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Keliauja Orlaiviu
!' i I
21 UŽSIMUŠĖ ŽIŪRĖ- SACCO IR VANZETTI

DAMI KALNU
Chamonix, Frartcuzija. — Bū

relis turistų, apsilankę pamaty-

PELENAI RUS VE
ŽIOJAMI EUROPOJ
Boston, Rugp. 29 d. — Nepai-

IŠEIVYBĖ Iš LIETUVOS PER PIRMĄ 1927 
METU PUSMETI BUVO DIDELĖ

Kaunas. — Prasidėjus perei- rintiems važiuoti j Braziliją

Aplink Pasaulį
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ATSKRENDA AMERIKON 63 METU AMŽ 
MOTERIS KUNIGAIKŠTIENĖ

ti plačių ledo ežerų Mont Blanc 
aukštumose, sutiko baisią mir
tį kada jų traukinėlis leidžian
tis į pakalnę pasiliuosavo ir nu
dundėjo. Užmušta 21 iš 60 jame 
buvusių žmonių, kiti mirtinai 
sužeisti.

Mirė Egiptiečių Vadas
Ohio valstijoj kasyklų opera- 

torijai nori sulaužyt angliaka
sių streiką bandydami atidaryti 
kasyklas su ne-unijistais darbi
ninkais. Kaip kur apsireiškia 
susikirtimų. Kasyklų savinin
kai nori panaikinti unijas ir ne- 
mokėt darbininkams reikalau
jamų algų.

Vienoj kasykloj sužeista uni
jos vadovas. Darbininkai buvo 
užpuolę kasyklą kurioj dirbo 
ne-uni-jistai, ir vienas iš skebų 
pradėjo šaudyt.

Chicagoj teatrai užsidarė. Su
streikavus 350 teatrų kinemato-

Londonas, Rugp. 31 d. — 
Netikėtai pasitaiko kad iš 
Anglijos sū dviem Anglais 
lakūnais atskrenda viena mo
teris, 6,3 m. kunigaikštienė 
Lowenstein.

Jeigu šiem lakūnam pasi
seks laimingai Ameriką pa
siekti bus svarbus nuotikis, 
nes tai butų pirmas pasikėsi
nimas pasiekti Ameriką oru 
iš Europos ir pirma moteris 
kuri tokioj kelionėj butu.

DETROITO"LAKŪNAI 
SKRENDA APLINK 

ŽEMĘ
Harbcr Grace, Newfoundland, 

Kanada. — Rugp. 27 d. iš čia 
grafo mašinų operatoriams tos j išskrido Detroito orlaivis su po

ra lakūnų kelionei aplink pa-.
• šaulį. Jie mano apskristis ap- 
■ linkui žemę į 15 dienų. Tai bu
tų pirma tokia greita kelionė.- | 

-'Orlaivis su lakunu. William 
S. Brock ir Edward F. Sėhlee 
pakilo ir laimingai pasiekė An
gliją, paskui nuskrido Vokieti
jon, iš ten į Serbiją, iš Serbi
jos nulėkė Konstantinopolin, o 
paskui kelias eina per Syriją. 
Persiją, Indiją, Japoniją, iš ten 
į Hawaii salas, iš tų salų į San 
Francisco.

Ilgiausi kelionės tarpai yra 
šie:

Iš Grace Harbor į Londoną 
2,400 mylių.

Iš Hongkong į Japoniją 1,820 
mylių.

Iš Japonijos į Sand salą Pa- 
cifikė 2,480 mylių.

Iš ten į Honolulu 1,440 mylių.
Iš Honolulu į San Francisco 

2,400 mylių.
Iš Detroito į Grace Harbor 

1,550 mylių. Orlaivis sugryš į 
išlėkimo punktą kad padaryti 
visą kelionę aplink žemę, jeigu 
neatsitiks nelaimė.* * *

Brunswick; Ga. — Lakūnas 
Paul Redfern, kuris išskrido į 
Braziliją pereitą savaitę, dasie- 
kęs pietinės Amerikos 
mas dingo ir niekur dar 
randama. Paskiausia jis 
ta ties upe Orinoco.* * *

London. — Charles A.
nę, Amerikietis žydas, dar vis 
jieško lakūno kuris su juo su
tiktų lėkti iš Europos į Ameri
ką. Levine nuskrido Liepos me
nesį su Chamberlinu į Vokieti
ją ir vis nori padaryt biznį iš 
orlaivininkų drąsumo, todėl ne- 
gryžta Amerikon laivu, o jieško 
tokio vyro kuris vadovautų jo 
orlaivį atgal.

Paskiausia jis veda derybas 
su garsiu vienakiu Anglijos la
kunu, atsižymėjusiu karo laiku.

rūšies teatrai liko uždaryti.'
Pittsburgh Terminal Coal Co. 

kovoja su angliakasiu unija vi
sokiais budais. Pastaru, 'laikų 
kelią prieš uniją kaltinimus kai! 
jos nariai muša neunijistus dar
bininkus ir naikina kompanijos 
nuosavybę.

Vienijasi. Bay City, Mich., 
Industrial Works kompanija su
eina į vieną su Brown Hoisting 
Machinery Co. Clevelande ir su
darys yieną $13,000,000 
korporaciją.

Kiaulės tai kiaulės.
Kenosha, Wis., vienas 
kas patyrė kad jo karvės par
eina iš lauko vakarais: išmelž
tos. Jis manė kad kas nors- va
gia jo karvių pieną, bet paga
liau, susekė kad kiaulės išžinda 
karves.

Kvaili juokai. Pennsylvanijoj 
prie budavojimo darbų vienas 
juokdaris iškrėtė tokį kvailą 
šposą. Darbininkams pasidėjus 
savo blešines su valgiu, tas 
kas žmogelis prijungė prie 
nos blešines elektros vielą, 
da atėjo- pietus, visi nuėjo 
siimti savo blešines, iiį tas kurio 
blešinė buvo sujungta su elek
tra buvo ant vietos užmuštas.

Chicago. Nekuriu gelžkelių 
prekinių vagonų darbininkai ga
vo padidinimą algų 5 nuošim
čiais, po ilgų derygų.

Mandžurijoj, susirėmime Ja- 
poniečių ir Chiniečių angliaka
sių 20 darbininkų užmušta ir 
daug sužeista.

Auburn, Mass. — Kasant šu
linį, 40 pėdų gilume užgriuvus 
žemė palaidojo kasėją, bet po 
29 valandų jis atkasta gyvas ir 
mažai sužeistas.

Meksikoje sukilėliai1 užgriebė 
Amerikonų kasyklą ir paėmė 
nelaisvėn 18 Amerikonų.
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IŠKILMĖ ŽUVUSIEMS 
LAKŪNAMS

sant policijos draudimų, Sacco 
ir Vanzetti lavonai buvo veža
ma per miestą ir pro valstijas 
namą. Buvo susirėmimų su 
policija. Suvirš 100,000 žmo
nių stovėjo šaligatviais pažiūrė
ti tų ceremonijų.

Po to lavonai buvo sudeginta 
ir supilta į puodus.

* * *

Boston. — Sacco ir Vanzetti, 
po numirimo elektriškoj kėdė,

Japonijoj audrose užmušta 46 
ypatos. Daug namų sunaikin
ta. .

San Francisco, Cal. — Septy
nių Pacifiko lakūnų, kurie išlė
kė į 2,400 mylių kelionę ir din
go pora savaičių atgal, jau ne
surandama. Nors laivai dar jų 
jieškos, bet jau netikima kad 
bent vienas iš jų butų gyvas, 
todėl sumanyta suruošti jiems 
laidotuvių iškilmė Rugsėjo 15 
d. Dideliu laivu bus išvežta į 
jurų gelmes tonai gėlių sudova- 
notų dingusių lakūnų draugų ir 
giminių ir numesta j vandenį 
už kokių 700 mylių nuo Kalifor
nijos pakraščio. Tam tikras 
dvasiškis ceremonijų laiku at
liks pamaldas, o pasažieriai va
žiuojantį į .Honolulu sudarys, 
chorą ir giedos laidotuvių gies
mes metant^ vainikus į vandenį. Į 
Vainikus mėtant, laivas pada
rys vandenyje didelį ratą.

