peršovę išmetė gatvėn ir 
patįs jo automobiliu pabėgo.

šitaip pasakojo pats daktaras 
mirdamas; bet kiti žmonės ku
rie matė sako kad daktaras va
žiavo su pora vyrų ir paskui jie 
jį nušovė, taigi jie nebuvo kokie 
plėšikai, bet turėję kokį kerštą, 
ir pataikę šitą progą atsilygint.

Nušovė plėšiką. Krautuvnin- 
kas Kari Kovocheff, nuo 5402 
Avery avė., pirmadienio vakare 
savo krautuvėj ant 1627 Kirby 
avė., nušovė plėšiką, kuris su 
dviem kitais vyrais atėjo jį ap
vogti. Jo draugai mirštantį plė
šiką išsigabeno. Už valandos 
laiko Krasnovskienė, nuo 8134 
Leander avė., pranešė policijai 
kad du vyrai parnešė jos per
šautą vyrą, kuris lovoj ir mirė.

Policija atvykus pažino Kras- 
novskį kaipo plėšiką, ir jis pir
miau nuo 1920 metų buvo šešis 
sykius areštuotas. Jis buvo 27 
metų amžiaus.

Nužudyta ūkininkas. Mt. Cle-j 
mens, Mich. — Anthony Rein

PATIES VANAGAIČIO ĮDAINUOTI
Jo juokingų dainų rekordai po 75c.

. KARVUTE (“Kad turėčiau aš karvutę ku
ri duotų degtinėlę vietoj pieno.”)

DOLARIS (“Dolaris, dolaris sukasi, mai
šos, ne tik kišeniuj, bet ir gatvėj” — 
ant kito šono.)

SHARKEY DAINA (“Šarki, Ša't'ki, 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 gyvų kalbant, tai jūsų laimė, 
) bętiVųpagąįpipi šie rekordai, dąmos,sykiu ( 

su juokais, taip nusidavę puikiai, kad ro
dos jis scenoje dainuoja kaip gyvas, o ne 
rekorde. Būtinai turit įsigyt šias jo ketu
rias dainas, arba du rekordu. ' ’

ke, 48 m., mirė ligoninėje šia
me mieste nuo žaizdų gautų jo 
akyje. Pirm mirsiant, jis pasa
kė policijai vardą vieno iš trijų 
vyrų kurie jį užpuolė. To vyro 
buvus moteris, kuri su tuo uki- 
linku gyveno, suimta ir laiko
ma kalėjime. Ji pasakojo kad 
,rįs vyrai įlindo per langą kam
barin kuriame Reinke miegojo! 
r pradėjo šaudyt. Moteris nu-l 

1 girdo savo buvusio vyro balsą 
šaukiantį į ūkininką, “Aš tani 
atsilyginsiu”, ir pradėjo šau
dyt. Jie paskui pabėgo.

Reinke ir ta moteris buvo su
imti pora mėnesių atgal ant 
os moteries vyro kaltinimų, 
skundas buvo panaikinta kada 
ikininkas sutiko užmokėti tam 
vyrui $1,000. Jo moteris pasi
metus gyveno su tuo Ūkininku, 
kas labai vyrą ‘•’'ž.'no ir ji;-; pa
siryžo atsikeršy t.

DAVIS, W. A.
Davis miestelis randasi tik 

pora mylių nuo Thomas. Keli 
metai atgal čia buvo keletas 
dirbtuvių odos, lentpjovystės ir 
geležies išdirbimo. Dabar ne
liko nieko, dirbtuves iškėlė ki
tur ir čia nėra jokio darbo. Ne- 
kurie važiuoja dirbti į Thcmas 
angliakasyklas.

Miestelis švarus; Lietuvių 
rodos gyvena penkios šeimynos. 
Našlys A. Krušas, gražiai gyve
na su savo sunais. Ipolitas 
Krištupaitis turi nuosavą namą 
ir dar yra pirkęs nuo žydų be
verčių sklypų žemės Ohio vals
tijoje. Krušas ir Krištupaičiai

yra “Dirvos”, skaitytojai. Yra 
vienas Lietuyis biznierius, M. 
L. Balčiūnas, .Užlaiko kurpių tai
symo įstaigą.

Vietos gyventojai nori par
duoti savo namus pusdykiai, 
bet jų niekas neperka ir visų 
gyventojų upas nupuolęs.

Pinavijas.

SHELTON, CONN.
Korespondencijoje Nr. 30 til

po netaip parašyta pavardė p. 
Anskaičio, nes buvo parašyta 
Janskaitis ir Janskaitienė.

Prie to buvo paminėta kad 
Anskaičių vaikai šį pavasarį iš
baigė aukštesnę mokyklą, bet 
jie baigė jau kelios vasaros at
gal.

Oras šioj apielinkėj toks: vie
ną dieną labai karštas, kitą die
ną lietus lyjaį

Darbai nepuriose dirbtuvėse 
j žymiai pagerėjo, dirbam net po 
13 valandų. >-

Apie mus Lenkai pradėjo 
siusti: praeitą savaitę keturi 
Lenkai pasigavę 17 metų mer
gaitę iškoneveikė, mergaitė pa
imta ligoninei}, o tie niekšai pa
sodinti belangėn.

A. .Slavinskas.

EKSTRA!
Kurie iš “Dirvos” skaity
tojų turi atliekamų K. S. 
Karpavičiaus veikalų “AL-1 
GIS IR GIEDRUTĖ” malo
nėkit prisiųsti “Dirvon” ir 
bus užmokėta po 25c. nuo 
knygos. •>''7'^

“Dirvos” Adm.

SHARKEY DAR NAU
JOKAS PUBLIKOJ

Sid Mercer, New Yorko laik
raštininkas, štai kaip rašo apie 
Sharkey-žukauską:

Gal yra laikai kuomet Jack 
Sharkey kalba del efekto ir at
sitikimai kada išreiškiama jo 
savimi pasitikėjimas kuris re
miasi ant suklaidinimo, bet jis 
neturėjo savo vardo publikos 
šviesoje gana ilgai kad galėtų 
išvystyt savyje svarbos supra
timą.

Eilė metų susidurinėjimo su 
miniomis apšlipavo Jack Dem
psey ir iškėlė viršun jo ypaty
bes kurios pabrangino jį abel- 
nam žmogui. Genė Tunney — 
sužiniai ar nesužiniai — užsi- 
statė barjerą tarp savęs ir gat
vinio žmogaus. Tunney yra iš 
prigimties apsivaržęs ir stovi 
atokiau nuo hoi-polloi.

Sharkey -— penkiais metais 
jaunesnis už Tunney ir aštuo- 
niais jaunesnis už Dempsey — 
tik ką pradeda pažinti garbę. 
Klausimas kaip ji atsilieps ant 
jo jeigu jis pasieks aukštumas. 
Gal išvystys jo dabartinį griež
tą prastumą iki rimtos klaidos 
arba gal nušvelnins jį. Jis 
dar turi pajusti' svorį didelių 
atsakomybių.

šiame savo karjeros laips
nyje Sharkey turi keletą keis
tenybių. Jis nemėgsta susi
jaudinimų, paikų klausinėjimų 
ir rimtų visuomeniškų pareigų, 
kaip tai pozavimą del fotogra
fų arba pasidavimui laikrašti
ninkų interviu. Jam keista 
kam fotografai turi traukti ir 
traukti jo paveikslus diena iš 
dienos arba kam jis turi atsa-l 
kinėti į tuos pačius klausimus 
be paliovos.,.. . -. j jjį

Sharkey dabartiniu laiku yra 
dar menkas aktorius. Jis ne
išmoko apsiėjimo su nepažįsta
mais. Jis sako ką mano ir tu
ri beveik nedraugišką paprotį, 
net paprastam pasikalbėjime.

Vienas reporteris kuris pa
kliuvo po smarkiu Sharkio lie
žuviu, apsako apie jį sekančiai:

“Jis apsieina lyg kad jis tu
rėtų nuožvalgą prieš visus, lyg 
kad kiekvienas jam duotas pa- 
tėmijimas yra jo užgavimas ir 
jis atšauna savo atsakymą su 
užsidegimu.”

Aš manau kad tas galima 
priskaityt prie Sharkio neda
lyvavimo su aukštesniais žmo
nėmis. Jis dar nenuėjo gana 
toli kad galėtų jausti “atsako
mybę” link “jo publikos”. Jis 
juokiasi iš to. Jack perdaug 
buvo užimtas pasidarymui gy
venimo kumštynių virvėse kad 
galėtų išsidirbt populiariškumą 
socialiu budu. Jis yra neapsi- 
trynęs ir vaidingas kaip kada. 
Tankiai jis priima gero reiš
kiantį komplimentą, su blogu 
atsinešimu.

Kaipo visuomeniškas charak
teris jis sušvelnės jeigu nueis 
gana toli. Dempsey buvo gana 
šiurkštus pilietis savo anksty
vose dienose. John J. McGraw, 
basebolininkas, buvo ne kitoks, 
nors dabar kas jį sutinka nepa
sakytų kad jam stoka takto ir 
diplomatijos. O kada jis pasto
jo basebolininkų manadžerium 
jis būdavo nesušnekus nepažįs
tamiems ir tankiai juos pravy
davo.

Sharkey matome yra kitas 
tokis jaunuolis, kuris taipgi pa
sikeis.

Sharkey nesupranta kodėl 
kas nors turėtų dabar apie jį 
šokinėti. Taip jis išsireiškė

T. M. D. REIKALAI
“Dovydas” ■— atvaizdas dar

bo garsaus Italijos piešėjo- 
skulptoriaus Mikolo Angelo iš 
15-to šimtmečio. Mikolas An
gelas yra vienas iš žymiausių 
pasaulinių dailininkų. Apie jį 
plačiai aprašoma knygoje “Dai
lės Milžinai” leidžia TMD.

TMD. Centro Valdyba
K. Š. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

pribuvęs iš Bostono ir nuėjo 
sau į hotelį. Savo paties akyse 
Sharkey atvažiavęs buvo tilZ 
pavargęs jaunas: biznio“ žmogrr* 
pasirengęs eiti su kokiu biznio 
reikalu New Yorke ir nori per 
naktį gerai pasilsėti. Kam jis 
turi ką nors sakyti apie Demp
sey arba kalbėti ką apie kum
štynes ?
' Puošnumas kokiu čampionai 

apsigaubia save dar šiam jau
nam vyrui neprigijęs. Jis ly
ginasi su Dempsey dabar kaipo 
lenktyniuotojas už čampiona- 
tą. Dempsey randasi prie Sa
ratoga ežero su buriu užžiurė- 
tojų ir patarnautojų, su ma
nadžerium, su sekretorium, su 
personaliu atstovu, publikaci
jos atstovais ir kitais. Shar
key gi apsistojo mieste viešbu
tyje, vaikščioja arba bėginėja 
po Central parką pripildymui 
savo plaučių tyru oru ir bok- 
suojasi su pagelbininkais Madi
son Square Gardeno gimnazi
joj. Sharkey nesikumščiuoja 
kasdien. Jis yra tvirtas ir prie 
savo vogos. Viskas ko jam rei
kia tik lengvo “stygų sutaikys, 
mo”.

Keistas vyras yra Sharkey. 
Jis gal nebus laikomas taip au
kštai kaip buvo Dempsey, jei
gu paliks čampionu, bet jis tu
rės spalvą apie save kuri yra 
naturalė ir grynai jo paties.

DAYTON, OHIO
Klaidos Pataisymas

“Dirvos” 32-me num. yra pa
rašyta kad šv. Petro draugys
tės piknike apsikulė nekurie ga
na smarkiai, nekuriems net grę- 
sia mirtis nuo žaizdų. Tas vi
sai neatitinka teisingumui. Nie
kas tame piknike sunkiai nebu
vo sužeistu kad gręstų mirtis. 
Gal butų taip įvykę jeigu butų 
daleista prie smarkaus susirė
mimo kuris buvo pradedąs kil
ti. Visų Draugas.

BALTIMORE, MD.
šis ir Tas

Rugpjūčio 5 'd;, juodweidw 
mirtinai peršovė policijantą ka
da tas jį areštavo. Diena prieš 
tai policijai buvo raportuota a- 
pie apvogimą vieno namo, tarp 
kitų pavogtų daiktų buvo pa
duota pavogto laikrodėlio nu
meris. Policija tuoj davė žinią 
į visas senų daiktų pirkimo įs
taigas įsakydama tėmyti atne
šamus daiktus.

Sekančią dieną į vieną iš to
kių krautuvių juodveidis ir at
nešė su tokiu numeriu laikrodė
lį. Krautuvninkas slapta pranešė 
policijai, o juodveidį trukdė ir 
tas nesuprato kame dalykas.

Policijantui pribuvus ir pasa
kius jog jį areštuoja, juodvei
dis pasidavė ramiai, bet kaip 
policijantas nusivedė juodveidį 
prie telefono dėžės, juodveidis 
staiga išsitraukęs revolverį šo
vė ir pataikė policijantui į šir
dį. Jis pabėgo ir pasislėpė.

Rugpjūčio 6 d., 6 vai. ryte, 
piktadariai išdinamitavo mies
to majoro gyvenamą namą. Na
mas nors ir labai apdraskyta, 
tačiau niekas nesužeista. Pats 
majoras buvo kitame mieste, o 
buvus namie šeimyna laimingai 
išliko neužgauti, nors nuo spro
gimo buvo išmesti iš lovos.

Laikraščiai bubnija kad tai 
darbas Sacco-Vanzetti pasekė
jų. Bet žmonės kitaip kalba, 
vieni sako kad gatvekarių kom
panijos darbas, kuri dabar no
ri pakelti mokestį už važinėji
mą, o majoras priešinasi; dar 
kiti kalba kad tai politikierių 
darbas, nes mat Demokratai ne
kenčia majoro, kuris yra Re- 
publikonas.

Tačiau viskas yra tik spėlio
jimai; jeigu kada piktadariai 
bus sugauti tuomet paaiškės 
keno darbas buvo.

Radviliškietis.
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DIRVA 3

AR ŽEMĖ SUKASI APLINK ĄŠĮ AR SAU- 
: LĖ BĖGA PER DANGŲ VIRŠ ŽEMĖS?

Vienas “Dirvos” skaitytojas 
s netiki kad žemė sukasi aplink 
i savo ašį ir kad keliauja aplink 

saulę ir prašo paaiškinimo ar 
ištikro taip yra, nes, sako, “jei
gu žemė bėgtų tokiu greitumu 
kaip rašoma tai butų pabaiga 

į. svieto.”
Ar žemė' sukasi aplink save 

arba aplink savo ašį gali patirt 
kiekvienas ir paprastas žmogus 
jeigu tik užsinorės.

Jeigu saulė keliautų aplink 
žemę iš rytų j vakarus tai ji ke
liautų tik viena, visos žvaigždės 
stovėtų ant vietos arba jeigu 
jrs keliautų tai tik savo keliais, 
o ne sykiu su saule.

Vienos žvaigždės yra arčiau 
žemės, kitos toliau. Vienos yra 
didelės, kitos mažos, šitaip 
esant, jų keliavimas butų žy
miai skirtingas, o saulė visada 
pro žvaigždes praeitų, taip kaip 
praeina mėnulis. Mėnulį galit 
matyti keliaujantį tarp žvaigž
džių, jeigu vieną vakarą pasižy- 
mėsit prie kokios jisai stovi ir 
kitą vakarą žiurėsit kaip toli 
jis puo jos nuėjo. Tas pats bu
tų ir su saule.

Bet kaip tas patirti kadangi 
žvaigždžių nematyt kada mato
si saulė? Tas patiriama laike 
saulės užtemimų, o antru budu, 
tai nakties laiku, pagal žemės 
stovio su žvaigždėmis.

Jeigu žemė aplink saulę ne
keliautų ir nesisuktų aplink sa
vo ąšį mes niekados nematytu
me kitokių žvaigždžių kaip am
žinai tas pačias žiemą ir vasa
rą.