Nušovė Tėvą už Mušimą 
riškų Jūreivių

Canton, O. — Prisitaikęs pa
salomis, Robertas Lightner, 16 
m. amžiaus, nušovė savo tėvą 
už tai kam jis išpliekė jam kai
lį už važinėjimą automobiliu ne- 
siprašius. Nužudęs tėvą, vai
kas sėdo automobilin ir išbėgo 
į kaimynišką miestelį, kur ir 
buvo suimtas.

Viską Komunistai Naiki
na, bet Neatsisako nuo 

Senos Mahorkos
Sovietų rojuje bandoma iš

naikint viską seno kas tik buvo 
iš caro laikų', kad žmonės kuo- 
greičįau užmirštų aną gadynę ir 
gyventų komunizmu; tik vienos 
mahorkos komunistai negali iš
naikinti, ir turbut kiltų didelė 
revoliucija jeigu komisarai no
rėtų liaudžiai tą uždrausti.

Pereitą įmetą sovietų respub
likoj surūkyta 95,400 toriai ma
horkos, kuri yra pigiausias ir 
aršiausias tabakas pasaulyje. 
Ją daugiausia naudoja darbi
ninkai ir kaimiečiai. Jie kas 
mėtai praleidžia $2,500,000 ma
horkos pirkimui. Pakelis par
siduoda po 3į4 centų, iki šiolei 
buvo po 4c.

Ruko ją lygiai vyrai ir mote
ris.

tais metais didoka emigracija iš 
Lietuvos šiais metais pasiekė 
nepaprasto skaičiaus. 1926 m. 
išduota išeiviams į įvairias ša
lis, o ypač į Pietų Ameriką,’ 
6584 vizos, kurių kiekviena iš
keliavo vidutiniškai apie trįs 
ypatos, tuo budu pereitais me
tais iškeliavo 
,20,000 žmonių.

į liiiieuesiu iuiku
ti kad iki šiol pas mus nebuvo i, ... .(bus išvykę is

ir sumokėjusiems pinigus už ža
dėtus žemės sklypus padarė 
žmonėms daug nuostolių — vi
sa tai sulaikė žmones nuo ma
sinės išel-vybės.

vęs Egipto atstovų buto pirmi
ninkas. Jis vedė smarkią kovą 
už pasiliuosavimą nuo Anglijos.

| Laidotuvės įvyko labai įškilmin- 
|gcs, uždaryta visos įstaigos.

j Lordas Cecil Išstojo iš 
Anglijos Kabineto

Londonas. — Lordas Robert 
Cecil, žymus asmuo Anglijos 
užrubežio politikoje, išstojo iš 
ministerių kabineto nepasiganė- 
dindamais Anglijos užsispyrusiu 
nusistatymu prieš Suv. Valsti
jas, kokio jį laikėsi pastaroje 
nusiginklavimo konferencijoje.

Jis taipgi pareiškė kad Jis 
griežtai priešingas didziųj ų-val- 
stybių tironijai tvarkant Tau
tų Sąjungos reikalus. •

Jis galutinai atsistatydino ir 
nevažiuos-nei kaipo delegatas į 
Tautų Sąjungos pasėdį kitą 
vaitę.

REVOLIUCIJA 
TURKIJOJ

sa-

Turkijoj palengva pradedama 
naikinti nuomonė kad moteris 
ne žmogus, šiose dienose viena 
moteris, laikraščio leidėja Tur
kijoj, buvo pas notarą pasira
šyti kaipo liudininkė ant kito 
žmogaus raštų. Notaras atsta
tė ją pasakydamas kad moteris 
negali būti liudininke. Ji tada 
parašė aštrų straipsnį po ant- 
galviu “Ar Aš Ne Žmogus?” ir 
tą laikraštį pasiuntė teisingumo 
ministeriui. Jis tuoj tą notarą 
atstatė iš vietos.

Tie “nauji žmonės” Turkijoj 
turės dar ilgą kovą iki bus pri
pažinti lygus su vyrais ne tik 
protiškai, bet ir įstatymiškai.

Jau Turkijoj moterįs pametė 
nešioję velionus ant savo veidų, 
be ko pirmiau patėmytos jos 
būdavo laikomos didžiausiomis 
prasižengėlėmis.

Japonijoj Žuvo 130 Ka
riškų Jūreivių

Laike Japonijos kariškų lai- 
' vų manebrų susimušus ketu
riems laivams spėjama bus 130 
kareivių žuvusių. Vienas nai
kintojas visai nuskendo.

Penki užmušta. NorWalk, O. 
— Gazolinui' eksplodavus pilant 
ant ugnies prakūrimui, užmušta 
penkios ypatos vieno ūkininko 
namelyje.

Vokietis Laimėjo Plau
kimo Maratoną

Toronto, Kanada. — Rugp. 31 
d. didelėse Maratoniškose plau
kimo lenktynėse laimėjo Vokie
tis Emest Vierkoetter, gavo do
vaną $30,000. Nuplaukė 21 my
lią per Ontario ežerą į 11 valan
dų ir 42 min.

Kairo. — Pereitą savaitę mi
rė Zoghoul Paša, žymus Egipto 
veikėjas ir dabartinių laiku bu-1|buvo sudeginti ir jų pelenai su

dėti į puodus. Bolševikai savo 
propagandai sumanė vežiot tuos 
pelenus Europoj po miestus ir 
judint darbininkus prieš Ame
riką. žinoma, bus renkama au
kos propagandai.

Amerikos darbininkai turėtų 
apsižiurėt kad po įvairius mies
tus čia neatsirastų puodai su 
“Sacco ir Vanzetti” pelenais, 
neš bolševikams aukų labai rei
kia.- Su komunistais nejuokai: 
jie prisipirks puodų ir vežioda
mi po mitingus vilios iš darbi
ninkų pinigus.

Tą patį darė kunigija seniau 
su “šventųjų” kaulais.

Trockis Išranda kad 
Amerika Bloga

fili

Iš visų pusių pašiojamas, bu
vęs komunistų caras Trockis į 
Ameriką žiuri kaipo “diktatū
ros šalį kurią valdo koncentruo
tas kapitalas po priedanga po
litiškos demokratijos”.

Trockis pasakė kad tik tada 
Rusijoj visos partijos ir pažiu
ręs gaus laisvę kada visos šalįs 
sunaikins bankus, trustus, ka
riškus laivus, orlaivius.

Tai matot kokie veidmainiai 
tie komunistai: smerkia susirie
tę kitus, o paskui iš netyčių pa
sisako kad jie niekados neduos 
laisvės kitaip mąstančiam savo 
šalyje. O darbininkai vis tiki 
kad sovietų rojuje visi laisvi.

Į Braziliją
metų emigracijoje pirmą 
išeivių skaičium užima 

septynių 
I mėnesių laiką nuo Sausio mėn. 

iš musų krašto apie 
1'5,000 žmonių. Toliau dina Ka
nada, Argentina, pietų Afrika 

’ | ir kitos šalis. Į pirmas tris vie- 
I tas keliauja daugiausia -Lietu-- 
rivių tautybės žmonės, o į pietų 
Afriką ir Palestiną beveik išim
tinai vieni žydai, 
mėnesius į pietų Afriką 
406 asmens, į Palestiną 

Suvaržius šį pavasarį 
dos valdžiai įvažiavimą 
šalį, sumažėjo musų piliečių iš
eivybė į Kanadą, ir toliau vargu 
begalės padidėti, nes kaip skel
bia paskutinės žinios, Kanados 
vyriausybė šiais metais yrą nu
sistačius visai neįsileisti darbi-, 

j ninku žemės darbams. Reikia 
į tikėtis kad numatomas šiais 
•metais geresnis /'derlius musų 
krašte daug padės mažinti išei
vybę iš Lietuvos, jeigu musų 

I vyriausybė ir toliau varys grie
žtą .-kovą su tuo nepalankiu mu
sų gyvenimui reiškiniu. “L.”

šių 
vietą

iš Lietuvos arti’ Brazilija, į kur.a per 
Reikia pažymė-

Dvi Moterįs Rengiasi 
Skrist per Atlantiką

New York. — Dvi moteris 
lakūnės pasiryžusios rizikuoti 
savo gyvastis perskridimui At- 
lantiko. Viena yra Rusė, Liu
ba Phillips, su 16 metų patyri
mo orlaivininkystėje, kuris at
keliavo j Ameriką keturi metai 
atgal. Antra yra Amerikietė, 
Ruth Elder, iš Floridos. Jodvi 
žada bandyt perlėkt Atlantiką 
paskiruose orlaiviuose. f

Žudystė už Bites
Huntington, W. Va. — Kai

mynų peštynė už vieno bites 
pasibaigė žmogžudyste. Vienas 
žmogus laikė bičių; jo kaimy
nais protestuodavo kad jis ne
gali išnuomuot savo namo delei 
jo bičių ir reikalavo užmokėti 
nuomą. Bičių savininkas šovė 
j savo kaimyną laike barnių ka
da jam pasirodė kad tas suka 
ranką į užpakalį imtis revolve
rį.

vedamą tikslesnės išeivių sta
tistikos, o tik žymima buvo iš
duotų užsienių pasų skaičius,' 
taip jog, pav., šeimynos iš pen-j 
kiti žmonių keliavusios į Brazi
liją, Kanadą, Argentiną ir ki
tur ■ važiuodavo viena bendra 
viza, del to ir sunku yra patiek
ti visai tikrų statistinių davi
nių. Atskiromis šalimis, imant, 
pereitais metais išduota vizų: 
į Braziliją 2511, kuriomis imant 
kiekvienai vizai apie 4 žmones, 
išvyko 10,000 žmonių. Antroje 
eilėje eina Argentina, toliau 
Kanada, Kuba, Urugvajus, Me
ksiką, pietų Afrika ir Palesti-' 
na. Į šias šalis išeiviai važiuo
ją daugiausia pavieniui.

Atsižvelgiagį į sunkias gyvo-- 
rimo ir darbo sąlygas pietų A- 
merikoj toks didelis musų išei
vių skaičius verčia rimtai susi
rūpinti musų visuomene, tuo la
biau kad išeivybė ne mažėją, 
bet rodo palinkimo didėti.

1927 metais išeivybė ėjo to
kiu tempu:

Sausio mėn. išduota 590 vizų 
del 1770 asmenų; Vasario m. | 
987 vizos del apie 2000 asmenų:. 
Kovo mėn. 2119 vizų del 6300 
asmenų; Balandžio mėn. 2081 
vizos del 6150 asmenų; Birželio 
mėn. 1463 asmenų, Liepos mėn 
1066 asmenų.

Iš paduotų skaičių matyt kad 
išeivių skaičius iš Lietuvos nuo • 
pradžios šių metų kas mėnesį 
didėjo ir Kovo mėnesį pasiekė 
-aukščiausio skaičiaus — 6300 
žmonių, o nuo Kovo mėn. vėl 
ėmė gana sparčiai mažėti ir 
Liepos mėnesį teišvyko 1066 as-'^j ye Vyraj viešame susirin-

Per šešis 
išvyko 
47.
Kana-

i savo

Grand Rapids, Mich.
Teismas už šmeižtus

čia K. Jakimavičius patrau
kė teisman tris Lietuvius, Jurgį 
Lapinską, K. Meclonį ir D. Gri
gaitį kaltindamas juos platini
me šmeižtų prieš jį, už ką jis 
turėjo susipykti su savo žmo
na. Jakimavičius skundžiasi 
kad tie paminėti vyrai pagarsi
no jog jis “norėdamas gauti 
sau pačią melavo apie savo am- 

įžį ir persistatė jaunesniu negu 
i jis, tikrai buvo”.
| Pareikalavęs kad jie atšauktų 
j tą savo melą, Jakimavičius sako

mens.

Agentai žmones Prikalbinėjo
■Svarbiausi veiksniai del kurių 

išeivybė sumažėjo iš vienos pu
sės buvo griežtas nelegalių iš- 
ęivybės agentų darbo stelbimas 
ir emigracijos biurų patikrini-j 
mas, iš kitos pusės pagerėji
mas žinomų sąlygų atėjus va
sarai.

Pasekmėje kovos su emigra
cija uždaryta Kaune gana stam
bi emigracijos propagandos ir 
pagalbos įstaiga, švedų Ameri
kos Linijos Emigracijos- Biuras 
su jo skyrium Alytuje, kuriuo
se daug ryškiau buvo varoma 
išeivių agitavimo ir išnaudoji
mo darbas negu kitose tos rū
šies įstaigose. Uždraudimas kal
binti piliečius vykti į užjurį ir 
spaudoš kova prieš išeivybę, ir 
ypač išeivybę į Braziliją, paga
liau pagarsėjus uždarytos “Al
fos” bendrovės afera, kur no-

kime užtvirtino jog taip tikrai 
yra kaip jie sako. Jakimavičius 
reikalauja iš. jų $10,000 atly
ginimo. Kor.

12 Užmušta Traukinio 
Nelaimėje

Londonas. — Kelyje j Londo
ną traukiniui nušokus nuo bė
gių 12 ypatų užmušta ir 19 su
žeista.

Policistas žmogžudis. New 
Yorke vienas jaunas policijan- 
tas lydėdamas būdavojimo inži
nierių su pinigais, nužudėjį ir 
už pagrobtus $5,000 nusipirko 
automobilį ir kitus dalykus. Po 
to tapo areštuotas.

Traukinių švilpukai kas me
tai operuoti kainuoja gelžke- 
liams $8,000,000. Tiek vertės 
kuro išnaudojama pagaminimui 
garo tų švilpukų pūtimui.



Butlegeriai žudosi. Butlege- 
rių savitarpinėj kovoj, sako de- 
tektivai, buvo nužudytas Rocco 
Faimia, 32 m., nuo 5113 Lytie 
st., Hazelwood. Famia stovėjo 
virtuvėje tuo laiku kai per lan
gą į jį paleista trįs šūviai, sa
ko kaimynai kurie matė. Trįs 
jauni vyrai praeidami pro šalį 
šovė ir paskui nubėgo į toliau 
stovintį automobilį ir dingo.

Famia, peršautas, nurepečko- 
jo prie laiptų ir lipo į viršų pa
sakyt pačiai, kur ji buvo su vai-' 
kais; bet darėpliojęs iki viršu
tine laipto mirė.

Nesuranda. Dviejų pabėgu
sių iš apskrities kalėjimo žmog
žudžių ir plėšikų, Vasbindero ir 
Jawarskio, policija nesuranda. 
Jieškoma taipgi ir vienas iš 
Sacco-Vanzetti simpatizatorių, 
kuris komunistų suruoštoj de
monstracijoj netoli Sheswicko 
nušovė valstijos policijantą.

Valstijos kalėjime bus per
daryta užraktų sistema išvengi
mui kalinių pabėgimo. Tyri
nėjimo komitetas išrado kad 
dabartiniai kalėjime esanti už
raktai yra perseni šių laikų rei
kalavimams.

Mokytojos neteko pensijų. 
576 mokytojos ir mokytojai iš 
viešų mokyklų Pennsylvanijoje, 
kurie iki šiolei buvo ant pensijų, 
toliau tų pensijų negaus. Vals
tijos advokatai 'išrado kad mo
kėjimas iš valstijos iždo pensi
jų /ra nelegalis, ir tapo sulai
kyta davimas pinigų iš nuskir
tų fondų.

Tie ant pensijų mokytojai'ir 
mokytojos yra virš ' 62 metų 
amžiaus ir mokytojavę po ne
mažiau 15 metų.

Nauji darbai prie Pittsburgo 
gerinimo. Apskrities komisijo- 
nieriai ruošia planus piliečių už
tvirtinimui ir nubalsavimui ru
dens rinkimuose išleidimui bon- 
dsų $9,200,000 sumoje, už ku
riuos pinigus norima būdavot: 
naujas tiltas per Monongahela 
upę ir tunelis per South Hills 
sujungimui' su planuojamu Saw 
Mill Run bulvaru. i

Pittsburgo biznieriai ir va
dai taipgi priemiesčiai tam pri
taria.

Užmušimai. Du darbininkai 
tapo užmušti ant gelžkelių bė
gių paskirose vietose ir ant pa 
skirų linijų. J. S. Quinlen už
mušta McKees Rocks stotyje. 
Jis buvo 65 m.