Kadangi žemė keliauja aplink 
saulę, kas menuo mes nakties 
laiku daeinam į naujus žvaigž
dynus, o pirmesni palengva lie
ka vakaruose arba anksčiau nu
sileidžia. Supraskit: žemė eina 
j rytus savo ratą aplink saulę 
darydama.

Delko kas metai, daleiskime 
kožną Rugpjūčio mėnesį, mes 
matom virš galvos didelį gana 
aiškų kryžių sudarytą iš žvaig
ždžių? Jį dabar matysit po su
temai. Dėlto kad žemė apeina 
saulę į 365% dienas ir tam tik
ru mėnesiu ateina į tam tikrą 
vietą ir mes matom kas metai 
tam tikrą mėnesį ir tam mė
nesiui priklausančias žvaigždes. 
Žemės kelias padalintas į dvyli
ka dalių. Tas pavadinta zodia
ku, ir sakoma kad saulė tą ir tą 
mėnesį buna tame ir tame zo
diako ženkle. Tas žinoma iš to 
kad šeši mėnesiai pirmiau to ir 
šeši mėnesiai po to ties tuo zo
diaku arba saulės stotimi tarp 
žvaigždžių buvo musų žemė.

Jeigu visas dangus, žvaigž
dės, keliautų aplink žemę, o že
mė ant vietos stovėtų, tai kas 
naktis matytume visas žvaigž
des tas pačias, ir kasnakt kėlė

jas tų zodiako grupių praeitų 
pro mus, o kitų niekad nematy
tume.

Kaip susekt kad šaulė stovi, 
nors jau žinom kad žvaigždės 
stovi, o nebėga aplink žemę?

štai kaip. Sakykime, žemei 
bėgant aplink saulę, Rugpjūčio 
mėnesį virš musų yra konste
liacija Cygnus arba tas minė
tas kryžius. Dabar, kadangi 
žemė apeina saulę į 12 mėnesių 
sykį, tai už šešių mėnesių že
mė turi stovėt visai kitoj vie
toj, o mes per saulę žiūrėdami 
turim matyt toj vietoj kur mes 
buvom šeši mėnesiai atgal, tą 
patį kryžių. Kitaip negali bū
ti, tas kryžius kas metai turi 
rastis toj pačioj vietoj.,

Na ir kada Vasario mėnesį 
pasitaiko saulės užtemimas, žiū
rėdami į užtemusią saulę, kita
me jos šone pamatom tą kry
žių. Jeigu pasirinksim kitą ko
kią žvaigždžių grupę, sakysim 
Kovo mėnesį matomą žvaigždy
ną Leo, kuris panašus į didelį 
pjautuvą su rusva žvaigžde Re- 
gulus rankenos gale. Tą žvaig
ždyną Lietuviai gerai pažįsta.

Ir vėl tas pats: jeigu Kovo 
mėnesį ta grupė naktį buna 
mums matoma virš galvos, tai 
Rugsėjo mėnesį ji turi rastis 
kitame šone saulės dienos laiku. 
Jeigu Rugsėjo mėnesį butų sau
lės užtemimas, mes tą pjautuvą 
matytume tolyn už saulės. Vi
sada kada tik saulė pilnai už
temsta buna matomos žvaigž
dės dienos laiku kurios matėsi 
naktį šeši mėnesiai atgal.

Jeigu žvaigždės stovėtų, o tik 
saulėj eitų, tai naktį ir dieną tos 
paeitas žvaigždės butų viršuje 
žemės, ir saulės užtemimui pa
sitaikius rudenį ar pavasarį ar 
žiemą, vis matytųsi tos pačios 
žvaigždės kurias visada vienas 
matytume nakties laiku.

Jeigu saulė eitų aplink žemę 
tada niekad nepasitaikytų tas 
kas yra nustatyta kožnam mė
nesiui, reiškia negalėtume žinot 
kokiame žvaigždyne saulė bus 
ir kokis bus matoma laike užte- 
mimo, nes saulė, keliaudama 
greičiau už žvaigždes (kadangi 
ji yra arti, vos 93,000,000 my
lių atstumo nuo žemės) greičiau 
praeitų, o žvaigždės butų nau
jai susigrupavę, kaip yra su 
planetomis, kurios keliaują ap
link saulę į rytus ir niekad jų 
nerandame toj pat vietoj, bet 
praėjusias pro kitas žva'igždes 
į rytų pusę. Jos yra arti sau
lės ir žemės, ir žvaigždės jeigu 
ir keliautų į rytus tai jos nie- 

FO^ROSEDALFoi 
į Kj Dry Cleaning Co.ii 
f HLeJI Rand. 7906 ! I
f C. F. PETRAITIS, Prop. • • 
f 6702 Superior Ave., • > 
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kad nesuspėtų ir atsiliktų užpa
kalyje, nes jos pertoli.

Dabar apie 11 vai. naktį ry
tuose pasirodo Jupiteris, didelė 
aiški planeta. Jau kitą metą

mes ją nerasime toj vietoj, jau 
tik Rusgėjo mėnesį ją pradėsi
me matyt tą pačią valandą ta
me dangaus krašte, nes ji bus 
nuėjus į kitą žvaigždyną.

ARDYS RUOŠIASI PRIE DIDELIO MŪŠIO -
REIKALINGA JAM DAUG KAREIVIU!

Nauji Ardžio kareiviai pri
sirašė sekanti:

A. Bendziunas, iš Fitchburg, 
Mass., rašo: Prisiunčiu ketu
ris dolarius, tris bus už “Dir
vą” į Lietuvą, o vienas mano 
įstojimui į “Juodo Karžygio” 
armiją. Kada knyga bus ga
tava prisiųsit.

Jenas Kaminskis iš Vander
grift, Pa., rašo: Būdamas ne
vedęs, įsirašau Juodo Karžy
gio kareiv|iųs. Aš karžygiu 
negaliu būti, bet sau šonkaulį 
gal kada išsikariausiu. Pri
imkit ir mano dolarį už knygą 
“Juodas Karžygis” ir kai bus 
gatava prisiųškit.

Jonas šalvaitis iš Fordson, 
Mich., rašo: Štai dar vienas 
geras rekrutas į Juodo Karei
vio arnjiją '— prirašykit ir 
mane, o aš prisiunčiu jums 
dolarį pinigais.

Pranas Vilčinskas, iš Bing
hamton, N. ' Y., prisiuntė do
larį ir sako: Ir aš ■ pristoja 
nors prie uodegos Karžygio 
pulko. Tik tegul knyga grei
čiau išeina, visa šeimyna lau
kiam.

P. Martinaitis, iš So? Boston, 
Mass., driikavoja: Man labai 
patinka Juodas Karžygis ir aš 
noriu būti jo kareiviu. Tik 
mums labai rupi kuo ta isto
rija užsibaigs. Mano boba ne
sulaukia “Dirvos’*, taip tą is
toriją seka.

Juozas J. Maksimavičius iš 
New Britain, Conn., skubomis 
atrašė: Kadangi dar priimat 
į Juodo Karžygio pulkus tai pri
siunčiu $1 ir meldžiu ir mane 
įrašyti. Nors aš nesu labai ga
lingas, bet turėdamas Dzūkiški) 
drąsą bandysiu jam kovoje pa
gelbėt.

“EKSCELENCIJA”
i ARBA
; kaip Amerikiečio Lietuvio Butlegerio našlė su duktere pateko į Kauno žulikų nagus, 
» “aukštų žentų” savo' dukterei jieškant, iš kurių jas laiku išgelbėjo du Amerikiečiai.

K. S. Karpavičius.*^*******^*********^*^
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
! organizacija Suvienytose Valstijose,
i 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- 
J imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraltf "T4- 
h vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pust kainas.

' Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
■ Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.
-> Del platesnių informacijų kreipkitšs Šiuo adresui

S LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
! 307 W. 30th Street New York, N. T.
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H Dabar užsirašyk |
“AMERIKOS LIETUVI”

g “AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių § 
§ . pasiskaitymų, naudingu moksliškų straipsnių, ir svarbiu g 
g žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užširašykit g 
g jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį. g
g Reikalaujam agentų uarašinėt “Amerikos Lietuvį”,- .par- n 
S davinėti knygas ir gražias laiškams popieraa. Adresuo- g 
§ kit pinigus ir laiškus siųsdami: g
| “AMERIKOS LIETUVIS” I

H 14 Vernon Street Worcester, Mass, g

I SEDAN
Per eilę metų uždari automobiliai turėjo 

pirmenybę. Jie apsaugo drapaną, vėsesni 
vasarą, šilti žiemą.

Mes turim uždarus karus per visą metą, 
80 pasažierių sedanus. Ant relių, bet Į vie
tą gurno jus gaunat šoferį su ilgu patyrimu, 
progą pamatyti laukus, skaityti arba ilsėtis.

Jums nereikia pirkti musų karų. 
Nėra kam gesti, nykti, arba ga
zoliną pirkti.

The Cleveland Southwestern Railway & 
Light Company

Tiesioginė Linija j Chippewa Lake Parką.

...... ~

HFwelve Day
rAftęationTrips

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

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

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

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

now obtainable at our Cleveland Office

SIDE TRIPS from Niagara Falls at Special Excursion Rates
5?iret,,r* ’ 1 5 A™ I MONTREAL .nd return : $26.20

CLAYTON, N.Y. and return 16.601 ___
ALEXANDRIA BAYandretum 17.OS I QUEBEC and Return S « 36.35 

with return limit equal to Niagara Falls Excursion Tickets

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

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

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

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

(Tąsa iš pereito num.)
* ? , .Dielė — Kažin kad taip aš pabandyčiau 

prisimergint prie motinos kaip tu prie 
dukters? Gal ir sau koki tūkstantėli išsi- 
viliočiau ?....

Kar. (pagalvojęs) — Suk tave devyni! 
Tik nekliudyk man ir neužmiršk kaip su
tarėm. Mokėk mane pagirt, nes už tai 
ėst gauni, apie tavo dabartį kalbant.......

Dielė — Taip. “Jūsų Ekscelencija”, pa
girt tai aš mokėsiu....

Kar, — Žiūrėk nesiduok bobai galvą ap
sukt, kaip tik pinigai rankose, tuoj užsie
nin ir Argentinon.... Atmink mano ges
tikuliacijas, ...

Scena 6. .

Ineina Keidė ir Bumblienė, dekolte išsirė- 
džiusioš. Abu vyrai eina prie jų.

Kar. (pastumia atbula ranlja Dielę, pa
rodydamas stovėti užpakalyje, pats eina 
prie moterų, kurios iškeltas rankas neša 
prie jo) — Sveikute, panele Katarina!.... 
(elegantiškai bučiuoja ranka.) Sveika, po
niute! Kaip judvieių sveikatėlė? (Bu
čiuoja ranką Bumblienei. Paskui, savo 
rankas trindamas, linkčiodamas) Kokios 
iudvi šiandien žavėjančios, tiesiog tik gro- 
žėkis!

Keidė (maloniai) — Jau visa dienų ta- 
mistos laukiam, mister.... ponas Tamė- 
nai.... Prašau prie stalo.... (Karėsas 
tuojau sėdasi prie stalo.)

Bum. (žiūrėdama gražiai į Dielę. paskui 
taria Karosui) — O čia tamistos f rentas? 
(Keidė išgirdus svetimą žodį piktai pažiū
ri į Bumblienę.)

Kar. — Tai ponas Kydulis, mano ener
gingas privatinis sekretorius, be kurio, 
mano pozicijoj, aš nieko veikti negaliu.

Dielė — Taip, visi pono Ekscelencijos 
konfidencialinjai reikalai yra mano žinioje.

Keidė — O, jes, aš mačiau jį baliuje.... 
(EiiĮa sveikint. Jis pabučiuoja jai ranką.) 
Meldžiu prie stalb. Koman. (Tempia už 
peties. Tas neina, žiuri į Karosą. Keidė 
timptelėjus jį nueina prie stalo tvarkyt.)

Bum. — Tily, nešk šian samavoi’ą! (Ka
rosui) Prašau, imkit, gohet, čia yra sasi- 
džių, balionės, salamės. tomeičių, dželės, 
kėksukų....

Dielė (žiūrėdamas į stalą ir besilaižyda
mas) — Jūsų Ekscelencija, gal ką užmiršo
te prieš užkandį? .... (niekam nematant 1 
piktai parodo į save, baksnodamas sau Į 
pilvą.)

Kar. — Nieko kolei kas. Meldžiu užkąs
ti sykiu, panelė taip gražiai prašė. (Jom 
nematant, rustai parodo jam eiti prie sta
lo.)

Bum. — Mister sekretoriau, prašom prie 
stalo, jauskis kaip namie....

Dielė (žemai linkčiodamas) — Ačiū, po
niute. ... (Skubiai prikiutina prie stalo.)

Kar. (iškeldamas stiklą degtinės) — Už 
sveikatėlę musu malonių šeimininkių!

(Abu skubiai valgo ir gerią.)
Kar. — Ar tik ne panelės Katarinos ran

kutėm gaminti šie gardumynai! Tiesiog 
net kvepia! Sako, Amerikos mergaitės tai 
stebėtinai gabios valgių gaminime....

Dielė — Kalbant apie dabartį, nei pas 
noną Valstybės Prezidentą mudu niekad 
tokiu pietų nevalgėm.... Tikrai tai Ame- 
"ikifčhj kreditas, o panelė Katarina buti- 
n"i turėtų gauti tokį vyrą kuris įvertintų 
!'S knlinaviską talentą!....'

("Keidė ir Bumblienė painiojąs! iš tų 
didelių pagyrų, nesiseka jom prie sta
lo. Vyrai tik kerta, valgo.)

Bum. — Mano Keidutė gerai auginta, 
moką viską prie auzos. Ale pas jus dau
giausia tarnaitės dirba....

Kar. — Bet visgi, poniute, nėra vyrui 
didesnio malonumo kaip gauti retkarčiais 
valgį iš savo gražios žmonelės rankučių...

Keidė — Jus tai įvertinat moterų darbą, 
alfe ne Amerikoj. Ten sako kad taip ir rei
kia, ir dar aprėkia....

Kar. — Panele, kas gi galėtų išdrysti 
barti tokį aniuolėlį kaip tamista! Turėtų 
būti beširdis ir be jausmų žmogus....

Dielė (mandagiai) — Ponas Ekscelenci
ja yra labai minkštos širdies....

Bum. — Jeigu jau mister sekretorius, 
kaipo vyras, jaučia kad tamista esi geros 
širdies, tai . tikrai laiminga bus ta kuri ta- 
mistai teks....

Kar. — Poniute, tai labai didelis ir pros- 
pektivis komplimentas...., _ _ ,

(Dielė rijęs, rijęs, jau pradeda lėčiau 
kramtyt, matyt kad jau nenori, bet vis 
dar kemša; ir Karosas bando valgyt 
daug ir kaip tik moterįs nemato, pa
sigriebę ką iš kitos lėkštės vis dedasi 
sau.)

Bum. -r Na, gal dar po vieną? (Ima 
degtinę, pila j stiklelius.)

Kar. — Poniute, po tokio skanaus už
kandžio, mielai priimsim dar po vieną nuo 
tamistos.... (Bumblienė pripilsto, visi iš
geria.) Už sveikatėlę ir geriausią laimę 
musų maloniųjų Amerikiečių.... (Gra
žiai pažiūri j Keidę, ta nusidžiaugus akis 
nuleidžia.)

Keidė — Niekas taip gražiai palinkėt 
nemoka kaip ponas Ekscelencija....

. Kar. — Tai prisisotjnom.... (stojasi, 
eina prie moterų, ir jos stojasi) Pavely- 
kit, tamistėlės, padėkuoti už taip skanius 
gardumynus! (Abiem) pabučiuoja rankas, 
kuriodvi stengiasi pataikyt laikyt.)