Charles Quinn, 35 m., užmuš
tas ant Baltimore and Ohio li
nijos McKeesporte.

Kitas tiltas perkelta. Antra 
pusė seno Sixth st. tilto nuleis
ta ant keltuvų ir nuplukdyta 
Ohio upe toliau, kur ties Corao- 
poliu vėl perdėta per upę. Tas 
darbas yra nepaprastas inžinie- 
riškas bandymas, kuris pavyko 
kaip reikiant.

Pennsylvanijoj pereitą savai
tę automobilistai ant kelių už
mušė šešias ypatas ir 29 sužei
dė. šeši tokie neatsargus va
žiuotojai areštuota už nesusto- 
jimą po nelaimės, o 17 dar ne
susekta.

PARSIDUODA ARBA MAINAIS
52 akrų farma su budinkais už 

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

Gembleriai žudosi. Automo
bilyje siauroj gatvelėj rasta la
vonai moteries ir vyro, kurie, 
kaip policija mena, yra aukos 
pasalingos gemblerių savitarpi
nės kovos kuri eina Detroite 
suvirš metai laiko.

šią žmogžudystę policija jun
gia su kitomis trimis žudystė- 
mis bėgyje praeitų 14 mėnesių. 
Sakoma kad kivirčiai ėjo nepa
sidalinant $55,000 kuriuos gem
bleriai ištraukė iš vieno Dani
jos barono.

Nori tunelio. Detroito-Onta- 
rio Subways kompanija nori iš
gauti Detroito balsuotojų pave
lijimą statyti tunelį po Detroito 
upe važinėjimams tarp Kana
dos ir šio miesto. Bussais va
žiuojanti mokėtų 5c, o nuo pa
skiro vežimo-automobilio butų 
imama po 50b. Kompanija ža
da užsistatyt $100,000 kad tuo 
budu nepadarys miestui jokių 
nuostolių. Už 30 metų miestas 
galėtų tą tunelį nupirkt už tuo 
!aiku apskaitliuotą vertę ir nau
dotis savo pelnui. Po 60 metų, 
sako, tunelis pataptų visiškai 
Detroito nuosavybė.

Nužudė banditą. Policijantas 
io 15 minutų vaikymosi gatvė
se, nušovė Morris Cook, 21 me
lų amžiaus banditą. Jis pripa
žinta tuo kuris valanda - pirm 
mšovimo užpuolė gatvėj mer
giną apiplėšimo tikslu; atėmus 
jos krepšelį ir neradus pinigų, 

, plėšikas. pagriebęs tempėsi ją į 
užkaborį, bet ji ištruko ir pabė
go. Duota žinia policijai, ir ka
la pradėta apielinkėse jieškoti, 
tas vaikinas leidosi bėgti.

Motorciklinis policijantas nu
jovė Edward Ross, 24 m., kuris 
būdamas girtas norėjo pabėgti 
lutomobiliu nuo policijanto no
rėjusio jį sulaikyti.

Nušautas vaikinas turėjo su 
savim Ohio valstijos pataisos 
kalėjimo popierius. Jis buvo 
Paleistas po priežiūra.

Nelaimės. John Frisco, 18 m. 
vaikinas, važiuodamas motorci- 
diu atsimušė į stovintį automo
bilį, nukrito nuo jo, o tuo tar
iu ant jo užlėkė troku važiuo
jantis jo draugas ir mirtinai 
sužeidė. Fri'sco mirė ligonbu- 
tyje.

Taipgi mirė ligonbutyje W. 
Pollock, 52 m., kuris važiuojant 
sutomobiliu su savo sunum ir- 
p užlėkė ant stovinčio automo
bilio ir prisimušė.

Nusižudė del pačios. Joseph 
Stec; 35 m., persišovė tvarte 
prie savo namų ant 2627 Hol
brook avė. Jis buvo pačios iš
vytas iš namų ir neturėjo dar
bo.

Naujas budinkas. Ant West 
Grand ir Second bulvarų kam
po Fisher broliai statys naują 
milžinišką budinką, kuris bus 
11 aukštų su 26 aukštų bokštu. 
Budinke bus vieta bankui,, teat
rui ir 1,000 automobilių gara- 
džiui.

Nusižudė. Ant 2245 Finley 
st. maudynėje gazu nusižudė 
Bolesplvas Gawroski, 36 m. Jis 
buvo pasimetęs su savo pačia, 
kuriai paliko raštelį pranešantį 
apie nusižudymą.

Nedėlioj Detroite automobi
liais užmušta dvi ypatos, 10 su
žeista.

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

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

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

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

Siunčiam C. O. D. Reikalaukit "Dirvoj”

Akroną Atlankius.
Iš Lietuvių biznierių nekur.'e 

varo biznį neblogą. P. Tarutis 
padidino savo krautuvę ir na
mą pailgino. Verteliai įsigijo 
automobilį. J. Apšega daro po 
senovei biznį, bet' Mikas Jocis 
savo biznyje tiesiai rodos ste
buklus daro. Pasistatė puikų, 
brangų namą prie Wooster avė. 
Dirbtuvėj įrengė naujausios 
mados mašinas, darbininkų pas 
jį dirba gana dikčiai. Darbu* 
jo dirbtuvė užversta, nespėja 
apsidirbti nors dirba ilgas va
landas kasdien.

Mat, Jocis yra geras amat- 
ninkas, teisingas žmogus, dar
bą atlieka pirmos rūšies, užtai 
jį myli Akroniečįai, ne tik Lie
tuviai bet ir svetimtaučiai, ir 
kreipiasi pas jį. ■ Jocis savo 
dirbtuvėje gamina ne tik iš ge
ležies bet ir iš medžio visokias 
reikmenis automobiliams, patai
so visokius daiktus.

Kaip girdėti, A. Kalvaitis ir
gi žada pasirodyt su nauju iš
radimu. Butų gerai kad jo di
deli norai ir sunkios pastangos 
butų pasekmingos.

Keliauninkas.

Skriaudžia butlegerius. Val
džia smarkiai išnaudoja butle
gerius, nes aną dieną tik vienos 
dienos bėgiu nuo keturių butle- 
gerių išlupo $1,000 pabaudų.

Daugelio “šlapiųjų” biznierių 
vietas policija uždarinėja.

žmogžudžiai nepaliauja net 
kada pclicija išvažiuoja pikni- 
kuot. Pereitą savaitę trečiadie
nį Akronb policija apleido sa
vo pareigas ir išvažiavo į lau
kus paturėt gerų laikų. Mieste

tvarką pasiėmė vesti savano
riai policijantai. Bet piktada
riai ir kitokie'niekšai nepaliovė 
savo darbo.

Liuosnori^i poilcijantai suga
vo T. Bugarskį, nuo 1129 An
drus st., kuris buvo jieškomas 
sąryšyje su žmogžudyste Z. Ni- 
kolicho.

Skaito važinėtojus. Pereitą 
savaitę kelių komisija vedė ty
rinėjimą kuriomis gatvėmis va
žinėja daugiausia visokios rū
šies vežimų. Visuose svarbes
niuose punktuose pastatyta su
augę ir vaikai skautai ir skaitė 
kiekvieną kąs tik kokiu nors bu
du važiavo.

Vaikų paraližius. Akrone pa- 
raližiu serga jau apie desėtkas 
vaikų. Sveikatos departmentas 
susirūpinęs, stengiasi kovoti vi
somis įmonėmis.

Manoma kad del paraližiaus 
apsireiškimo sekančią savaitę 
Ohio valstijoj neatsidarys ir 
mokyklos.

Užsimušė, j Martin G. Mc- 
Cumsey, 24 m., važiuodamas 
automobiliu' naktį užlėkė ant 
cemento maišymo mašinos ant 
kelio ir užmušė. Ta mašina bu
vo palikta vidurkelyje ir neap
saugota žiburiais.

Ant Erie gelžkelio traukinis 
užmušė darbininką, Harry L. 
Ferguson, 58 im., nuo 312 Sum
mer st.

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

RUGPJŪČIO MĖNE
SIO DANGUS

Rugsėjo mėnesį saulė pereina 
į pietinę ekvatoriaus pusę, tai 
yra atsitolina nuo musų, šį mė
nesį, 23 dieną, įvyksta rudeni
nis dienos su nakčia susilygini- 
mas ir nuo to prasideda oficia- 
lis ruduo. Dienos darosi trum
pesnės, o naktįs ilgėja.