Dielė (irgi eina prie moterų) — Ir nuo 
manęs širdingiausis ačiū.... (Pabučiuoja 
abiem rankas.) Ir kas galėtų sakyt nors 
žodelį prieš Amerikiečių išauklėjimą? Ar 
visos Amerikietės tokios gabios prie namų 
ruošos kaip panelė Katarina?

Bum. — No, ne, tas priguli kokią mamę 
turi ir kaip save kypina. Kurie yra pur 
pas tuos viskas čyp ir nežino jokių palitiks.

Dielė (lyg sugautas, nesuprasdamas tų 
žodžių, pamirkčioja, rankas užpakalyj lai
kydamas, linguoja) — Ačiū, poniute, ačiū.

Bum. — Ponas Akcelencija turbut pui
kiai gyveną.... Gal musų auza perpras
ta jus priimti? Gal toliau rasim geresnę 
auzą, smagiau bus....

Kar. — Poniute, nesirūpinkit apie tai. 
Valdiškoj tarnyboj esant reikia priprast 
prie visko. Tamistos čia labai puikiai gy
venat. Malonu į tokią rezidenciją ineiti. 
Judvi matyt ir sistemą Amerikonišką Įve- 
dėt, o tas man begalo patinka....

Dielė — Visai kitaip negu pas musiį šei* 
mininkes. Tik žiūrėk ir gerėkis.

Bum. — Tai vis mano Keidutės darbas. 
Ji visada bizi, dirba, fiksina kad tik butų 
gražiau....

(Karosas gavęs progą parodo Dielei 
pirštais ženklus. Tas irgi atsako, bak
stelėdamas savo du pirštu viens, i kitą, 
ir pradeda mirkčiot abiem akim.)

Kar. (linkčiodamas) — Panele, ar ta
mista neleisi paprašyt jus išeiti su manim 
į sodelį? Ore taip malonu.... (Bumblie
nei) Ar tamista-, poni, nieko prieš neturė
si kad paliksim vieną ?....

Bum. — O, ne, bile tik jūsų ukvata.... 
Mister sekretorius dar lieka....

(Tarnaitė tuština stalą.)
Dielė — Gal Jūsų Ekscelencija reikalau

site ir manęs sodelyje? (žemai nusilenkia.)
Kar. — Ne, tamista. Prašau pasilikti 

viduje. (Keidei gražiai nusilenkdamas) 
Galiu pasiūlyt ranką, panele?.... (Pa
duoda ranką.)

Keidė — Ma, mes išeinam.... (Pamoja 
ranka bai-bai ir įsikibus Karosui į ranką 
išeina.)

(Bumblienė labai linksma. Dięlė jai 
nematant, sekiodamas jos užpakalyje 
rodo jai meilinimosi judėjimus, bet bi
jo pradėt.)

Bum. (atsigryžus į Dielę) — Kaip ta- 
mistai, mister sekretoriau, rods, ar ne nais 
porelė?.... Jeigu kaip, duočiau biskeli 
pinigų pasogos, galėtų puikiai gyvent. Ar 
ponas Akcelencij'’. paeina iš aukštų tėvų?

Dielė — O, poniute, iš labai aukštų! Iš 
dideliu dvarininku nuo Palangos, ir laiko 
valstybinę tarnybą tik iš noro pasitarnaut 
Lietuvai kaipo prakilnus ir atsakomingas 
pilietis.

Bum. — Amerikoj būdami, mes negirdė
jom kad čia tokių būdų....

Dielė — Girdėt negalima, nes blogieji 
užstelbia geruosius. Supraskit, poniute, 
jis yra vienas prieš daugelį blogųjų. Tai 
auksas ne žjnogus....

Bum. — Kaip mister sekretorius manai, 
ar ponas Akcelencija myli mano Keidutę?

Dielė — Ak, poniute! Jis vos sulaukė 
šios dienos, po ano vakaro susipažinimo su 
tamistos dukrele! Tiesiog sapnuoja kad 
galėtų gauti jos ranką — žinoma, su ta
mistos pavelijimu....

(BUS DAUGIAU)
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AR IŠEIVYSTE IŠNAIKINS LIETUVIUS?
JAU daug musų spaudoje* 

kalbėta kad išeivybė iš 
Lietuvos pavirto skandalin
ga, kad visi gyventojai nori 
bėgti nors ir į peklų, bet tik 
nelikti Lietuvoj. Trumpa
regiai tų priskiria valdžios 
blogumui, pražiūrėdami vi
sokius sukčius kurie vilioji
mais žmones traukia į “ro
jų”, nes paprastai tamsaus 
žmogelio yra palinkimas ti
kėti gražiems prižadams.

Nedykai ir bolševikai tu
ri pasekmes ., tarp tamsuo
lių, nes tie vargšai į priža
dus kimba.

Šiose dienose iš Pary
žiaus paleista Amerikon ži
nia buk “Išeivybė išnaikins 
Lietuvą”: Sako, “suvirš 7 
tūkstančiai Lietuvių išva
žiavo nuo Sausio 1 d. ir ma
noma kad 30,000 apleis Lie
tuvų sekančiais metais”.

Šių metų išeivybe remian
tis išrodytų taip. Bet rei
kia turėti mintyje tų faktų 
kad Brazilija ir Argentina 
tai ne Suvienytos Valstijos. 
Iš Suv. Valstijų žmonės ra
šė puikiausius laiškus apie 
pinigus ir gerus darbus, o 
iš Brazilijos ir Argentinos 
eina baisiausios žinios apie 
sunkybes ir pražūtį.

Kodėl Lietuviai nebėgo ir 
nebėga į Sibiru? Juk ir 
ten gyvenimas toks pats 
kaip Argentinoj ir Brazili
joj, tik kų klimatas skirtin
gas.

Visa priežastis bėgimo į 
pietų Amerikų ta' kad Lie
tuvoj visokie sukčiai ir pel- 
nagaudos įstengė įskiepyti 
žmonėms mintį jog ten vis
kas yra taip kaip “Ameri
koj”, reiškia kaip Suvieny
tose Valstijose, “o kam ne
patiks tas už metų gali iš
važiuot į ‘Amerikų’.”

Tas kada nors turės su
stot, ir sustos greitai.

darni savo nevykusiais veikalais 
jaunimo muzikalų skonį. Mes 
turim rasti priemonių šiam rei
škiniui pašalinti ar bent jam 
neitralizuoti.

4*
Tai tiek apie dainą. Pažiū

rėkim į Lietuvos literatūrą — 
irgi tas pats: ją irgi užteršę 
visokie trečios it ketvirtos ei
lės rašytojai savo “kuriniais”, 
savo rašybos “ultra-modėrniš- 
kumu”, teriojimu Lietuviškų 
žodžių ir įvedimu savų iškrai
pytų, neva “pagerintų”.

O, dar perskaitykime musų 
korespondento pranešimą apit 
vakarėlius Lietuvoje (p. 7), pa
matysim ir toje srityje sugedi
mo ir žudymo.

Iš Muzikos Lauko
šiose dienose išėjo' iš spau

dos VII sąsiuvinis Miko Petrau
sko kompozicijos dainų cho
rams. Dainos yra liaudies mo- 
tivai, sutaisytos klasiniai nau- 
joviniu budu ir nekurios dainos 
reikalauja gerai išlavintų cho
rų.

Sąsiuvinyje telpa šios dainos: 
1—Nusipyniau, vainikėlį; 2—Aš 
palikau motinėlę; 3—Kur tas 
šaltinėlis; 4—Bernužėli, nes’vo- 
liok; 5—Oi žydi šile putinėlis; 
6—Aš esmu mergelė; 7—Pas 
motulę busiu; 8—Siuntė močiu
tė; 9—Aš savo bernelį; 10— 
Mergele, jaunoji.

Kaina viso sąsiuvinio $1.

Susinešti su gerb. Petrausku 
galima rašant: 3732 Michigan 
avė., Detroit, Mich.

IR LIETUVOJE TAS 
PATS

Lietuvos Dainų šventėj, Lie
pos 3 d., kaip rašo “Lietuvoj” 
J. Bendorius, buvo ir štai ko:

Konkurse dalyvavusių chorų 
programo reikalas, nežinau są
moningai ar nesąmoningai, or
ganizatorių buvo paliktas jų 
vedėjų nuožiūrai, čia padaryta 
didelė klaida. Bet mes už tai 
konkurso rengėjų nebarsim. Jie 
tuo kaip ant delno parodė, sta
čiai “nufotografavo”, esamą iš 
viso Lietuvoje liūdną dainos 
padėjimą.

Jei pirmaeiliai chorai, su ma
žom išimtim, turėjo repertuare 
gerus ar bent patenkinamai ge
rus veikalus, tai antraeilių ir 
trečiaeilių chorų repertuarai 
buvo išmarginti banaliais jų ve
dėjų ir jiems panašių “kompo
zitorių” kuriniais, tiesiog už
gaunančiais muzikalingo klau
sytojo jausmus.

Jau seniau pastebėjau kad 
mes skęstame blogiausios rū
šies muzikos tvane. Atsirado 
Lietuvoje ■ nauja “kompozito
riaus” liga, kuria pradėjo sirgti 
žymi provincijos chorvedžių da
lis. Statydami viešai savo “vei
kalus”, jie išstumia musų gra
žias dainas ir jas žudo, gadin-

DAINA 
(P. Janulis)

Devyni metai kaip viena diena 
Kaip darželėiyj bebuvau. 
Kaip darželėiyj bebuvau.

Užaugo, augo žalios rūtelės
Penkiom, šešiom šakelėm (2 kart) 

Ant tų šakelių aukso žiedeliai, 
Ir pilkoji gegutė (2 syk). 
L Kukavo rytas ir vakarėlis, 

i Ir vidur naktelės (2 syk.) 
Tolei kukavo ik’ iškukavo 
Man didelius vargelius (2 syk.)

Motute mano, senoji mano, 
Vaduok mane iš vargelių (2 syk). 

Dukrele, mano, jaunoji mano, 
Kaip ąš tave vaduosiu (2 syk.)

Rankos surištos, žodžiai sutapti/ 
Žiedeliai sumainyti (2 syk.) 

Tėveli mano, senasai mano, 
Kur dėt man vainikėlis (2 syk.) 

i Nešk vainikėlį ant Dunojėlio,
Ant čysto vandenėlio (2 syk.) 

Vėjelis pučia, Dunojus ūžia, 
Vainikėlis žaliuoja (2 syk).

Tai tau,, dukrele, šį vakarėlį 
Nuometėlis baloje (2 syk).

DAINA
(Pr. Daugininkaitis) 

Ko liūdi, mergele, ko liūdi, 
Ko stovi nuleidus rankas? 
Ko liūsta skaistieji veideliai, 
Kam lieji ašaras gailias?

Ar auštantis rytas nelinksmin’?
Ar gaila brangios praeities?
Ko liūdi, mergele jaunoji, 
Ir lauki kasdiena mirties? 

Neverki, mergele, jaunoji, 
Jau greitai saulutė tekės^ 
Bus linksma, gražu ir malonu, 
Iš džiaugsmo akytės mirgės.

Klausyki, gegutė kukuoja, 
Atlėkus ir tau užkukuos, 
Pakils toks mažutis vėjelis, 
Ir tavo gėlelės linguos. 

Gegutė nenor man kukuoti, 
Nemyli ji vargšų tokių, 
Kad ir pasitaikys atlėkti, 
Kukuos del mergelių kitų.

Aš vargšė vis verksiu, budėsiu, 
Dėlto kad aš verkt turiu, 
Aš silpna mergelė, verkėją, 
Su draugėm’s dainuot negaliu. 

Nors brėkštų ir saulė tekėtų, 
Manęs jau niekas neramins, 
Nors diena ir butų gražiausia, 
Bet mano širdies neatgaivins.

Jų danų žodeliai linksmiausi, 
O man rodos baisus vargai, 
Kasdiena ašarose skęstu, 
Man graužia širdį kirminai. 

Likimas nuo draugių atskyrė, 
Pertai turiu kęsti sunkiau; 
Liūdnumas man širdį ramina, 
Aš vystu kasdiena labiau.

Kol gyvasties jausmų turėsiu, 
Kol kūnas nubalęsinerims,f 
Tol vargas, pasaulio svajonės 
Man jaunų širdužę graudins.

Sunku man pasaulyj gyventi, ■ 
Mirtie, pas mane ateiki greičiau, 
Nereiktų liūdnumas kentėti, 
Numirus, man butų lengviau. ; r

(Tąsa)
— Taip, tai liečiasi manęs. Mane, to

kį skurdžių kokį matai, kaltina godume,— 
teisinosi Rodinas.

— O kas yra tie žmonės kuriuos tu 
užtari? — klausė Džalma.

— Kuriuos aš užtariu? — pakartojo 
Rodinas, nuduodamas lyg nerasdamas ką 
atsakyt: — Nagi tai pasakysiu. Jie yra 
vargšai neturinti iš ko gyventi; geri žmo
nės, bet turinti tiktai teisingą priežastį 
savo pusėje byloje teisme. Jiems grąso 
sunaikinimas iš pavojingų priešų; bet, ant 
laimės, tie priešai man žinomi ir aš galiu 
juos išduoti. Būdamas pats silpnas ir var
gšas, aš stoju už biednuosius. Bet skaityk 
toliau, meldžiu.

Princas Džalma skaitės “Todėl tu tu
ri baimintis visų jeigu laikysies priešingai 
man, o nieko nelaimėsi jeigu laikysies pu
sėje tų kuriuos vadini savo draugais. Jie 
geriau tiktų vadinti tavo mulkiais, nes ta
vo nesiėmimas jais rūpintis butų neišaiški
namas, jeigu butų teisingas.

“Štai ko mes tavęs prašom. Šią pat 
naktį, prieš dvyliktą, tu turi būti pasišali
nęs iš Parišo, ir nebandyk sugryžt bėgyje 
šešių mėnesių.” Džalma vėl nustebo iš tų 
žodžių ir pažiurėjo į Rodiną.

— Visai naturališka, — tarė tas, — 
per tą laiką mano vargšų draugų byla bu
tų išspręsta, ir aš negalėčiau jų užstoti. 
Matai kaip yra, mano brangus princai, — 
pridėjo jis, liūdnai. — Bet meldžiu skaityt.

Džalma skaitė: “Kad bu tume tikri 
tavo prasišalinimu iš Parišo ant šešių mė
nesių, tu išvyksi į namus musų vieno drau
go Vokietijoje. Tu ten busi gražiai užlai
komas, bet prievarta laikomas iki išeis lai
kas. Ant tų išlygų, tu gausi pensiją po 
tūkstantį frankų į mėnesį, ir 20,000 fran
kų gale šešių mėnesių, viskas tas bus tau 
užtikrinta. Tu gerai žinai reikalų eigą, ir 
mes žino mkad užslėpę tave, tau čia ne
sant, mes norim tik atsikratyti savo prie
šo, nelabai pavojingo, bet tik įkiraus. Ne
būk apakęs savo pirma pasekme. Pasek
mės tavo pasmerkimo musų bus pavojin
gos tau, nes jos yra pražūtingos. Teisėjas 
kuris priėmė tavo prirodymus tuoj apgai
lės savo vienpusiškumo. Pasielgk su šiuo 
laišku kaip tau geriausia patinka. Mes 
žinom ką rašom ir kam rašom. Jeigu ne- 
gausim ant keturių tavo atsakymo paties 
ranka parašymo, karas tarp musų prasidės; 
ir ne rytoj, bet tuojau.”

Pabaigus skaityti laišką, Džalma pa
žiurėjo į Rodiną ir tarė: — Pavelyk man 
pašaukt Faringą, — ir paskambino varpelį. 
Atėjo tas puslaukinis. Rodinas suplėšė lai
šką, sutrynė delnuose į skritulį ir paduo
damas tarnui pasakė: <— Atiduok šį tam 
žmogui kuris laukia mano atsakymo, ir pa
sakyk kad tai toks mano atsakymas į tą 
begėdišką laišką.