Svarbu šį mėnesį pasekti mė
nulį, kurio pilnatis įvyks Rug
sėjo 11 d. Tuo laiku mėnulis 
buna pilnas ilgiausią, laiką ir 
teka beveik tuo pat laiku per 
keletą vakarų.

Jupiteris kas vakaras anks
čiau ir anksčiau pasirodo mu
sų danguje ir į mėnesio pabai
gą jau žemė bus paėjus tiek 
artyn tos vietos kur Jupiteris 
savo kelyje aplink saulę eina 
kad saulė atmušdama savo spin
dulius į Jupiterį mes juos tie
siog į žemę. Reiškia, susieis į 
vieną liniją Jupiteris, žemė ir 
saulė. Dabar dar tie trįs kūnai 
stovi trikampiai, saulė ir Jupi
teris vienoj linijoj, o žemė dar 
nedaėjus į lygų tarpą.

Pereitą vasarą vakarų dan
guje buvo matyt planeta Venus 
gana ilgai po sutemos. Dabar 
Venus dingsta tuoj po saulės 
nusileidimo, nes pati nusileido 
į tarpą žemės ir saulės.

Skaistumu Venus viršija Ju
piterį kada buna aukščiausia pa 
kilus, bet už Jupiterį nėra kitos 
skaistesnės žvaigždės.

Kadangi Venus išrodo skais
tesnė, žiūrėtojas manytų kad ji 
yra ir didesnė už Jupiterį. Bet 
priešingai, Jupiteris yra 1,400 
sykių didesnis negu Venus ir 
Jupiteris yra beveik tiek pat 
Sykių didesnis už musų-žemę.

Bet Jupiteris yra septynis sy
kius toliau nuo musų negu Ve
nus ir Jupiterio paviršis ma
žiau atspindintis negu Venaus, 
todėl tas milžinas ir neatrodo 
toks skaistus musų akims.

Dar tuomi Jupiteris žingeidus 
kad aplink jį keliauja atšuoni 
mėnuliai, didesni ir mažesni ne
gu musų žemės mėnulis. Su 
nedideliu teleskopu galima ma
tyti keturis didesniuosiuos mė
nulius, ir jie taip smarkiai ap
link savo planetą keliauja kad 
po valandos kitos gali matyt jų 
pasikeitimą savo vietose.,

Jupiterio mėnulius, pirmuti
nius kelis, atrado Galilėjus. Tie 
mėnuliai savo kelionėj aplink 
Jupiterį prisilaiko tos pat siste
mos kaip žemės mėnulis arba 
kaip žemė ir kitos planetos ap 
link saulę.

Jupiteris, kaip spėjama, dar 
neturi kieto paviršiaus, yra dar 
skysta masė; aplink jį apgau
bę didžiausi debesiai. Ant jo 
matyt dideli plėtmai, nekurie 
rausvi, kiti skaisčiai balti, ku
rie nereguliariai pasirodo, taip
gi yra vienas milžiniškas raudo
nas plėtmas kuris buvo nuolat’ 
matomas per 50 praėjusių me
tų ir jis suko astronomų galvas, 
kadangi niekas negali patirti iš 
ko jis ir kodėl ten yra. Jeigu 
visą paviršį apsupę gilus debe
siai, kaip tas plėtmas galėtų bū
ti matomas iš gilumų debesų, 
kurios yra apie 80,000 mylių 
storumo.

Kiek pirmiau Jupiterio dan
gum keliauja planeta Uranus, 
bet ji be teleskopo nematoma.

DETROIT, MICH.
Parsiduoda namas — 9 kambarių, 

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

T. M. D. REIKALAI

šitą galvą gerai .pažįstat — 
tai yra atvaizdas kurį rasi be
veik kiekvienoje katalikiškoje 
bakūžėlėj per visą pasaulį. Jį 
gerai žino visi, nes matė ir na
muose ir bažnyčiose Lietuvoje 
ir mato čia Amerikoje.

Tai yra darbas vieno iš “Dai
lės Milžinų”, keli šimtai metų 
atgal. Savo idėja, savo kompo
zicija ir savo, darbu šis paveiks
las viršija visus kitus po to da
rytus bandymus tą pat mintį 
išreikšti. Užtai anų laikų dai
lės vyrai tapo praminti dailės 
milžinais, ir nei vienas neturė

DR. ŠLIUPO KNYGOS IR TĖVYNĖS MYLĖ
TOJŲ DRAUGIJA

Paskilbus Amerikoje kad vi
sų gerbiamas senas veikėjas Dr/ 
Jonas šliupas, kuris dabar gy
vena Šiauliuose, rengia išleisti 
dvi naudingas knygas, “Hygie- 
na” ir “Medicinos Istorija”, pa
kilo kalbos kad geriausia butų 
Tėvynės Mylėtojų Draugijai iš 
Amerikos paremti tų knygų iš
leidimą.

Centro Valdybos nariai irgi 
turi tą palinkimą — prisidėti su 
pinigais prie tų knygų išleidi
mo ir reikalingą knygų skaičių 
paimti TMD. nariams.

Bet visa bėda tame kad da
bartiniu laiku TMD. jau turi 
ant rankų leidimą trečio tomo 
“Pasaulio Istorijos”- ir “Dailės 
Milžinai”. Tas viskas šaukia 
pinigų, o jeigu tuos darbus ati- 
dėsi į šalį ir imsies prie kitų tai . 
bus labai nesistematingas biz
nio vedimas.

Bet TMD. centro valdybos 
nariai galvoja ir planuoja kaip 
pagelbėjus Dr. J. šliupui tų jo 
veikalų išleidime ir kad kuodau- 
giausia tų veikalų prasiplatintų 
Amerikoje.'

Kiti planai dar aiškiai neiš
dirbti, bet vienas ir lengviau
sias būdas tuo tarpu pagelbėji- 

’mui Dr. šliupo jo' svarbiame 
darbe yra tai pavarymas plačios 
agitacijos per visą Tėvynės My
lėtojų Draugiją, per kuopas ir 
per visuomenę abelnai, užsirašy
ti kuodaugiausia tų knygų pre
numeratos keliu.

Jau buvo paties Dr. Šliupo 
rašyta kad tiedu veikalai kai
nuos lygiai penki dolariai, bet 
galima ir pavieniai užsirašyti 
kas kurį nori, siunčiant $2 už 
“Hygieną” ir $3 už “Medicinos 
Istoriją”.

Nereikia ragint vien tik T. 
M. D. kuopų šiame reikale pasi- 

‘darbuoti Dr. šliupo parėmimui. 
Privalo visos draugijos, orgąni- 

tų praleisti progos neperskaitęs 
TMD. įleidžiamos knygos, “Dai
lės Milžinai”. Toje knygoje ap
rašoma viskas ką dailaus pasau- 
atsitikimų kad perdaug didelį 
keli amžiai pirma musų.

Jūsų mieste yra TMD. kuopa, 
įsirašykit, gausit “Dailės Mil
žinus”, 300 pusi, knygą, už me
tinę mokestį. Kur nėra kuopos 
bandykit įsutverti, arba prisira- 
šykit į TMD. pavieniais. In
formacijų galima gauti pas val
dybos narius, kurių antrašai čia 
telpa.

I zacijos išrinkti komitetus rinki- 
mtH. prėpumeratų už tas knygas 
ir surinkus siųsti pačiam Dr. 
šliupui į Šiaulius (Bažnyčios g.) 
arba per laikraščių redakcijas 
persiųsti.

Niekas negali atsisakyti to
kių knygų imti, nes “Hygiena”, 
kaip užsilaikyti sveikam ir vi
sokiuose gyvenimo takuose yra 
vienas iš reikalingiausių pamo
kinimų kiekvienam pavieniui ir 
šeimynai. O ‘Medicinos Istori
ja” per save yra toks svarbus 
dalykas kad kiekvienas turėtų 
susipažinti su ja, kaip gydymas 
vystėsi pradedant nuo laukinių 
burtų, monų iki dabartinių to
buliausių medikališkų būdų.*

TMD. centras priims prenu
meratas nuo visų abelnai, taip
gi manome kad priims ir tau
tiškų laikraščių redakcijos, tik 
užsirašykit.