— Tai bus pavojingas karas tau, tė
ve, — tarė Džalma.

— Taip, princai, bet aš neturiu noro 
kaip tu žudyt savo priešus dėlto kad jie yra 
klastingi ir bailus. Aš kovoju prieš juos 
įstatymų keliu. Daryk taip ir tu. — Pas
kui matydamas kad Džalma susiraukė, ta
rė. — Aš klystu. Nieko daugiau apie tai 
nesakysiu. Lai tas priklausys nuo tavo 
motiniškos globėjos nuosprendžio. Aš ma
tysiu ją rytoj. Jeigu ji sutiks, aš pasaky
siu tau tavo priešų vardus; jeigu ne—ne.

— O ar ji yra tokia moteriška ant ku
rios sprendimo aš galiu pasitikėti?

— Taip, ji yra prakilniausia ir protin
giausia pasaulyje! Ji yra drąsi ir narsi.

Sunku ir apsakyt koks pasigerėjimas 
buvo Džalmos jausmuose iš tokios prakil
nios moteriškos kokią jam Rodinas api
piešė. Jis mylėjo ją kaip savo motiną, nes 
jo motinos jau nebuvo gyvos.

— Taip, — kalbėjo Rodinaš, eidamas 
prie užtraukto lango, — jeigu tu norėtum 
įsivaizdint savo globėją, manyk tik apie 
(Jrąsą, teisingumą ir ištikimą ypatą. Sma
gu man matyti kaip tu džiaugiesi ja, gir
dėdamas mane apie ją kalbant. Bet ji ir 
verta tavo prakilnaus mylėjimo.

— Aš tikiu tau, — sakė Džalma entu
ziastiškai, — mano širdis pilna pasigerė
jimo ir nuostabos; kadangi nors mano mo
tinos nėra, o, kita tokia kaip jijgyvena!

— Tik kelios dienos atgal ši prakilni 
moteris kalbėjo man šiais brangiais žo
džiais, kurių aš visą gyvenimą neužmiršiu ; 
ji sakė: “Tamista, jei aš nužvelgsiu kad 
kas nors kurį ar myliu ir gerbiu-----”

Rodinas negalėjo pabaigt. Lango už- 
trauka taip smarkiai buvo sukratyta kad 
truko sprenžina ir užtrauka išlėkė į viršų, 
o didelei Džalmos nuostabai, prieš jį pasi
rodė lange Andriennė. Jos apsiaustas nu
puolė nuo pečių, ir iš smarkumo kokiu ji 
šoko prie lango, nukrito ir nuo jos galvos 
skrybėlė. Kadangi išsiskubino iš namų 
greitomis, ji buvo t ikliuosa suknia kurią 
mėgdavo namie dėvėti, kuomet būdavo 
viena, ir Džalmos akyse ji pasirodė neapsa
komai graži, kad jis net pasijuto kaip sap
ne. Jis stovėjo sužavėtas jos, kuri taipgi, 
sujaudinta ką girdėjo Rodiną pasakojant, 
sujaudinta stovėjo tarplangėje neidama gi
liau. Rodinas, ją pamatęs, nustebęs sušu
ko: — Tamista čia, madame?

— Taip, tamista! — tarė Andriennė, 
suerzintu balsu, — aš atėjau užbaigti tą sa
kinį kurį pradėjai sakyti. Aš sakiau ta- 
mistai kad kuomet nuožvalga ineina man 
į mintį, aš pasakau atvirai tam pačiam 
žmogui į akis. Vienok, prisipžįstu, aš ne
išlaikiau savo nusistatymo. Aš atėjau čia 
kaipo špiegas, bet tavo atsakymas abbei 
d’Aigrigny parodė man tavo naujus priža
dus atsidavimo ir teisingumo man. Aš abe
jojau tavo teisingumui kada princui kalbė
jai apie mano griežtumą. Pirmą kart save 
gyvenime pasidaviau apvylimui; už tai 
aš verta nubaudimo; gali reikalaut mano 
atsiprašymo, aš mielai padarysiu. — Pas
kui, atsisukdama į Džalmą, ji pridėjo: — 
Nuo dabar, princai, a daugiau nesu ponia 
savo paslapčių. Aš esu tavo giminietė, 
Mmle de Kardoviliutė; ir tikiu kad priini- 1 
si vaišingumą ir namus nuo sesers kaip 
priėmei nuo motinos.

Džalma nieko neatsakė'. Jis tik labai 
užsisvajojo iš to stebėtino pamatymo to
kios gražios merginos. Ištikro, niekad dar 
kiti tokie du nesusitaikė gražus pavyzdžiai 
grožės. Andriennė ir Džalma buvo tai 
ideališka pora gražaus jaunikaičio ir pa
togios mergaitės. Jau nuo Rodino žodžių 
Džalma ją labai vertino, tik štai patyrė 
kad ji yra graži ir jauna, o ji irgi girdėjo 
su kokiu prakilnumu jis į Rodiną kalbėjo 
apie ją, taigi pamačius jį negalėjo suval
dyti savo pasigerėjimo jo gražumu. ,

Bandydama išsiblaivyt iš tų įspūdžių, 
ji prabilo į Rodiną prašydama kad jis at
leisti} už nepasitikėjimą jam. Bet Džal
mos tylėjimas ją pradėjo rūpinti. Vėl pa
kėlus akis į princą, norėjo žinot ar jis pri
ims jos pasiūlymą gyventi jos name. Ne
galėdama gauti išvadų, kreipėsi į Rodiną 
prašydama: — Kalbėk jam, pasakyk ma
no pasiūlymą. Aš ilgiau negaliu pasilikti. 
— Taip tarus, ji kreipėsi prie Florinos ei
ti, kaip staiga Džalma šoko prie jos kaip 
tigras norėdamas suplėšyt savo auką.

(Bus daugiau)

Sapnininkai
75c APDARYTA J j
Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

ŽODYNAS

$10.00
$11.00

Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ...
Tas pats, gera morokko oda ...................

“DIRVOS” KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Kaip kas Protauja
Vienas “Dirvos” skaitytojas - 

! atsiuntė “Dirvos” agentūrai 
j$31, bet -per apie‘pora mėnesiu 
negavo kvitos (tuo laiku išsikė
lė į kitą miestą kai 
siųsta senu adresu), 
šė šitokį laiškutį:

“Prašau duot man
■ ‘Dirvos’ agentūra gavo nuo ma- 
‘ nęs pinigus $31, kuriuos aš į 
1 Lietuvą siunčiau jau ilgas lai- 1 
‘ kas. Atsakymui įdedu pašto ;

: ženklelį.”
Viena moterėlė atsiuntė ke- 1 

1 lis dešimtukus pašto ženkleliais į
I už teatrališkas knygutes, ir ne

tyčia pasitaikė kad viena kny
gutė nedadėta. Ji atrašo šitaip:

“Kokias jus suktybes varinė- į 
' jat, norit žmones apgaudinėt ir ' 

prisisavini mano 20 centų. Jei- 
gu negrąžinsit arba neatsiųsit 
dar vienos knygutės aš apgar
sinsiu kituose -laikraščiuose ko
kie jus sukčiai.”!

Ačiū dievams tokių Lietuvių 
jau yra mažai kaip ši moterėlė, 
diduma pavirtę tokiais kaip tas 
viršuje, kurie ir šimtus dolariu 
pasitikėtų visuomeniškai įstai- ’ 
gai. Nei vienas laikraštis nei 
geras biznierius žmonų neap
gaudinėja, tik dar iš nekuriu J 
neišėjo tas laukinis paprotis 3 
manyt kad kiti amžinai tyko > 
juos apgauti.

Nedyvai kad tamsus žmone- ’ 
liai taip mano, bet nesenai dar 
ir musų laikraščiai labai tam 
tikėjo ir kaip tik kas para- s 
šydavo kad ta ir ta redakcija 
“pavogė nuo manęs 20 centų” 
jie tuoj ir talpindavo, nepamo- jj 
kindami žmogelį kad gal ten ko- J 
kia klaida, kreipkis vėl ir paša- 
kyk jiems patiems.

Dabar redaktoriai tokius da
lykus sarmatijasi dėti.
II Įteiktų kad išsivystytų juose į
gana proto ir kitokiuose šmeiž- ; 
tuose pažiūrėti į dalyką iš visų • 
pusių, o ne aklai talpinti, jeigu a 
tik išsukama uodega nuo krimi- J 
nališkos bylos. / ,

kvitą pa-
Jis atra-

žinoti ar

Tuneliai Ore
“Darbininkas” įdėjo štai ko

kį antgalvį savo svarbiausiose 
žiniose šią savaitę:

“New Yorko Požeminį Tunelį
Išnešė į Padanges”. , ( 

Tunelio išnešimas į padanges 
galima prilyginti prie to posa
kio: Kada baronką suvalgai, 
kur dingsta jos skylė?

Niekaip negalima išgalvot 
kaip sprogimas galėtų išnešt į 
padanges tunelį.

“ŽEMES ROJUS”
Nuostabi trijų veiksmų ko
medija, naujai išleita, dar , .1 
niekur nevaidinta mažesnė
se kolonijose. Nėra, tai par- 
tiviškas veikalas pašiepi
mui komunistų, bet grynai 
komedija iš Amerikoniškų 
farmerių ir jų išdykusių 
vaikų gyvenimo, ‘ižemės 
Rojus” atsiranda vienam 
ūkininkui našliui ku
ris atsilankęs pas savo sū
nų randa sau našlę mote
rį ir su ja apsiveda.

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

Ima apie 2 valandas vai
dinimo, scenerijos papras- 

\ tos, jų yra visose svetainė
se. 77 pusi. Kaina 50c.
REIKALAUKIT “DIRVOJ”

Lietuvos Konsulatai :
Lithuanian Consulate I 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, HI.

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

2622 — 16th Street, N. W.
Washington, D. C. _ j.
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Alina ir Ardys
Jau mes žinome kad Alina, paslaptai 

mylėdama Ardį, bijojo užtart jį jam kalė
jime esant, manydama kad visi suseks jos 
paslaptį, ir kentėdama tylėjo. Ir dabar, 
kas tokio butų buvę jai susitikt su tuo jau
nikaičiu, karaliaus mylimu narsuoliu, jeigu 
ne jos meilė prie jo. Dabar, nei ji dryso 
paklaust žodelį daugiau apie jį kiek pats 
karalius suminėjo, nei pati ištarė į karalių 
jo vardą, bet visa degė meile ir voš susilai
kė nuo drebėjimo, taip jos visi jausmai ir 
mintįs buvo nukreipta į jį. Jeigu karalius 
nemetė jokios nuožiūros ant savo jaunos 
pačios tai tik dėlto kad jam dar pasaulio 
tvarka buvo toli kitokia negu buvo Alinai 
ir Ardžiui, ir kaip jis niekad nebūtų pama
nęs pritraukt dangų prie žemės taip nega
lėjo nei mintyse rišt jų dviejų į krūvą.

Girdėjo jau Nemyra kokiu trusu jo 
žmona darbavosi pilyje ir mieste kada jis 
kariavo, ir džiaugėsi iš jos. Po miestą vis 
daugiau ir daugiau plito nuostabios kalbos 
kad jaunutė jų karalienė yra tikra žmonių 
draugė, o tais laikais kas tokiu būdavo 
žmonės neapsakomai mylėjo ir net savo 
rubus po kojų klojo gatve einant, savo gy
vastį gatavi atiduoti buvo. Žmonės kalbė
jo tarp savęs ir sugryžusiems vyrams pa
sakojo kokia ji geilestinga, drauginga, jau
trios ir geros širdies, kokia meili seniems 
ir vaikučiams, ir taip kalbomis ją aukšti
no, brangino.

Kareiviai gi iš savo pusės plėtė kalbas 
apie Ardžio narsumą, ir su baime sakė vi
siems kad jei ne Ardys, kad ne jo suma
numas, Mažvičių pagalbos nebūtų gauta, ir 
šalis butų buvus Asturų nuteriota.

Ir štai, vienu sykiu (mieste, ir palengva 
visoje šalyje, kilo virš visų kitų du vardai, 
kurie įgavo žmonėse pagarbos. Ar turės 
ką bendro tie vardai kada nors to miesto 
ir šalies gyvenime, parodys pats likimas., * * *

Eidamas kokiu reikalu pas karalių, 
Ardys dairėsi visomis pusėmis ar nepama
tys kur savo juodakės kuri jį taip maloniai 
sutiko gryžtantį ir net vainiką padovano
jo; žinojo jis dabar kad ji jį myli, todėl ne 
savom kojom vaikščiojo, ne savo mintimis 
mąstė — vis tik geidė ją sueiti, pamatyti, 
pratarti žodelį....

Ne ko kito geidė ir Alina, bet susiti
kimas priklausė nuo jos — ji tą gerai ži
nojo ir elgėsi atsargiai kad jų susitikimas 
nebūtų paskutinis pasimatymas, bet pra
džia jų meilės .įkūnijimo.

Bėgančios dienos didino jos troškimus 
sueiti ARDĮ — daba ji savyje tą vardą ne
šiojo kaip didžiausią brangenybę ir karto
jo mintyse tūkstančių tūkstančiai sykių 
— ir naktį gulėdama, ir dieną vaikščioda
ma ir sėdėdama ar ką veikdama. Būdama 
“Meilės Darže”, ji kelis sykius bandė net 
garsu tarti tą vardą, norėdama patirti ar 
jos balsas nenutruks kada patiks jį kur 
vieną ir stengsis užkalbint. Apsidairyda
ma ar nieko aplinkui nėra, Alina bandė 
garsu kalbėti pasveikinimo žodžius kuriais 
manė Ardį užkalbint ir parodyt kad ji pa
siveda jam, idant jis nepasišalintų nuo jos 
tik po pasveikinimo. . *

Šiandien po pietų pas karalių lankėsi 
Ardys su pora kitų viršaičių. Laimė davė 
Alinai nugirsti už durų vyrų skambias kal
bas — jei ne tas ji butų įžengus pas Nemy- 
rą ir butų susidūrus su Ardžiu akis į akį.

Pajutus jį tenai, bėgo ji kuogreičiau- 
sia į sodną kad prapulti iš namų idant kar
tais karaliui prireikus jos negalėtų rasti. 
Išbėgo ir dingo sodne.

Take pasigirdo sunkus, bet mitrus žin
gsniai, ir Alina sudrebėjo. Negalėjo nu- 
sėdėt ant vietos ir pribėgus pažiurėjo per 
krūmelius kas ten butų. Pamatė jį vieną 
ateinantį. Pamačius Ardį, ji tekina pakru- 
miais leidosi bėgti tolyn į sodną ir dreban
čia širdžia taikėsi patekt Ardžio take ties 
skerstakiu vedančiu į jos darželį.

Praėjęs pro medį į kurį nuolat žiūrė
davo, kur pirmu syk Aliną suėjo čionai ne
tikėtai, nieko ten nematė. Be jokių vilčių 
žengė sau toliau, nors mintįs buvo apie ją.

Geisdamas ją visur sutikti, pats sau

vienas mintyse kalbėjosi, ir mąstė, kokiais 
žodžiais ją pasveikintų jeigu kada susi
tiks. Daugiau tikėjosi ją sutikt ineidamas 
į palocius negu išeidamas, todėl dabar apie 
pasitikimą nei negalvojo.

Padrąsinimui savęs ir palaikymui bal
so gyvu, kad neužsikirstų gerklėje, Alina 
pradėjo niuniuoti, paskui net ėmė savo 
gražiu balsu retais žodžiais dainuoti. Gir-j 
dėjo Ardys, artyn eidamas, skundo dainelę, 
bet nespėjo pamatyt kas dainavo, kaip štai 
prie jo, ties skerstakiu, stojosi netikėta 
esybė, kurią iš rūbų nors nebūtų galėjęs 
pažint, tuoj pažino iš veido ir akių.

ALINA ir ARDYS!!!
Dvi dangaus ar pragaro galybių su

kurtos meilės ugnįs dabar stovėjo prieš 
viena kitą ir viena antrą bandė apgaubti. 
Keturios akįs žiurėjo į krūvą, dvi krutinės 
kilnojosi, kuriose širdįs daužėsi kai perkū
nijų užkluptas miškas. Veidai jų paraudo, 
rankos abiejų atšalo — ir du stabai stovė- 
no, nors niekeno netrukdomi, bet negalinti 
pasijudinti iš vietos; niekeno nelaikomi, 
bet negalinti nei žingsnio žengti; nors sto
vėjo vienas priešais kitą už trejeto žin
gsnių, bet negalėjo susisiekti.... Abudu 
turbut bandė ką tarti, bet lupos neįstengė 
krutėti, gerklės neišdavė balso, tik akįs be 
mirksėjimo žiurėjo vienos į kitas ir tik iš 
to galima buvo žinoti kad jiedu yra gyvi.

Susiubavo Alina, kai nendrė, ir gal bu
tų sukritus ant tako, bet dabar jau ji bu
vo Ardžio glėbyje, kurs panešėjo ją šalin 
nuo tako ir priklaupdamas vienu keliu ant 
žolės, laikydamas ją prie savęs padėjo at
sigaivinti. Ardys žiurėjo į jos užmerktas 
akis ir išbalusį veidą, kuris palengva pra
dėjo atgauti raudonumą; neužilgo prasivė
rė akįs, kurios ne ką kitą pamatė kaip tik 
visai arti Ardžio akis ir jo švelnų veidą. 
Atgavus sąmonę, rymodama Ardžia glė
byje, ji girdėjo baisų Ardžio širdies plaki
mą, jautė* jo rankas1 apkabinusias ją. Pa
lengva jį ėmė judėti, ir pajuto Ardys kaip 
jos ranka kilo aukštyn ir apglėbė jo kaklą. 
Ta drebanti ranka laibiau ir labiau lenkė 
tvirtą jo sprandą žemyn iki jų veidai susi
glaudė, ir taip spaudėsi į krūvą kaip po bai
sios nelaimės susiradusių vienas kitą vyro 
ir moteries ąpsidžiaugime, kurie karštai 
mylisi. Judino savo veidą Alina taip kaip 
norėdama dasukti sąvp lupąs prie jo lupų 
ir bučiuoti, bet susijaudinimo perimti jie
du neįstengė suspausti lupų tiesiog, tik 
jų kraštai susilietė, dviem žandam susi- 
glaudus vienas su kitu.

Dingo jų abiejų sugalvoti pasveikini
mo žodžiai, užmirė jų balsas, akįs nematė 
kur jiedu buvo, ausįs nieko negirdėjo, ir 
jeigu aplink juos dabar butų suėjęs ir ap
stojęs visas pasaulis jiedu nebūtų per va
landėlę nieko matę nei girdėję....

Kaip ir anais jų pasimatymais, nesusi
tiko jiedu kata naujai į pažintį sueiną my
limieji, bet lyg amžiais vienas kitą mylėję 
ir vienas kito, buvę, tik nelaimingo likimo 
vis nesuleidžiami i krūvą.¥ ¥ ¥

Koks ypatingas yra gamtos parėdy
mas kad mylimieji, pačiame savo meilės 
užsiliepsnojime, vietoj trokšti gyventi, no
ri numirti. Ir jų galvose dabar blanksėjo 
ta mintis, ir gal butų laimingesni buvę jei 
dabar, vienas kito globėje, butų sutirpę 
kai geležis dideliame karštyje ir pabaigę 
laimingai savo gyvenimą, kurio ateitis nuo 
dabar bus sunki ir traginga.¥ ¥ ¥

Viskas kas aukščiau apsakyta tęsėsi 
tik trumpą valandėlę, ir jiedu pradėjo at- 
gryžti į save; jiedu stovėjo ant žolės, jau 
liuosiau vienas į kitą žiūrėdami, lyg patįs, 
savęs bijodami, bijodami ir kitų, todėl ne
jaukiai ėmė dairinėtis ir jautė kad šioj vie
toj jiedu negali likti.

Ir vienas ir kitas bandė sutaisyt savo 
balso stygas ir pradėt ką kalbėti, bet jos 
vis dar buvo apmirusios ir lupos negalėjo 
sudėt žodžių.

Štai dabar matome taku link upės ei
nančias dvi esybes — aukštą tvirtą vyriš
kį ir aukštą moterišką. Nors ji yra auga
lota, bet jis dar augalotesnis ir visa galva 
už ją aukštesnis. Abudu jauni — pačiame 
jaunystės žydėjime, pačiame gyvume ir pa
čiame tame laike kada širdies balsas rei
kalauja atgarsių.

Ji buvo apsivilkus balta šilko suknia, 
plačia apačia, bet tandžiai aptempta apie

krutinę ir liemenį, aukso pynutėmis apve
džiotą aplink kaklą ir krutinę; suknia per 
savo ilgumą driekėsi paskui ją, ir vėjelio 
judinama bangavo saulėje dar labiau bal
tuodama. Rankovių galai platus, ko ne 
iki žemei kabojo. Plaukai supinti dviem 
kasom gulėjo ant jos pečių, o per galvą bu
vo perjuostą aukso pynutė. Nei karolių 
ant kaklo, nei žiedų ant pirštų nebuvo. Iš 
visko ji išrodė lyg baltą peteliškė skraidan
ti gražiame saulėtame ore po žalią sodną, 
bet ar jos gyvenimas ir bus toks kai pete
liškės, kurios linksmos dienos pasibaigia 
greitai ir urnai?....

Ardys buvo apsivilkęs tamsiai rausvo 
aksomo trumpu apvalkalu, užsidedamu per 
galvą, su žemai išpjautu kaklu ir be ran
kovių; apvalkalas buvo apvedžiotas sidab
ro ritulėliais; per juostą buvo apjuostas 
platokas tvirtos odos diržas, irgi ritulėliais 
išsagstytas, ir ant jo kabojo trumpas kar
das. Aplink jo kaklą ir rankas matėsi sto
ro šilko marškiniai, raukuotu kaklu ir pla
čiom ilgom rankovėm, tik tandžiai suseg
tam rankogaliuose. Jo galva buvo niekuo 
nepadengta ir ilgoki plaukai draikomi vė
jo mėtėsi nuo vieno galvos šono į kitą. Ap
siavęs buvo tvirtais odos avalais, apmau

tais tik ant pėdų; visos jo kojos nuo apa
čios iki juostos buvo apmautos tamsiai rus
vom apmavom, ir tik apie juostą buvo ap
siavęs tamsiai žalio aksomo liuosom keli- 
naitėm, ir. tame parėdė musų Ardys išrodė 
ne paprastu vaikinu, bet garbingu princu. 
Taip jis dėvėjo kada nevilkėdavo kariškų' 
aprėdalų.

Ardys matė kur jiedu žengia — linkui 
paupio, o Alina matė kur jį veda — į savo 
“Meilės Daržą”, nors nei vienas nei kitas 
nemanė kad jiedu kur nors eina. Juos tik 
širdįs tenlinkui vedė — į vienumą.

"Užmiršo Alina kad ji eina su narsiau
siu savo šalies vyru, su karžygiu kokių ma
žai iš žmonių išeina — ji tik ėjo su myli
muoju, su savo išsvajotu jaunikaičiu, kurį 
pamilo tenai savo tėvų pilaitėj. Ardys gi 
užmiršo klausti kas ji yra, kas ji tokią, 
nors pirmiau jam labai rūpėjo žinoti. Ėjo 
čia tik dvi sielos kurioms žemiškas gyveni
mas nežinomas, ir nešė jos du kunu kurie 
kenčia žemiško gyvenimo pasekmes. Da
bar dar tie kūnai nieko nežinojo ir. nejau
tė, o kas ateis matysim toliau.

(Bus daugiau)

KLAIPĖDOS PARO- 
DON

FELJETONAS

Šįmet turėjau laimingų lai
mingiausią kelionę, nes mano 
ekskursija susidėjo iš dvylikos 
moterėlių, o aš pats buvau ta 
nelaimingoji skaitlinė — try
liktas.

Ir ištikro, ta skaitlinė maišė 
mano laimei: kad mano žmona 
butų likus namie, skaitlinė bu
tų išėjus dvylika, ir aš tada 
drąsiau bučiau galėjęs paplir- 
tuoti su panelėmis;

Mano bendrakeleivės beveik 
visos pirmą sykį buvo įžengu
sios į vagoną, ir kaip pavasarį 
išleisti iš tvarko ėriukai nemo
ka žeme eiti taip ir mano san- 
keleivės griuvinėjo ir bakstinė- 
jo nosis į vagono sienas.

Nuo Rokiškio stoties mano
sankeleivės prodėjo skaityt tele 
grafų stulpus ir iki Radviliškio 
stoties priskaitė jų keletą tūk
stančių, o aš kaipo tinginėlis 
vagono kampe taboką svars
čiau.

Radviliškio stotyje mes turė
jome apleisti gražius pasažiė- 
rinius vagonus, o sulyg parėdy
mo gelžkelių valdybos žmones 
vienus sutalpino į kiaulinius, o 
mano ekskursijai papuolė į lai
mingiausi vagoną — anglinį. 
Vagonas buvo storai apdengtas 
anglies dulkių sluogsniu — tai 
labai nepageidaujama pudra.

Mano ekskursantės buvo vi
sos dailiai pasipuošusios, mat 
norėjo pasirodyti Klaipėdiš
kiams Aukštaičių mada ir kul
tūra.

Į musų vagoną dar įlipo dvi
dešimts kareivių, kurie pradėjo 
šėliotis ir kelti dulkes. Jie gau
dė ir maigė ne tik mergas, bet 
pataikė ir mano žmoną pabu
čiuoti. Man tas isdalies nela
bai patiko, bet pamanius kad 
boba negi vyža; nesuplyš, nusi- 
ramdinau.

Vargais negalais pasiekėme 
ir Klaipėdą ir nudžiugome kad

navom!
Spėjime “Juodo Karžygio” didumo: 

Knyga bus net 350 pusi. 

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

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

“DIRVA” 6820 Superior Aye. Cleveland, O,

galėsime nors sveiko oro į plau
čius įtraukti, ir sugadintus ner
vus bei ūpą pataisyti.

Vos tik išlipome iš vagono ir 
užpakalyje užgirdome vaikučio 
klausimą:

— Mamute, nejaugi ir Lietu
voje yra Afrika kad visas vago
nas murinų atvažiavo?....

Ir ištikro buvome panašus į 
murinus, visi puišini, drabužiai 
suglamžyti kaip kokių valkatų 
kurie tąsosi miesto šaligatviuo
se.

■■— Na, — manau sau vienas 
(o gal tokios mintįs buvo ir vi
suose ekskursantuose buvo) — 
nebūtų gaila šimto tuzinų žalių 
kiaušinių ponui susisiekimo mi- 
nisteriui į kuprą paleisti.

P. Kriukelis.

Naujausia komedija 

“Ekscelencija” 
Keturių aktų Komedija 
apie tai .kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės, tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
į Kauną “aukštų” žentų 
jieškot ir kaip jos pa
puolė į Kauno žulikų 
nagus, iš kurių jas lai
ku, du Amerikiečiai vy
rai laiku išgelbėjo ir 
patįs su jom apsivedė.

“DIRVA”
6820 SUPERIOR AVE.

Cleveland, O.
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UNCLE WTGGILY’S TRICKS

OUR OWN BED TIME STORY

fyjunius

ELECTRICIAN
Suvedu vielas j 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

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

Akrono Naujienos

OFFICE 
CAT

Break, break, break
My achy "bones, 0 flu!

And I would that'my tongue 
could utter

The thoughts that I think of 
you.

“There should be a jail sen
tence for bores”, said the Doth
an, Ala., Eagle. But wouldn’t 
this chll for more taxes to build 
more jails?

The motto of many apart
ment house landlords is: “We 
aim to freeze”.

*

for a walk in the woods, 
had not gone far when 
met a cross old grizzly 

“Oof! oof!” 
and he showed

RISTYNES
Ketverge, August 11 d. 1927

■ TAYLOR BOWL
Harvard ave., Newburgh Heights, O

Į
Ę

CLOVER
MEADOW
TIKRAS
KARVIŲ
PIENAS

Visiškai
Pasteurizuotas

ir
Saugus Pienas 

del ___
Visos

Šeimynos

Parsiduoda tik
Krautuvėse

Clover
Meadow

Creamery Co
1823 East 55th St

Telefonas Rand. 3707

would not
this was

say 
his

Mr. Joe Gillis 
whether or not 
experience —r but a rector, hav
ing a parishioner of great flu
ency of speech and also some
what addicted to profanity, 
considered it his duty to 
to the man about his fault, 
man listened for a while
pectfully, and then seriously 
replied: “I know it is a bad 
habit, but you see, pastor, my 
words flow so rapidly that I 
have to throw in a ‘dam’ now 
and then to prevent a flood.” 

¥ ¥

talk
The
res-

TOMORROW IS ANOTHER 
, I>AY

If you have a child born to
day it will eachtin nnnn n, a, 
ziybe t fuwini-yFrom the Des 
Moines News,—r.1.,-

That being the .case we would 
advise you to put it off.

# **
First Boy: 

man—he’s a 
versify.

Second Boy: Shucks! My dad 
is a trustee at the State peni
tentiary.

My dad is a great 
trustee at a uni

Most of the chorus girls use 
the safety-razor password:

“Gillette me have that Gem?”

What do you

Well, when the 
me today how

Six year old: Pop, gimme 
another answer like you did 
last night.

The Father: 
mean?

Six year old: 
teacher asked
much a million dollars was, I 
said, “A helluva lot more’n you 
will ever have”, and she said, 
“Jackie, you may go home”,— 
an’ I got out early. Pop, gim
me another for tomorrow, will 
you?

JUOZAS W. RUKŠTELIS
Pirmutinis Lietuvis Mufytojas-Pervežėjas

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

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

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

METROPOLITAN CLOTHING CO
“Lietuviška Krautuvė”

Vienas kitam pasako!
Geriausia proga turėti puikų rankom, siutų 

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

Vakarais 6900 Superior Ave. ueturi^ sale

buvęs klebonas Kun. Cybelis ši
toj kolonijoj, pardavė savo na
mą mieste ir išvažiavo iš Akro
no

AKRONĄ ATLANKIUS
Jau keli metai kai buvau Ak- 

rone, ir dabar reikalų verčiamas 
keliom dienom užsukau. Rodos 
nepersenai kaip Akroną aplei
dau, bet dabar daug permainų 
radau. Miestas statosi didelius 
namus, gatvės taisomos ir nau
jai grindamos. Bussų važinėji
mas didelis. Mat, čia darbai 
gumų išdirbystėse eina gerai, 
užtai mieste gyvumo nestoka.

.Užvažiavus į Akroną norėjo
si ir Lietuvių matyti. Pirmiau
sia atlankiau seną gyventoją, 
biznierių Simą Valentą, kuris 
užlaiko automobilių taisymo ša
pą; pas jį dirba gerokas skai- 

I čius darbininkų. Sako biznį da- 
l ro gerai, bet ir pats dirbąs po 
20 valandų į parą. Skundžiasi 
nuo persidirbimo. Smagu ma
tyti kad Lietuviui sekasi. Pa
linkėjęs jam viso gero nuvažia
vau pas Lietuvį veikėją Vincą 
Puišį. Čia radau didelę permai
ną: Puišis nusipirkęs gražų di
delį namą Lietuvių kolonijoj: 
dukterį išleidęs už vyro, o pats 
su likusiais vaikučiais gražiai 
ir linksmai sau šeimynoje gy
vena.

Puišis’ skundėsi kad jo ir ki
tų pastangas dirbti Lietuviu 
tautos labui nueina veltui ačiū 
tamsybės apaštalams: jie viską 
sugriovę ir po jų liko tik dvo
kimas ir puvėsiai.