Butų labai naudinga kad mu
sų laikraščiai pašvęstų tam tik
slui vietos, sakysim pusę pus
lapio ar net visą puslapį nemo
kamai, atsilyginimui Dr. J. šliu
pui už jo didelius darbus pasta
tyme musų ant tų pamatų ant 
kurių dabar stovime.

Dr. šliupas neleidžia kokių 
propagandos brošiūrėlių, bet di
delius, svarbius kiekvieno gyve
nimui veikalus, kokių ‘musų 
knygynai dar neturi.

K. S. Karpavičius.

TMD. Centro Valdyba
K. S. 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

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

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvpje metams “Dirvą”
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laikytų tuos du žmones ne
nužudytus, ir jie pasidalino 
septynių metų bėgiu surin
ktas aukas. Taip galėjo bū
ti dar geriau negu advoka
tams susitart su teisėjais, 
nes su teisėjais susitarus, 
po surinkimo pusės milijono 
dalorių ir pasidalinimo, tie 
butų galėję juos išteisint.

darbininkus bet komunistų 
vadus ir unijų viršininkus. 
Sakysim, galėtų daryt taip. 
Jeigu Brooklyne koks kri
minalistas nušauna žmogų, 
kapitalistai į jo vietą tuoj 
nueitų ir suimtų Pruseiką 
ir nužudytų. Kitą dieną pa
imtų kitą, ir taip -kožname 
mieste kur tik kas nežiniom 

Bet kaip sakysi taip, o ko-1 mis ką nužudytų, tuoj pa- 
munistai tai tikrai- prisišie-1 imtų komunistų vadą ir at- 
navo. Gaila kad pereitą1 radę jį kaltų nužudytų. Bet 
mėnesį musų mieste Italų to nedaro, o prie to, viso- 
muštynėse tiedu, suimti ko- kių klesų ir pažiūrų žmo- 
munistai nieko nenušovė—įnės susėdę į sprendėjų suo- 
vėl butų prasidėjus komu-;lūs matytų kad varoma ko- 
nistams nauja rugiapjūtė, j kios niekšystės, ir vistiek

— Drddauge, tu esi didi- Į neišrastų komunisto kaltu, 
didžiausias provokatorius! nes jo gynėjai ir liudinin- 
Tu nori kad kakakapitalis-1 kai galėtų prirodyt kur jis 
tai visus darbininkus išžu
dytų! Jeigu jų niekas neuž
tars, kakakapitalistai mus 
visus po vieną išgaudys ir 
papapakars.

— Tai netiesa: teismus 
sudaro ne kapitalistai, bet 
tokie pat darbo žmonės kaip 
tu ir aš. Kaip sprendėjai 
arba džiurės išranda taip 
ir nuteisia arba išteisina 
įtartąjį. Jeigu kapitalistai 
norėtų ką nors išžudyt tai 
imtų žudyt ne paprastus

kas ir nenorėjo aikvot pini
gų naujai bylai vesti, nes 
jeigu pernaują teismą ati
darę butų tada vėl valstijai 
butų kainavę keli desėtkai 
tūkstančių dolarių, reiškia 
taksų mokėtojai turėtų tą 
sumą panešti ant savo kak
lo.

— Netiesa, dddrauge, tu 
kkkalbi kaip ir visi bbbur- 
žujai. Jeigu jie butų bubu- 
buvę kapitalistų gizeliai ar
ba kokie žmogžudžiai jie 
butų buvę išteisinti. O ka- 
kakadangi priguli prie dar
bininkų tai juos nužudė.

— Stepai, tau įkalė bolše
vikiški laikraščiai tą pasaką 
į galvą if tu tiki kad taip 
butų buvę. Kasdien per vi
są Ameriką buna nužudoma 
kalėjimuose visokių krimi
nalistų kurie pavojingi vi
suomenei, jeigu tik randa
ma aiškus įrodymai prieš 
juos. Ir sykiu su tais dviem 
buvo nužudytas trečias at
rastas- kaltu žmogžudystė
je. Nelaimė jo kad prieš 
žudystės papildymą nepri
sirašė prie jūsų, butų ir už 
jį visi rėkę, butų rinkę au
kas jo gynimui, ir butų dar 
labiau aptuštinę darbininkų 
kišenius.

— O kokokodel neleido 
jų dar sykį ištardyt, kaip

DRAUGAS STEPAS APIE 
KAPITALISTIŠKĄ 

TEISMĄ
— Sveikas, drūtas, Ste- 

F pai! Kur taip bėgi, nei ne
pažiūrėdamas į mane?

— Drauge, aš tavęs visai 
į nenoriu nei ppppažint.

— Na o kas tau pasidarė 
B 'kad tu taip ant manęs užsi- 
s; rūstinai?

— Aš turiu tam fafafak-
■ tus ir priežastis.

— Pasakyk tai, gal berei- 
| kalo ant manęs pyksti.

— Aš žižižinau už ką py- 
e pypykstu ir tu nebbbandyk 
B pasiteisint.

— Pasiteisint ir nebandy-1 
I siu, tik pasakyk kame 
į Iykas.
I — Dddrauge, tu žinai 
į priežodį: “Su kokokokiu 
I sidedi tokius ir pppats 
I lieki”.

I — Taip, Stepai, žinau, ir 
E.tai yra teisingas priežodis. 
B: — Na tai papapaklausyk.

Aš ppppykstu kam tu susi-
I dėjai su “Dididirva” ir pini | tikrus “kkkriminalis-
B prieš dddarbininkus. Ar ne- 
r gali rašinėt į “Vivivilnį” ar 
į ar “Laisvę” ir but naudin- 
I gas dddarbo žmonėms?

— Stepai, turi klaidą: aš Į 
F susidėjau ^su “Dirva” ir ei- 
I nu UŽ darbininkus, nes tik
I protingai darbininkus švie-
II čiant, o ne mulkinant gali!
■ darbininkams pagelbėt. To 

gi nematysi bolševikiškuose 
laikraščiuose, nes jie nusi-

į statę tamsius žmonelius tik 
mulkint ir naudotis kolei 
darbininkai nepraregėję.

— Tttu, drauge, esi ka- 
kakapitalistų išpera jeigu 

. šišišitaip kalbi. B a kaip su
sidėjai-su “Dididirva” tai ir 
likai tokis kaip' tas šššldm-

I štas.
— Stepai, tu pirma teisy

bę pasakei apie tai kad žmo-
■ gus palieka toks su kokiu 
į susideda.

— žižižinoma kad teisy
bė, ar gggal nori užginčyt?

— Ne, aš tik patvirtinu, 
, nes tą matau ant tavęs: kai 
F susidėjai su bolševikais tai 
I ir tapai tokiu pat akiplėša 

ir rėksniu. Tau išrodo kad 
niekas pasaulyje nėra gera 

• kas ne bolševikiška, niekas 
nemiela kur nekeikiama ki-

I taip manančių, ir niekas ne- 
: gražu kur neliejama krau- 
k jas.

— Mememeluoji, drauge, 
I ba tik tu su savo “Dididir

va” užgiri dddarbininkų žu-
I žužudymą, o ne mmmes.

— O kur aš užgyriau žu
dymą, Stepai?

— Nagi neppprotestuoji 
kam buvo nužudyti Sasasa- 
ko ir Vvvanzėti, ir “Didi-

I dirva” tą užgiria.
— “Dirva” pasakė kad 

t įrodymai jų kaltės buvo 
I perdaug aiškus, užtai nie-

tuo ir tuo laiku buvo kada 
žmogžudystė buvo papildy
ta. Šaltu protu vaduojan
tis buna aišku kad kapita
listai visai negali nužudyt 

i nekaltų žmonių jei ir norė- 
| tų. O jei jie ką žudo tai pa
siunčia mušeiką, gerai ap
mokėdami, o ne per teismą 

I išranda žmogų kaltu. Vis
ikas kam bolševikų spauda 
kelia lermus tai del to kad 
jiems reikalinga darbininkų 
dolarių.

i-

da-

pp- 
su- 
pa-

Gal bububutų išradę 
j judis nekkkaltais.