Apleidęs Puišių namus nusi-- 
daviau pas seną veikėją, Karolį 
Tamašauską, kuris truso ir pi
nigų nemažai pridėjo prie pa
statymo Lietuvių bažnyčios, 
palaikymo Lietuviškų draugijų, 
šelpė ir rėmė Lietuvą aukomis, ( 
bet jau jo Akrone neradau — I 
jo draugai papasakojo kad ji
sai negalėdamas pakęsti /netei
sybių ir skriaudų kokias darė

gyventi ant ūkės.
Keliauninkas.

(Bus daugiau)

Akronie- 
nedėlioj 

nusilaužė
ir prigėrė.
moteris užmušta auto-

Ohio valstijoj nedėlioj

Užsimušė. Vienas 
tis besimaudydamas 
šokdamas j vandenį 
sprandą 

Viena 
mobiliu.

Išviso
prigėrė penkios ypatos ir devy
nios užmušta automobiliais.

Saugos nuo prigavikų. Poli
cija pasiryžo neprileisti prie ne
laimingų atsitikimų raportų vi
sokius sukčius, kurie naudojasi 
žmonių nelaimėmis. Atsitiki
me automobilių sužeidimų ar 
užmušimų, visokie sukčiai išga
vę iš policijos rekordus, nubėga 
pas nukentėjusį arba jo gimi
nes ir greituoju duoda pasira
šyt popierj, kuris buna sutarti
mi kad tas sukčius išprovos iš 
automobilio savininko atlygini
mą. Bet pasirašydamas žmo
gus sykiu pasirašo kad sutinka 
atiduoti pusę to atlyginimo tam 
sukčiui. Sukčius dalyką pave
da advokatui ir tada su advo
katu dalinasi.

Dabar tik advokatai bus prie 
rekortų prileidžiami.

said the 
his teeth 
upon his

Once there was a mama 
skunk and a papa skunk and 
two little baby skunks and they 
went 
They 
they, 
bear, 
bęar,
and raised the fur

The little skunks were 
frightened, but not the 
skunk. She was a very 

mama skunk. “Let 
, she said.

back.
much
mama 
religious 
us spray”, she said. And the 
big bear said “Phew” and ran 
away.

A motto for the women: 
“If at first you don’t suc

ceed, cry, cry again.”

Being desparate is a streak 
of luck when used properly.

-O-

Before investing in a “go
ing” concern ascertain which 
way it is going.

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė- 
I limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
F-112, Ęlopmingtoh, IJJ,, taip dė
kinga pati iššigydžius' jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems ’ '
tiems kaip atsikratyti to 
paprastu budu namie.

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

kenčian- 
skausmo

parduoti, 
pasiuskit

ŪKĖS DABAR AKYSE
Geriausias laikas pirkti kada ga

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

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

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

40 akrų ūkė, 14 akrų girios, nau
jas namas ir tartai, apsėti laukai; 4 
karvės, 2. arkliai, 2 kiaulės, 100 viš
tų; $2,600.

80 akrų, gera žemė, geri budinkai, 
apsėti laukai, 10 karvių, 3 arkliai, 10 
kiaulių, 100 vištų. Mašinos 
tik reikia $4,500.

Visos ant išmokėjimo.
P. F. ANDREKUS

Box 107 Pentwater, Mich.

kokiu
(34)

Telefonas Main 6111

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

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

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

¥

Geriausi

Vėliausi ir
Judami 

Paveikslai

John

John

50c

RŪKYKIT
M. Sulzmann’s

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

Rankų darbo.
Padaryti iš Porto Rico ir 

Havana tabakų.
M. Sulzmann Mfg. 

6802 Superior Ave.

JUOZAS KOMARAS su ST. ZBYSZKO
Lietuvių čampionas Pragarsėjusiu Lenku

Rudy Dusęk su Clete Kauffman 
Charles Fox su Frank Noewer 

ir kita pradinė pora.

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

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

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

Pennsylvania 2107. Įsteigta 1910.
E. A. DUNHAM

KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 
RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

Vasara Baigiasi

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas 
Elekriški Padargai 

7022 Superior Ave. 
Randolph 5992

SIRGO NUO KATARO IR 
GALVOS SKAUDĖJIMO

KATRO-LEK
JAM PAGELBĖJO 

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

“Širdingai dejuoju jums p. 
Wojtasinski, už išradimą KAT
RO-LEK,, nes kaip pradėjau jį 
naudoti mano sveikata sugry-

I žo, paetitas pasitaisė, skilvis 
veikia gerai, ir mane niekas 
nevargina kaip vargino, pir
miau.

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

Apg.

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

K. E. YO.CHUS
1310 Russell Rd. Cleveland
Superior, kampas E. 69th St. 1 je vietoje.

WAWAV.WA‘.VAW/AV^AWAVA\VaWA7WAWAW.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, 

prie kokių neišlavintų daktarų, 
ras specialistas arba profesorius ne- jį 
siklausinės kokia liga Sergi ir kur 5 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, į 
po išegzaminavimo. Daugybe dakta- i 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie. 5 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir J 
patyrimo bei neišrado jūsų tikros Ii- jj 
gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- į 
gi-X-Rąy Roentgeno ir pilnas Bakte- 4 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 5 
dengs man’ tikrą jūsų ligos priežastį s 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums 5 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikąja ir į 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiusjC 
nervus ir’ kenčiate nuo užnuodijamo į 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz- į 
das užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit S 
pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- t 
siu ar jūsų liga yra jau neišgydomą, ir tą padarysiu sąžiningai. S 
Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems. į

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

Antras aukštas, kambaris 4. 5
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 4 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1. į
5iMMMMAWVUVWVWWWVVWVVWWVWUV^
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į
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M. RAMAITIS 
GENERALIS BUDAVOJIMO 

kontraktoRIUS 
Budavoja ir taiso namuh.

13416 Edgewood avė. 
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

įsteigta 1881
! John Jacoby & Son

Dry Goods 
Vyriškos Drapanos 

7036-7038 Superior Ave.
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AIRIŠKI MEZGINIAI” IR KITI GALAI
Moterjs pardavėjos vaikščiodamos po 

už stebėtinai žemas kainas audinius kuriuos 
Airiškais mezginiais.

tubas siūlinėja 
jos vadina

Tie mezginiai daugiausia yra pigios rūšies 
mašina mėgsti padarai. Neapsigaukit.

Amerikoje

pardavėjų,Taipgi bukit atsargus nuo vaikščiojančių 
kurie siūlo panama skrybėles, gražius jšmugeliuotus kai
lius, tikrus Havana cigarus už pigią kainą. Tie visi daly
kai yra labai pigios rūšies, kailiai daugiausia dažyti ka
čių ar šunų, ir tam panašiai.

Pirkit tekius dalykus tik iš patikėtinų vietų

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

- Prospect 2420 Central 1766 =

I TOE F. W. ZIMMERMAN CO. Į 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- | 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 

kuo jam, išleidžiant ir sukraunam.
E 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
?Hinmiiiiiiiniiiiiimiwiiiiirimi»imimiiiiiniiiniiiiiiniiiinnmiiiiiiiiiiiiiiiiftiiini-

A. S. BARTKŲ*
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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



D I R V A

PO LIETUVĄ
| PASIDAIRIUS |
WVWUWMJVtWWWAWflJW?WWWVWVWWVWWWWWWį

VAKARĖLIAI LIETUVOJE

Atvyko gydytojas ir paskiau 
iš Tilžės ugniagesiai, kurie pa
dėjo sužeistuosius ištraukti iš 
po griuvėsių. Vienas ūkininkas 
sekančią dieną mirė nuo žaizdų.

“L.”

VIETINES ŽINIOS SPORTAS

Tiems musų broliams ir sese
lėms Amerikiečiams kurie dar 
nebuvo Lietuvoje kai ji tapo 
apšaukta laisva ir nepriklauso
ma neprošalį bus susipažinti su 
Lietuvos pasilinksminimais.

Atmetus kaimo vakaruškas, 
Lietuvoje iriėjo į madą vakarė
liai su vaidinimais ir gegužinės 
vien su šokiais. Kad vakarėliai 
su vaidinimu yra tam tikra me
no šaka ir net gyslelė kuri veda 
prie švietimo, reikėtų tik džiau
gtis. Betgi dalykas einasi at
bulai, ir vietoje džiaugsmo rei
kia liūdėti.

Taip yra dėlto kad musų va
karėliai yra rengiami veidmai
ningu budu, neva labdarybei ir 
švietimui, bet vakarėlis suruo- 
šiama kad jaunimas galėtų ge
rai išsišokti ir tamsiam laikui 
užėjus kur užkampyj pasigla- 
monėti. Vakarėlio pelnas esti 
sunaudojamas degtinei.

Vakarėlio vaizdas yra toks. 
Pavasario laikas. Tėvučių tuš
ti aruodai ir kišeniai; šuneliui 
ir dukrelei irgi pasninkas. Jau
nos sielos trokšta pasilinksmin
ti, pasižmonėti, bet tam reika
linga lėšų. Taigi kaimo jau
nuoliai ir nutaria rengti vakarą. 
Apsidenka didelį klojimą su ge
ru kluonu. Padaro sceną kokią 
supranta, viduryj klojimo pri
stato suolų, kurie yra skaitomi 
I ir II klesa, šalinėse stovi sta
ti su pigiais bilietais, pavyz
džiui už 50 centų.

Kluoną aptveria tvora, apkai- 
šioja berželiais, apipina vaini
kais, viduryje kluono pastato 
aukštą stulpą, ant kurio viršū
nės plevėsuoja vėliava.

Kai vieni darbuojasi apie sce
ną, kiti kviečia viešnias, sve
čius, daro alutį ir verda cukri
nę degtinę.

ji atsibuna kur nors pamiškėje 
arba tuštumoje miške.

Gegužinių girti negalima ir 
reikia prieš jas kovoti. Nėra 
dar buvus tokia gegužinė kad 
butų praėjus be peštynių. Ge
gužinės aišktėje jaunimas tolei 
šoka iki saulutė dar ant dan
gaus matosi, o kaip tik pasika- 
voją visas jaunimas susipora
vęs išsislapsto po miško tanku- 
myhę. šimtai mergaičių gegu
žinėse praranda dorą ir net lie
ka paleistuvystės aukomis.

žinoma, pasilinksminimo ne
galima drausti, bet jį reikia pa
stūmėti; tik reikia žiūrėti kad 
iš jų butų nauda.

Kiekvieną metą visoje Lietu
voje iš kaimo vakarėlių susi
renka daugiau kaip milijonas 
litų, ifet tas milijonas esti ir 
prageriamas. Jeigu tie pinigai 
butų sunaudojami knygoms tai 
kiekvienas kaimas turėtų nuo
savus knygynėlius.

Reiktų kad valdžia prižurėtų 
ir kontroliuotų vakarėlių inei- 
gas ir išlaidas, kad pelnas butų 
sunaudojamas labdaringam tik
slui. P. Kriukelis.

▼ V ▼

DIDELĖ NELAIMĖ 
PRIE ŠEŠUPĖS

Liepos 19 d. ties Galbraistais 
Mažojoj Lietuvoj sugriuvo til
tas. Iš griuvėsių ištraukta apie 
40 sunkiau ir lengviau sužeistų 
žmonių.
į- Tas tiltas per Šešupę pasta- • 
tytas keturių kaimų susidėjus 
išvien. Prieš potvinį šįmet til
tą buvo nugriovę, paskui vėl 
sudėjo kad galima butų naudo
tis. Kad tilto nereiktų kas pa
vasaris nuiminėt, tų kaimų ūki
ninkai sutarė po tilti įremti į 
upės dugną tvirtus stulpus ku
rie atlaikytų ir potvinių laiku.

Nelaimingo atsitikimo rytą 
pradėjo tuos darbus. Tuo laiku

iki 
to-

at

AMERIKIEČIŲ SA
VAITĖS TVARKA
Kaunas. — Amerikos Lietu

vių Savaitės — Liepos 24 
31 d. — programas buvo 
kis:

Liepos 24 d. visi svečiai,
vykę gelžkeliais, renkasi Kau
no stotyje, svečių kambaryje, 
iš kur vyksta į butus.

Komitetas pageidauja kad 
svečiai dalyvautų 2-ro Pėsti
ninkų D. L. K. Algirdo Pulko 
šventėje.

.Vakare Karo Muzejaus sod
nelyje uždeda vainiką ant pa
minklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę.

z Liepos 25 d., 9 vai. ryte sve
čiai renkasi Karininkų Ramo
vės salėje, iš kur vyksta žiūrėti 
kultūros, meno, prekybos ir 
pramonės įstaigas.

Vakare Karininkų Ramovėje 
bendroš vaišės.

Liepos 26 d., 10 vai., Svečiai 
renkasi Kauno miesto sodne, iš 
kur vyksta apžiūrėti Kariumc- 
nės dalis.

Po pietų apžiūrima radio sto
tis.

Vakare Koperacijos rūmuose 
įvyksta koperatiškos vaišės.

Liepos 27 d., 10 vai, Valsty
bės Teatre įvyksta bendras.pa
sitarimas; po pasitarimo Kau
no miesto apielinkių apžiūrėji
mas.

Vakare Valstybės teatre kon
certas.

Liepos 28 d. — išvažiavimas 
Nemunu.

Liepos”"29—31, dH’lankymas 
pavyzdingų ūkių, kurortų ir ki
tų įdomesnių Lietuvos vietų.

“Trimitas”.

TARPTAUTINIS IŠVAŽIAVI
MAS

Rugpjūčio 21 d., nedėlioj, 
ruošiama didelis visų tautų iš- 
važiavimas-pikhikas toj vietoj 
kur buvo “Dirvos” piknikai.

Ruošiasi -daug Lietuvių ir ki
tų tautų. Tai yra Amerikos 
Lygybės Lygos piknikas, kuria
me dalyvaus apiė 20 tautų. Bus 
visokių sporto žaismių, manoma 
net skirt dovanas bėgikams ku
rie iš miesto pirmiausia nubėgs 
į tą vietą, viso apie 13 mailių.

BIRUTĖS ŠĖRININKŲ 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
Rugp.-Aug. 15 d., 7:30 v. vak., 
Lietuvių salėje. Kviečiami visi 
šėrininkai atsilankyti, gal ra
sim ką ir svarbaus aptarti. Tu
rime tuščią namą, 7 kambariai 
su visais įtaisymais,.renda pigi, 
gal atsiras iš musų pačių šėri- 
ninkų kam reikalinga.

Direktorių Valdyba.

Antanas Zdanis trečiadienį 
išvažiavo keletui dienų paviešė
ti pas pažįstamus į Detroitą. 
Zdanio tikslas Detroite nėra ž'e- 
natvė, nors kiti taip manytų. 
Jis šiose dienose pardavė kelis 
Nash automobilius ir sako kad 
nors vieni bėdavoja bedarbe, ki
ti gerai dirba ir net automobi
lius perka. Zdanis darbuojas: 
prie Zucker Nash Motors, 
“Dirvos”.

šalę

SUGRYŽO
Šiose dienose sugryžo po 

poros savaičių viešėj imosi 
cagoj poni Baltrukonienė su sa
vo duktere Elena. Suėjo daug 
Chicagiečių veikėjų. Abi sako, 
gerai Chicago j, bet namie ge
riausia.

an>e
Chi-

Automobilių vagystės. Cleve
lande automobilių į. vogimo biz
nis eina puikiai — per septynis 
šių metų mėnesius jau pavogta 
3,366 automobiliai, iš kurių 
3,147 surasta čieli arba apdras
kyti arba su nuvogtom dalim.

Daug automobilių pasigrobia 
vaikiščiai kuriuos tėvai išmoki
na važinėt savais automobiliais, 
o paskui išvežę'į laukus išdaužė 
langus palieką.

Vakaro pradžia paskelbta 6' ant tilto buvo susiėję apie 80 
vai., o pradeda rinktis tik apie Išmonių. Vienam tilto straigui
8—9 valandą vakare. Šoka pirm 
vaidinimo ir po vaidinimo. Tau
tiški šokiai, tai yra įvairus žai
slai, mažėja, daugiausia drožia
ma suktinis..

Jaunimas į vaidinimą nelabai 
noriai eina, kam kalti vaidinto- 
jai-rengėjai kad jie vakarą ruo
šia ne tikslu ką nors doro sie
lai parodyti, bet kad pasipelny
ti. Veikalo heparenka bet šta
to tokį kokis pakliuvo, o šlam
štai jaunuomenę ir atbaido nuo 
ėjimo pamatyt vaidinimą. Rim
tus vakarus jaunimas myli ir 
noriai lankosi.

Ulytėlės šalpos Draugija su
rengė vakarą Birželio 19 d. ir 
vaidino “Vergijos Griuvėsiuose” 
ir Liepos 3 d. statė “Meilė "Gy
venimo Verpete”. Per abu va
karu apsilankė arti 900 jauni
mo ir gryno pelno liko 500 litų. 
Iš to galima spręsti kad jaunuo
menė mylėtų vaidinimus jeigu 
jie butų rimti.

Po vaidinimo, artistai ir visi 
kiti vakarėlio dalyviai valgo va
karienę. Po tokios vakarienės 
tankiai prisieina savaitę sirgti, 
nes. išgeriama 100 ar daugiau 
butelių degtinės.

Gegužinės
Gegužines daugiausia rengia 

miestelių inteligentija, o kai
muose mokytojai. Gegužinė nuo 
vakaruškų skiriasi tik tiek kad

atsiliuosavus visi rąstai susmu
ko į vidurį, O po to visas tiltas 
sugriuvo. Dalis ant tilto buvu
sių vyrų išsigelbėjo tik kad spė
jo laiku nuo tilto sušokti į van
denį. Bet daugiau kaip pusė 
visų žmonių krito drauge su vi
sais rąstais.

Tuoj pasigirdo sužeistųjų de
javimai ir šauksmai, o vande
nyje buvo baisus vaizdas: su
griuvęs tiltas ir tarp griuvėsių 
įsprausti pagalbos šaukiantieji 
apie 40 žmonių.

Reginis pasidarė dar baises
nis kai atbėgo nelaimės ištik
tųjų namiškiai ir jieškojo savų
jų po griuvėsiais.

Naujausias Išbandytas 
Išradimas

\ nuo
VIDURIŲ KATARO.

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

KATRO-LEK
Kaina $2.00. Išdirbėjai:

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

Clevelande gaunama pas:
C. PAKELTIS PHARMACIES 

8121 Sowinski Ave.
1937 St. Clair Ave.

SUPERIOR PHARMACY 
6710 Superior Ave.

Z. W. KOBYLANSKI 
3240 Superior Ave.

Ekstra! Susekta Baisi 
Šmugelyste! 

arba 
Chicagos čigonas norėjoKaip

pastot Lietuvių čampionu.

šiose dienose Clevelande lan
kėsi ir buvo užėjęs “Dirvos” re- 
dakcijon B. F. Kubilius, iš Bos
ton University, kuris keliauja, 
į vakarines valstijas praleisti 
vasaros liuoslaikį. žiemos lai
ku gyvena Bostone.

Clevelande policijantai reika
lauja algų pakėlimo visiems 
miesto darbininkams. Tas da
lykas bus leista rudenį ant bal
savimo, nes bus reikalinga pa
kelti taksus.

SPĖKIT DAUŽYT DANTIS
Ohio valstijoj gavo leidimus 

praktikuoti dentisteriją net 141 
naujas dentistas. Kadangi ik' 
šiolei ne visi ir seni dentistai 
pragyvenimą padarė, dar tiek 
daug naujų atsiradus reiktų 
kad žmonės'daugiau dantis dau
žytus!.

29 iš tų naujų dentistų tenka 
Clevelandui.

August 6 to 28

Lieut. Com. John Philip Sousa

SOUSA ir je BENAS 
Rugp. 14 iki 25 

Loop the Loop Babcock 
Keliaujanti Vaidintojai 

Brilijantų Bokštas 
Fajerverkai

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

Matykit 
OHIO-CLEVĖLANDO 

EKSPOZICIJĄ

ŽENTAS APGAVO
Elzei Reiss reikėš dirbti ilgai 

iki atidirbs savo tėvui $1,800. 
Tūlas laikas atgal iš New. Jer
sey atvažiavo į Clevelandą nie
ko sau vyriškis, prisisuko prie 
Elzės ir tuoj sutarė ženytis. Jis 
sakėsi turįs pinigų New Jersey, 
bet neturėdamas ryšių su ban
ku- Clevelande negali jų gauti, 
todėl prašė jos tėvo kad paliu
dytų už jo čekį ant $1,800. Se
nis paliudijo, o tada jaunikis 
gavęs pinigus sėdo ir išvažiavo 
kitur sau tokių minkštaširdžių 
uošvių jieškoti.

Tėvas pasakė kad duktė turės 
jam tuos pinigus atidirbti.

RUSSELL SUGAUTAS
Policija sugavo garsų jauną 

plėšiką, Italą Joe Russell, kuris 
atlikdavo savo plėšimus dėvė
damas tamsius akinius. Jį su
čiupo ant Cedar avė., kur jis 
apsistojo sugryžęs į Clevelandą 
po kelių savaičių bastymosi po 
Pennsylvaniją.

Tūkstančiai Aplanke 
Ekspoziciją

Pirmą dieną parodos atidarymo, 6 
d. Rugpjūčio, Cleveland© Industrialę 
Ekspoziciją atlankė 20,000 žmonių, 
o tas reiškia gera pradžia, ir tiki
ma kad šią parodą atlankys didžiau
sios minios negu kada ką kitą atlan
kė Clevelande.

Visą vakarą Buvo įvairiausių pa
linksminimų lankytojams, muzikos, 
dainų, visokių perstatymų.

Drąsuolis Babcock kuris dviračiu 
apsisuka ratu, ore, rodo savo aktus 
du sykiu kasdien. Vakarais' buna 
fajerverkai, bombos,' rakietos ir ki
tokių ugnių šaudymas.

Visokiausios mašinos juda kruta 
kurios tik galima pavaryti, ir parodo 
kaip jos dirba.

: šį nedėldienį, Rugpjučįo 14 d., at- 
I silankys garsus Sous'a su savo ne

paprastu į_ "__ 1, ?___  L 2__
j programus kelis sykius per dieną.

“Keleivyje” koks tai A. Be- 
niušis rašo kad CleVelando Lie
tuvių ristikų turnamente risti
kai susitarę rita vienas kitą ir 
risis toliau.

Kad sportininkai nebūtų klai
dinami štai ką turiu pasakyt: 
“Keleiviui” galėjo pasiųsti tokį 
turnamento aprašymą tik toks 
kuris tokiu blefaviimu užsiima, 
kitiems nei į galvą neužeitų 
kad taip buvo galima padaryt.

Iš kur A. Beniušis tą viską ži
no? . Kas žino ką nors apie ko
kį Beniušį? Jeigu toks yra tai 
gal ant Marso, bet ne ant že- 
mės.

O kas tą parašė jeigu BenOi- 
šio nėra nei ant žemės nei pra
gare? Nagi vienas garsus Chi
cagos čampionas, iš Rusijos at
vykęs bloferis, kuris užsimanė 
palikt ne tik pasaulio čampionu 
ristikų, bet ir Cleveland© čam
pionu.

Jis turnamento rengėjams at
siuntė tokį pasiūlymą:

“Aš sutinku ristis su Koma
ru, Sarpalium, Juška ir kitais 
ir šią vasarą surengkit man 
penkias ristynes. Bet tuos vy
rus aš turiu paguldyt, kitaip į 
Clevelandą nevažiuosiu, taigi iš- 
reikalaukit jų kad jie man atsi
gultų, o jei ne tai biznio nebus”.

Ir biznio nebuvo, nes jam at
sakymas duota kad turnamentas 
turli eit teisingai ir nei vienas 
iš tų pažymėtų garsiausių Ame
rikoje sunkiųjų ristikų nesutiks 
tam čigonui atsigult.

Ar ne piktumas jeigu tau ne
duoda palikt čampionu ir susi
rinkt Cleveland!ečių dolarius?

Taigi, reikia rašyt į laikraš
čius, reikia per “Naujienas” iš- 
terliot turnamentą kad nereiktų 
atvažiuot ir be blofo imtis. Rei
kia per “Keleivį” išdėt savo pla
ną kokį siūlė turnamento ren
gėjams pats, tik į savo ir kito 
ristiko vardų vietą sudėjo Sar
paliaus ir Komaro. • Tegul -visi- 
skaito ir mato kaip tiedu ’’pa
darė“ ....

Bet kad jis nemoka rašyt, tas 
Rusijos čigonas, kaip jis galėjo 
tą parašyt? Nagi jis turi savo 
agentus kurie su juo Chicago j 
didelį biznį darė, tai reikia gel
bėt korespondencijas rašyt, te
gul tik jis diktuoja....

Ir štai žmogelis, kuriam Cle
veland© turnamento rengėjai 
neleido ištrankyt žymiausių ris
tikų ir palikt čampionu, netyčia 
išdėstė “Keleivyje” kaip jis sa
vo bliofą norėjo Clevelande va
ryt.

Kada rengėjai nesutiko duot 
jam ‘parist’ didžiuosius ir kvie
tė jį ristis su Šimkum, tas čigo
nas matydamas kad visuomenė 
reikalauja jo prisidėt į turna
mentą ir ristis, o ne tai pasi
likt Stokjarduose ir tylėt, jis 
“atrašė” kad “sutinka ristis su 
Šimkum jeigu jam bus iškalno 
užmokėta $300.” Reiškia, pa
duok čigonui pinigus į ranka’; 
tada jis pasakys kad Šimkus tu
ri jam atsigulti, o jei ne jis pi
nigų neduoda ir kelia skandalą, 
ristynes neįvyksta, rengėjai tu
ri iš savo kišenių atiduot publi
kai pinigus.

Bet ir tas čigonui nepasisekė, 
ir jo agentas “Keleivyje” be 
ristynių pripažįsta Šimkų pu 
siau sunkaus svorio čampionu. 
Jušką pripažįsta sunkaus svo
rio čampionu. Bet neduok die 
jei Juška butų atvažiavęs į tur
namentą, jis ir Jušką butų ap
šaukęs blioferiu, nes metai at
gal jis visose pakampėse rėka
vo ir šaukė Jušką ristis su juo, 
bet tas vyras su tokiu blioferiu 
nenori nei terliotis.

O Požėla ir Bancevičius? Tas 
Beniušis šituos du ristikų pagi
ria pasakydamas kad “Požėla ir 
Bancevičius nepasitikėdami tur
namento rengėjams atsisakė 
dalyvauti”.

Bet kodėl jiedu nepasitiki? 
Ar neužmokės? Paklauskit Ko
maro, Sarpaliaus, Brazausko, 
Šimkaus, Freimonto, ar nusuko 
kas nuo jų nors vieną centą 
kiek jiems prigulėjo?

štai delko nepasitiki: Tuma-,

tavo jam $200 ir tada “nepasi
tikėjo”, nes žinojo kad Šimkus 
gali į 30 minutų paguldyt Po
žėlą kad ir penkis sykius.

Clevelande turnamentas buvo 
sumanyta dėlto' kad visose pa
kampėse kožnas musų ristikas 
vadinosi čampionu, o vienas iš 
jų čampionu apsišaukęs per ke
lis metus žmones bliofino, o 
daugelis jam ir tikėjo.

Tai tokia istorija garsaus 
turnamento bliefo iš to žmo
gaus kuris norėjo apibliofuot 
visą Clevelandą ir Ameriką, bet 
jam nepasįsekė. Dabar nagus 
kramtydamas sėdi ir žiuri kad 
kiti - ristikai pakilo Amerikoje, 
įgavo , vardą tarp visų tautų, o 
jis ir po šiai dienai su Bancevi- 
čium Chicagiečius bliofuoja.

Sportas.

zauskui butų davęs pirtį jeigu 
ne lietus, o tu daugiau su jokiu 
Lietuviu nešintai. Taigi Ko
marui priklauso pirmenybė ir 
aš naudosiu jį. kaip naudoju ir 
kitų tautų čampionus. Man ne- 
čampionų nereiktai

— Tai tu manai 'mano miestą 
atiduot Komarui? — tarė Sar
palius,, ir supykęs ant Marottoš 
išėjo.

Kažin ką dabar Sarpalius ma
no po tokio atsakymo, ar ren
giasi keliaut į kitą miestą, ar 
dar bandys kibt į Komarą.

Komaras tuo tąrpu, kildamas 
į čampionu viršūnes, vaikščioja 
po Clevelandą kad net saidvokai 
po jo kojų linksta, o galvą už
vertęs tik į telefonų stulpų vir
šūnes žiuri.

Komaras vis Lieka 
Čampionu

Pereitą nedėldienį buvo tre
čia ristikų turnamento diena ir 
atvažiavo prieš Komarą trečias 
musų drutuolis, Augustas Frei- 
montas, pirmutinis Chicagietis, 
kuris pasitikėjo turnamento ko
mitetui ir pasitikėjo savo mil
žiniškoms spėkoms ir manė pa- 
laužyt Komarą taip kaip jis su
lankstė storas plieno štangas. 
Jis manė pakelt Komarą į orą 
ir blokšt į matrasą, nes viena 
ranka iškelia du vyru, suvirš 
400 svarų sunkumo, o Komaras 
sveria tik 230 svarų.

Publika apstojus aplink plat
formą, žiuri Freimonto stebuk- 
go plieno štangų lankstymo, 
žiuri vyrų kilnojimo, ir laukia 
ristynių. Freimontas žadėjo ir 
du automobiliu važiuojančiu lai
kyt, bet farmeris negavo gana 
storų virvių tai to neparodė.

Komarui tą matant net plau
kai ant pakaušio pasistojo....

Paskui lipa ant platformos 
čampionas Juozas Komaras. Jis 
sustojo su Freimontu ir žiuri 
kad Freimontas nors tokio pat 
aukščio ir su storais muskulais, 
bet vistiek menkesnis už jį.

“Tu į turnamentą atvažiavai 
ir drysai man į akis šokt”, mis- 
lina sau Komaras. — “Pamaty
si tuoj kad aš tave suvelsiu kai 
pakulas”.

Freimontas gerokai primuči- 
no Komarą griebdamas už jo di
delio sprando ir pora sykių Ko
maras susitrenkė sau pilvą pul
damas iš viršaus ant Freimonto 
o tas pabėgdavo šalin.

Komaras ne tiek naudojo sa
vo spėką kiek savo sunkumą — 
nes apie 30 svarų už Freimontą 
sunkesnis, ir štai po 12 minutų 
tąsymosi Komaras savo sunku
mu sumušė Freimontui krutinę 
kad jam tik už jlusės valandos 
kvapas atgryžo.

Taip tai baigėsi Komaro ris- 
tynė su Freimontu, o po to Ko
maras dar labiau išsipūtė ir rei
kalavo kad publika atvežtų jam 
iš Chicagos Požėlą ir Bancevi- 
čių ir jis pasižada juodu abudu 
pasiėmęs vieną po viena pažas
te, kitą po kita prispaust prie 
matraso kai višta viščiukus po 
sparnais, ir pasilikt čampionu 
ant toliau.

Kadangi taip netikėtai risty- 
nė pasibaigė, Komaras pasišau
kė daugiau ristikų, ir stojo su 
juo, vietinis, Vladas židžiunas. 
Su juo Komaras bo vi josi kaip- 
katė su pele ir publika turėjo 
daug juoko. Vietomis išrodė 
visai kad židžiunas Komarą jau 
priplos ir visi šaukė židžiunui 
kiek galėdami.