— Stepai, čia ir yra dide
lė paslaptis kodėl neleido 

"■? j dar vieno tardymo daryti.
Aš manau ar ta paslaptis 

Į tik nebus šita. Ar tik ne
buvo komunistai advokatai 
susitarę su kapitalistais tei
sėjais ar kuo kitu susižvejo
ti iš darbininkų pusę mili- 
jbno. Gal komunistai advo
katai pasakė teisėjams ši
taip: “Nežudykit jų per ke
lis metus, o mes per savo 
laikraščius agituosim, rink
sim pinigus jų gynimui, o 
paskui pasidalinsim.” Gali 
pats suprasti, Stepai, kad 
kas nors buvo gudraus ir 
labai naudingo komunis
tams šioje byloje. Jie turė
jo kitus tokius atsitikimus 
seniau ir žino kad darbinin
kai gynimui darbininkų ne
gaili pinigų. Bet vienus me
tus tęsiant nedaug ką su
rinksi, mažai bus naudos, 
užtai ir varė rinkimo darbą 
per septynis metus ir per tą 
laiką surinko pusę milijono 
dolarių ir dabar sau važinė
ja puikiausiais automobi
liais. Teko po biskelį ir 
tiems laikraščiams ir agita
toriams kurie rėkė ir agi
tavo duoti aukų; bet jiems 
po mažiau teko, nes jų 
vo daug.

— Ttu, dddrauge, esi 
džiausiąs provokatorius 
šitaip kalbi!

— O gal mano ir netei
sybė : gal komunistų laik-1 
raščiai ir koks nors gynimo 
komitetas susitaręs su ad
vokatais pasipinigauti iš 
darbo klesos, nutarė gąs
dinti kapitalistus teisėjus ir 
visus kitus, kad tik ilgiau-

ARDYS RUOŠIASI PRIE DIDELIO MŪŠIO - 
REIKALINGA JAM DAUG KAREIVIU!

antra nepaprastai daug noriu kad siųstumet man toliau 
“Dirvą”, taipgi užrašau vieną 
metinį skaitytoją į Lieutvą, u 
$1 už “‘Juodą Karžygį”.

Antanas Dyczus, W. Lynn, 
Mass., prisiuntė $1 ir įsirašyda
mas į Ardžio pulką pageidauja 
kad knyga kuogreičiausia jam 
butų pasiųsta.

Bronius J. Milinavičius iš 0- 
maha, Nebr., rašo: Malonėkit 
ir mane prirašyti į Juodo Kar
žygio armiją, aš manau pagel
bėsiu Ardžiui kariauti ir gal bu
siu geras kareivis. Priimkite 
mano dolarį už knygą ir pri- 
siųskit kai bus gatava.

N. Kartonas, iš Lawrence. 
Mass., rašo: Prisiunčiu money 
orderį ant $1, už. kurį malonė
sit prisiųsti man “Juodą Karžy
gį” taip greit kaip minėta kny
ga išeis iš spaudos.

KAS DAUGIAU?

štai
įstojančių į Juodo Karžygio ar
miją rekrutų. Vietiniai jau 
mokėjo po $1.25, kurie jau 
žino kad knygos bus dvi ir kad 
kaina padidinta. Kiti dar, ku
rie per paštą siuntė, prisiuntė 
po $1.00, nes jie dar nematė pa
skelbimo apie padidėjimą kai
nos.

Bet pirmą knygą “Juodo Kar
žygio” gaus visi, kurie moka 
po $1 ir kurie moka po $1.25. 
Sykiu su ta pirma knyga bus 
pasiųsta prašymai1 visiems mo
kėjusiems po $1 prisiųsti dar 25 
centų vertės pašto ženklelių, ir 
kurie prisius tie greičiau gaus 
ir antrą tomą.

štai šios savaitės rekrutai:

Jenas Krunkaitis, 
čampionas, atėjęs Į

bu-

di- 
jei

Risti kas
Cleveland©
“Dirvą” ypatiškai įsirašė į Ar
džio armiją, sakydamas kad Ar- 
dži-ui tokių didelių vyrų kaip 
Jonas labai reikalinga. Užsi
mokėjo $1.25.

Jonas Kudirka, vietinis, atė
jęs ypatiškai į “Dirvą“ įsirašė 
į Ardžio pulką ir sako. Nors aš 
senas bet nuo tokių darbų ne
atsilieku. Mokėjo $1.25.

J. Virbickas iš Pittsburgo at
siuntė $1.00 pristodamas į Juo
do Karžygio eiles.

Marcelė Kerienė iš Struthers, 
Ohio, rašo: Prisiunčiu čia $1, 
meldžiu priimti ir mane į Juo
do Karžygio pulką ir prisiųsti 
knygą kaip greitai galit.

Ona Stučka, vietinė, atsilan
kius į “Dirvą” padėjo $1.25 ir 
prisirašydama į rekrutus pasa
kė: žiūrėkit kad knyga kuogrei- 
čiausia butų gatava.

Olga Majevska, iš Newark. 
N. J., rašo: Siunčiu jums $6 ir

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
F-112, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

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

FLIT
NAIKINA

Kandis, Blusas, 
Muses, T ar akus 
Kitus Namu Vabalus

(Tąsa iš pereito num.)

(Dielė prie Bumblienės, paėmęs ran
kas bučiuoja po kelis sykius, kibinėja 
ją,-ji jį, kuždasi. Karosas į jį keistai 
pažiūri, Dielė parodo surauktą nosį.)

Keidė — Kodėl taip ilgai neatsilankėt? 
taip išsiilgom....

Kar. — Tarnyba, panele, tarnyba.... 
Tik šįryt sugryžom, buvom nuvažiavę j 
Telšius investigacijų daryt, ir pasinaudo
damas proga užsukau į savo dvarą. Su
tvarkiau viską pradėti remontą kad galė
tume pervažiuot atostogoms po vestuvių.

Bum. — Mudvį. tik ką parėjom iš banko, 
pinigai atėjo. Galėsim pradėt biznį.

Keidė — Sy, Ma, tas monkė vačmonas 
sakė matęs juos iš saliuno išmetant.... Aš 
jam pafiksysiu.... ’

(Dielė ir Karosas tai girdėdami nuo
gandoj permeta vienas kitą akim, pa
sirodo pirštais ženklus.)

Dielė — Poni Rozalija. Mudu su ponu 
Ekscelencija turim priparodymus kad tiedu 
Amerikiečiai iš pavydo skleidžia prieš mus 
visokius nepamatuotus gandus. Ponas Ek
scelencija yra pergeros širdies, jeigu aš 
bučiau jo pozicijoj, tuoj pasodinčiau juos 
kalėjiman!

Kar. — Lai atsikalba, nusibos, ir gryš 
sau iš kur atvažiavo. Nenoriu kad išsi
vežtų prastą opiniją apie Lietuvos valdi
ninkus ....

Bum. — Ot, tokis žentas tai man patin
ka. Amerikoj visi valdininkai tokie: gali 
juos bart, koliot, niekint, jie sau tik fonėm 
nuleidžia ir viskas....

Keidė — Na, Ma, pradėkim biznį. Rei
kia musų dvaras taisyt. Atskaityk ponui 
Ekscelencijai pinigus, galės pasamdyt kar- 
pendorius ir kitus mekanikus, kad viskas 
butų redi kai reiks ant hanimun važiuot.

Scena 4.
(Už lango pasirodo Džiovas ir Baravykas. 

Tėmija paslaptai kas viduje dėdasi.)
Bum. — Well, boys, koman prie stalo! 

(galvos krestelėjimu pamoja. Išsiima iš 
mašnos storą pundą Amerikoniškų pinigų, 
skaito. Dielė ir Karosas net akis išverčiaį 
pasirodo slaptus ženklus.) Štai vė penki 
tūkstančiai mister Akcelencijai, ant pra
džios užteks, ba daugiau bankas negavo... 
O čia du tūkstančiai mano širdukui.... 
Paduok ant rankos ant mudviejų auzos... 
(Paglosto Dielei žandus. Tiedu žiuri į pi
nigus ir netiki patįs sau.)

Kari — Poni Bumbliene, mano businti 
uošve: kaip tamista gali taip pinigus da
lint? Mums net koktu priimti.... Aš 
Išdubsiu tamistai vekselį, iki apsivesim... 
(Bet pirštai dreba prie pinigų. Dielė tai 
girdėdamas spiria Karosui į koją.)