Komaras sako kad jam ly
gaus ristiko Lietuvių tarpe nė
ra, o ką Sarpalius šneka kad jis 
nori su manim ristis tai tegui 
pirma parita Tuos kuriuos aš 
jau paritau.

Komaras su Zbyszko
Senis Zbyszko, 56 metų am

žiaus, dar jaučiasi 
ristikas kaip ir bile 
ristikų skadrone. 
duoda bile kam ir 
kas jį yra paritę. 

šį ketvirtadienį

toks geras 
kitas kuris 
Jis nepasi- 
mažai dar

Stanislaus 
Zbyszko ritasi Taylor Bowl are
noj su Juozu Komaru. Jiedu 
risis paskutinėj poroj ir paskir
ta valanda laiko.

Prie to risis garsus Bohemas, 
Rudy Dusek iš Columbus su 
Vokiečiu, Clete Kauffman; Fox 
risis su Frank Noewer ir dar 
bus kita pora mažesnių.

Moterims pusė kainos.

Sarpaliaus Žodis
Karolis Sarpalius pereitą su- 

. batą gryžo su savo broliu dak
taru iš Wisconsin valstijos, kur 
buvo pasistiprint, pasižuvaut ir 
pasitreiniruot. Sarpalius dabar 
išrodo labai gražiai, kokius 10 
svarų daugiau sveria ir išrodo 
smarkus. Jis važiavo į Pitts- 
burgą ristis su Clark Waddel 
Sandariečių pikniką.

Parodžius Sarpaliui “Keleivy
je” parašytą “Beniušio” kores
pondenciją, kurioje pačioj pa
baigoj pagiriama Požėla ir Ban- 
cevicius kaipo labai šventi avi
nėliai, Sarpalius pasakė:

‘‘‘Ko tas korespondentas nori 
jeigu tik Požėlą ir Bancevičių 
randa teisingais, o mane su Ko
maru apkaltina? Mes’ esam Cle
velande ir turnamentas eina, 
jeigu kas jaučiasi gali mane ar 
kurį kitą parist ko jie neatva
žiuoja į Clevelandą?

“Aš atvažiavau į Clevelandą 
į turnamentą be garantijų ir 
gatavas ristis su kiekvienu kas 
man į akį šoks. Komaras šoko, 
išlaimėjo, jam garbė. Bet ar 
garbė tokiems ristikams kurie 
nori but čampionais ir bijo į 
turnamentą atvažiuot?

“Kodėl atvažiavo Brazauskas, 
Šimkus, Freimontas? Ar nega
li atvažiuot ir Požėla, ir Bance
vičius ir Juška? Aš nuo jų ne
bėgsiu, o jegiu nenori ristis su 
manim tegul ritasi su Komaru 
arba su 'Šimkus ar Brazausku.

“Dar sykį pasakau kad laik
raščiuose pasikoliot gali bile 
žvirblis, bet kada reikta pasiro
dyt ant matraso tai jie tuoj į 
šiaudus sulenda ir tyli.”

Sarpaliui Bom Biznis
Kr rclis Sarpalius, sugryžęs 

po pasilsi© iš Wisconsin miškų, 
ir gerai atsigaivinęs, sako jau
čiasi kad galės gerai pradėt se
zoną, ir manė kad šįmet jam 
eis taip gerai Clevelande su ris- 
tynėmis kaip ėjosi pernai.

Nuėjo pas Marottą ir sako:
— Well, ar duosi man šįmet 

ristis savo rengiamose ristynė- 
se? Jau pora ristynių turėjai 
Taylor Bowl arenoj, aš gyvenu 
Clevelande visa vasara, o man 
nei žedžio nesakai, 
trečias rengi, ir kaip 
siėmei Komarą.

Marotta pakrapštė 
sako:

— Kas kaitras kad

Dabar ir 
matau pa-

pakaušį ir

tu pralai- 
ir jis liko 
Jis dabar

Ką Sako Komaras
“Nekurie mus ristikai tik per 

laikraščius rodosi save galiū
nais ir gatavi parist visus. Bet 
kai reikia stot ristis jų kai zui
kių niekur nepamatysi. Ne ma
no kaltė kad Požėla ar Bance- 
vičius ar kuris kitas neatva
žiuoja su manim ristis. Aš esu 
dabartinis čampionas ir pasili
kau Clevelande per vasarą duo
damas progos kibt prieš mane 
ir pasirodyt ką katras gali.

“Tegul atvažiuoja Juška, Po
žėla, Bancevičius, turnamento 
rengėjai užmokės jiems kaip 
užmoka man ir kitiems kurie su 
manim ritosi. Jeigu jus ma
not esat tokie smarkus ir kitus 
vadinat bloferiais, atvažiuokit 
čionai ir parodykit kad be blo- 
finimo, teisingai, galit mane pa
rist. Aš su jumis blofiškų su
tarčių nedarysiu, to nesitikėkit 
iš manęs. Tik tiems reikia su
tarčių kurie nėra ristikai ir no
ri bliofais but zgarsųs.

“Aš apsiimu paguldyt Požėlą 
du kartu j 20 minutų, tą patį 
padarysiu Bancevičiui, kuris y- 
ra geresnis ristikas už Požėlą, 
o su Juška apsiimu apsidirbt 
neilgiau kaip į valandą laiko.

“Taigi, vyrai, nebūkit vaikai, 
bet važiuokit i turnamentą ir 
riskites, o jums bus tinkamai 
iš rengėjų atlyginta.”

mente rengėjai visaip bandė, ir mėjai prieš Komarą 
gražiuoju ir piktumu, išviliot1 Lietuvių čampionu? 
Požėlą atvažiuot į Clevelandą ir užima pirmą vietą.
j->——--. —• ---------• -I' — Bet aš manau aš daugiau

galėčiau pasirodyt prieš Stanis
lovą Zbyszko negu Komaras.

■ — Ką tu kalbi? Ar Koma
ras tave nenuveikė? Komaras 
nuveikė ir Freimontą ir Bra-

dalyvaut ristynėse teisingai, o 
ne bliofais. O Požėla, norėda- 

| mas likt čampionu, nematė pro
gos visus paguldyt, ir pradėjo 

muzikantų benu ir duos laikraščius rodyt savo ne- 
1 pasitikėjimą”. Net kada gąran-

NUŽUDĖ PAČIĄ
John Virag, 58 m., nuo 9601 

Yeakel avė., kirviu nužudė savo 
pačią, irgi 58 metų. Sukapojęs 
moterį paskui pats sau skustu
vu persipjovė gerklę, bet nepa
vojingai, ir paimtas į kalinių 
skyrių miesto ligoninėj.



Clevelande Reikia Revoliucijoslj
ė ■----- • I

K. S. Karpavičius, '
III.

Kas 'Privalo Užsiimti Sce
nos Darbu?

Scenos veikimas turi gru
puotis tik apie chorus arba 
tam tikrą lošėjų kuopą. Ne
turiu visai noro sakyt kad 
iš visų srovių butų sudaryta 
viena scenos grupė. To ne- 
atsieksim ir nebandykim. 
Bet tikrai sakau kad kožnai 
srovei užtenka po vieną te
atralę grupę turėti ir lai ji

“Dirvos” Redaktorius.
Jeigu tokia revoliucija Į- 

vyktų galėtume lengviau 
atsidust; publika noriau ei
tų į vakarus, nesakytų kad 
“už tuos pinigus aš Angliš
kuose teatruose matau tik
rą teatrą”, ir jaunimas lai
kytųsi prie musų, ir ištaūtė- 
jimas nebūtų taip smarkus.

Aš žinau, tas nepatiks to
kioms draugijėlėms ir kuo- 
neJems kurioms šis taikoma, 
bet vardan kultūros, var- 

- _ _ dan civilizacijos mes turime
kovoja savųjų tarpe nepa-Į ojįj su prOgresu, pamesti tą 

’■■■mui jų draugystėlėms i teatru statymą, o
didelėms draugijoms | jarytį ką nors kas išrodytų 

I panašu Į 20-to šimtmečio

velijimui jų draugystėlėms 
ar ir*
užsiimti teatro darkymu. 3 ou

Jei draugija nori gali uz- reikalavimus, 
kviest savo srovės lošėjus I 
ir jie padarys ką geriausia 
mokės.

Ar kas iš to bus?
Į tai ką čia rašiau, ne

tikiu kad draugystėles ir į 
kuopelės atkreips domės — 
bet tikrai žinau kad pasi- 
mislys musų srovių veikė
jai, o chorai galėtų pradėt šo"'kadJjį

Jeigu kas turit ką rimto 
šiame klausime pasakyti pa
rašykit, “Dirva” priims.

tą ikunyt per savo narius! 
agituodami draugystėlėse ir 
kuopelėse nesiterlio'ti “teat
rais”;

Rinitai imdamiesi darbo, 
tokie sceniški būreliai galė
tų padaryt tą ką padarė se
nesniais laikais: būdavo su
ruošia dideli veikalą, pasta
to žmoniškai, Įspūdingai, ir 
padaro ne tik desėtkus bet 
ir šimtus dolarių pelno. O 
kas dabar? Dabar kožna 
kuopelė sau dirba, stato vei
kalą, vis su ana minčia kad 
seniau iš teatrų uždirbdavo 
pinigų, nori pasipelnyt, nie
ko daugiau, bet vis publiką 
daugiau ir daugiau demora
lizuoja, sceną labiau ir la
biau išgėdina, o naudos ne
padaro ir gana.

Žodis Teatrų Lošėjams 
Jus, yyrai ir moterįs-mer-

gystes skleist, o tas gali atsi
liept jam blogai, čia ne Rusija.

“Dirvos” Bendrovės Valdyba.

POŽĖLA TURI LIAĮU- 
TIS MELAVĘS 

Clevelandan rašinėdamas 
talikams ii- bolševikams 
rengtų jam ristynes, Požėla ra- 

„’į “Dirva” nuskriaudė 
pernai metą ristynes rengiant, 
užtai jis šįmet į turnamentą 
neprisideda.

Bet andai “Dirvoje” buvo pa
prašyta Požėlos pasakyt viešai 
kada ii- kaip kas jį Clevelande 
nuskriaudė, ir-jis nuo to sykio 
“Naujienose” nutilo net ir apie 
turnamentą rašinėjęš.

Už blofinimą žmonių ir pla
tinimą melagysčių per paštą Po
žėla labai lengvai gali patekt į 
valdžios nagus ir tada reiks už- 
sidaryt savo karčiamą ant ke
letu metų;

Visose ristynėse Požėla pasi
imdavo pats pinigus ir užmokė
davo visas išlaidas; pats arba jo 
pastatytas žmogus buvo prie 
durų del kontrolės ir niekados 

j jis nesijautė kad jį kas nors 
galėjo nuskriausti.

Karolis Požėlą gali bile dieną 
būti "pašauktas į federalį teismą 
ir turės prie liudininkų pasakyt 
ai- tikrai taip buvo kaip jis savo 
laiškuose rašinėja.

| Norėdamas suardyt turną- 
, mentą Požėla pradėjo pavojingu 

ginęs, kurie užsiimat teat- sau keliu — per paštą — mela- 
rų mokinimus!, esat pasi-1 
šyentę scenai. Tą aš gerai! 
žinau, nes yra kožnoj sro
vėj po keletą tikrai tinkan- 
čių vyrų ir moterų ir pub-j 
lika jus myli kada mato scė-1 
noje. Jus galit sulaikyt see-' 
nos darkymą ir jūsų vardo 
gadinimą neapsiimdami bile, 
kokiui draugystėlei ar kuo
pelei teatrus statyti kuri tik 
užsimano. Jus garbės už tai 
negaunat, nes sustatyti su 
kitais netikusiais patįs esat 
sudarkomi, o ant galo dar 
ūpo netenkat kada rengėjai 
nueina “j skylę”.

Pasakykit tokiems ren-1 dąir žada.pastatyt vieną kitą 
gėjams kad ne jų biznis te-1 
atrais užsiimti, lai apdeda! 
kas mėnuo narius po dešim
tuką, lai jie kenčia, o ne at
kakliai uždeda savo naštą' 
publikai kuri visai neturi; . ... . . -. ..
bendro su tą draugija, | sezoną mokyklų taryba reika-

Ant galo, patariu publi-Įlauja §3,000,000. 
kai pradėti mokyti tokius --------------
išnaudotojus: neremti jų už Adomas Slavinskas, veiklus 
scenos ir teatro darkymą, Clevelandietis, dabar gyvenan- 
ir jie išmoks bizniavoti ki- " 1"“'
tain, o tada turėsit geresnę 
proga prisižiūrėti tų kurie ____  |į______ _____
nors ir ne profesionalai ga-i tytojus ir pasižada daugiau pa- 

sidarbuot toj mažoj kolonijoj.
Adomas siunčia Clevelandie

čiams gerų dienų.

ka- 
kad

; LANKYSIS X O. SIRVYDAS
“Vienybė” praneša kad jos 

redaktorius J. O. Sirvydas vyk
sta porai savaičių atostogų ir 
aplankys Kanadą, Detroitą ir 
tarp kitko Clevelandą.

Clevelandiečiams bus smagu 
pasimatyti su tuo žymiu visuo
menės veikėju.

ST. PILKA AMERIKOJ
Artistas St. Plika, kaip teko 

patirti, gavo prailginimą leidi
mo būti Amerikoje iki sekančio 
pavasario, taigi šios žiemos se- 

! šonu dar apsilankys Į Clevelan-

veikalą. Jis turi mintyje “Auš
ros Sunūs” ir pakartojimą “že
mės Rojaus”.

VIETINĖS ŽINIOS ANT 
7-TO PUSLAPIO.

tis Shelton, Conn., smarkiai 
darbuojasi del “Dirvos” — tik 
šių kelių dienų laiku prisiuntė 
“Dirvai” net tris metinius skai-

Ii ką nors naudingo scenoje 
pastatyti.

Pašalinei publikai nėra 
reikalo remti draugystėles 
kurioms pinigų reikia, pub
lika nori rimto teatro, tik
rai pastatomo veikalo, o ne 
pasipiktinimo j svetainę at
ėjus.

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.
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NAUJI REKORDAI
“Dirvoje” galima gauti-šiuos 

du puikius Lietuviškus rekor
dus gražiai įdainuotus Brook- 
lyno 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.

šeši užmušta. Nedėlioj auto
mobiliais Clevelande ir apielin- 
kėj užmušta šešios ypatos. Tris

ŠIS STEBĖTINO GRAŽUMO BOKŠTAS, NEPAPRASTO AUKŠTUMO IR NUŠVIESTAS TŪKSTANČIAIS 
TAM TIKRŲ BRILIJANTŲ LIEPSNOJANČIŲ VISOKIAUSIOSE SPALVOSE LEIDŽIAMŲ ŠVIESŲ PRI
TAIKYTŲ IŠ VISŲ PUSIŲ, VILIOS JŪSŲ AKIS KUOMET ATSILANKYSIT Į OHIO-CLEVELANDO IN- 
DUSTRIALĘ EKSPOZICIJĄ.
TAS BOKŠTAS, NUOSTABUMAS PATS SAVYJE, SIMBOLIZUOJA DAUGYBĘ NUOSTABUMŲ OHIO- 
CLEVELANDO INDUSTRIJŲ, KURIAS EKSPOZICIJA JUMS PARODYS.

TAS BRILIJANTŲ BOKŠTAS YRA TVARINYS INDUSTRIAL EXPOSITION COMPANY IR THE CLEVE
LAND ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.
I jų užmušė traukinis važiuojant į 
’ per gelžkelio bėgius. +.

UŽV 
ir i 
mu 
flat 
rial 

u1 

ti$! 
arb 
eu

J 
'mui 
Pei 
žw 
sk 
gli 
sio

1 
ooo 
ooo

. p 
sko 
su j 
dari