Bum. — Ponas Akcelencija, tavo vardas 
yra toks geras kaip tavo vekselis.... Aš 
rieroriu nuo savo žento jokio vekselio, ba 
čia yra meiliškas biznis....

Keidė — Kad duodą tai ir imk. Mainei 
dar gana liko. Kai prireiks gausim dau
giau .... Tik apsirūpink apie namus, o ve- 
šėilę mudvi surengsim.:..

Dielė — Panele Katarina, kaip gaila kad 
mes negalėsim gyvent sykiu.... Tamis- 
tos gyvensit ten kur apie Palangą, o mudu 
su motuše Aleksote....

Bum. — Atvažiuos jie pas mus, mes pas 
juos.... (Karosui) Ar ne taip, ženteli? 
Skyrium gyvent dar smagiau....

Kai’. — Taip, poniute, visuomet. O kai 
atvažiuosit į mano dvarą," galėsit gyvent 
kad ir metus....

Dielė — Ištikro, tai dvaras! tokio visoj 
Lietuvoj nerastum! (Kraunasi pinigus.)

Kąr. (grūsdamas pinigus į visus kišęs 
iiius) — Tiesą, tokio visoj Lietuvoj ir nė
rė! (vogtinai dairosi į duris ir langą. Pa
sižvalgęs, pažiūrėjęs į laikrodėlį) Na, po
nas sekretoriau, mudu turim išeiti kance- 
liarijon.... Iš ten paleisiu telegramą pra
dėt remontą dvare. O vakare ateisim vėl, 
užbaigę pareigas..

(Vienas kitą tėmydami, lyg per sapną 
kraunasi palengva į kišenius pinigus.)

Dielė (paplodamas sau kišenius) — Aš 
tūriu skubučiukai pasimatyt su musų bu
dinčios rezidencijos savininku. Iki pasi

matymo, poni Rozalija. Laukit musų va
karė.

(Abu atsis veikmėj a, bučiuoja moterim 
rankas. Tarnaitė ateina ant paskam- 
binimo, atiduoda jų skrybėles, lazdas. 
Jiedu traukiasi link durų, linkčioja.)

Scena 5.
Staiga atsidaro durįs, įšoka vidun Džiovas 

ir Baravykas, užstoja išeigą.
Bar. — Sei, misis, stop! Jiedu yra ryl 

krūks! Jus apčytino!
Kar. (pametęs mandagumą, rustai stu

mia juos) — Kokių čiortų lendat į akis ir 
i ką čia tauzijat! (Nori prieiti prie durų, 
bet tie neleidžia. Dielė tuo tarpu žiuri į 
dūris ir į langą, tupčiodamas iš baimės.)

Džiovas — Atiduokit pinigus, jus rabe- 
riai! Gana mus apčytinot!

Bum. — Ar judus kreizės?! ko jums 
čia reikia?!----

Keidė — Sy, Ma, kaip jie iš pavydo ge
rus žmones vagina.... (Tarnaitei) Pa
šauk policiją!

(Tarnaitė stovi drebėdama, neina iš 
vietos.)

Džiovas — Policiją mes patįs atsivedėm! 
(Prieina prie durų, atidaro. Ineiną Virši
ninkas su dviem policijantais. Karosas ir 
Dielė nusigąsta.)

Virš. — Atsiprašau, ponios, kad suar- 
dysim jūsų ramumą. Mes jieškom dviejų 
kriminalistų. (Ir.eina Kiemsargis su'šluo
ta, saugoja duris.)

(Dielė palengvą traukiasi prie lango, 
lyg šokt laukan. Džiovas' sučiumpa jį 
už sprando.)

Džiovas — Štai jiedu, ponas Viršininke! 
(Policijantai surakina Dielę ir Karosą į 
krūvą). Patįs matėm kaip krovėsi sau į 
kišenius šių moterų pinigus!

Virš. — IškrėsĖ juos) Policijantai kre
čia kišenius, kraupa ant stalo pinigus, ir 
randa kišeniuose jų pasus. Paėmęs pasus, 
Virišninkas peržiūri, skaito vardus) “Bal
trūs' Karosas” (pažiūri į Karosą.) “Zig
mas Dielė” (pažiūri į Dielę. Abi moterįs 
išgirdusios tuos vardus, išsižioja iš nuo
stabos.)

; Bara v. — Ko žiūrit išsižioję?! Sugavom" 
jūs apvagiant! Jiedu mus apčytino, vilio
dami pinigus už- “stoties viršininko” vie
tas. Sutikom Frenkį Stačioką iš Pitts
burgo", ir jis sakė kad jam du vyrai parda
vė Kauno Rotušę. Tada mes dasikvošėjom 
kad tai jų pačių darbas, ir sumanėm užda- 
ryt juos į klėtką iki dar neišlėkė iš jūsų.

(BUS DAUGIAU)

PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI:
Atgimimas — keturių aktų, šešių atidengimų trage

dija iš kovų už spaudos atgavimų. Vaidinime rei
kia 7 vyrų ir 2 moterų. 90 pusi. Parašė K. S.

t Karpavičius. ................................................................. 50c
Algis ir Giedrutė — tragedija iš Lietuvos krikštiji

mo laikų, 1200— m., penkių aktų. Gražį, ilius
truota ir spalvuota. Lošimui reikia 9 vyrų ir 4 
moterų. Parašė K. S. Karpavičius; 12x140 pusi. .75

Birutė .ir Kuprelis — trijų aktų tragedija iš Lietui 
vių nelaisvių pas Rygos kardininkus 14-me šimtm. 
Parašė K. S. Karpavičius. Veikalas vaizduoja ko
vų Lietuvių su krikščionimis.....................50

Galiūnas — drama iš pasakiškų Lietuvių kovų su 
žmogėdžiais gilioje senovėje. Vaizduojama gyve
nimas musų pratėvių giriose. Parašė K. S. Kar
pavičius.......................................50

Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Paraono Sapnas 
(aktas II) — bibliška meilės drama, ne religiška 
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo j 
Egiptu. Parašė K. S. Karpavičius. 117 pusi., su
3 paveikslais. Lošia 3 moterįs ir 10 vyrų. .... .50 

Samsonas ir Delila — dviejų aktų bibliška meilės 
tragedija. Nėra tai religiškas ar prieš-religiškas 
veikalas. Parašė K. S. Karpavičius. Lošime rei
kia 9 vyrų ir 5 moterų. 110 pusi..........................50

“Kryžiokas” — dviejų atidengimų komedija iš Lie
tuvių krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsi- 
buna šiais laikais, o antras ,13-me šimtmetyje. 
Lošia du vyrai. Parašė K. S. K. 24 pusi.............. 15

Užkeikta Mergelė — Sceniška pasaka, keturių aktų.
Lengva lošti. Parengė V. J. Pietaris. 35 pusi. .15

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime. — Garsaus 
Norvegų rašytojo Ibseno drama apie tai kad nie

kas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Vertė A. A.
Tulys. iii pušį..............................35 

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Vertė
Šeinis. 36 pusi........................................................... 15

Grafas Kaimiečio Bernu — 6 aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Verte Z. Bągdžiuniutė. 50 p... .25

Tremtinis — Žingeidi Augusto Strinbergo drama iš 
pradžios krikščionybės, ir pagonybės kovos šu ja. 
Vieno akto. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi........25

Rytų Pilis — drama 5 aktuose, 14 atidengimų. Pa
tašė Henry Wood. Vertė B. Skripkauskaitė. 67 
puslapiai............................................ ..... ...................... 35

Veidmainyste ir Meilė — garsi klasiška Schillero 
tragedija. Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusi. .. .50

REIKALAUKIT “DIRVOJE”



lapių “Dirvos” didumo forma
to padaryta aštuoni puslapiai 
pusiau to didumo.

IŠEIVYBE IR JOS PRIEŽASTIS
pERSPAUSDINAMAS ant p.

1-mo straipsnelis iš Kauno 
“Lietuvos” apie išeivybę iš Lie
tuvos įrodo kaip žmonės bėgte 
bėga į užrubežius.

*---------------------------------------—
Nubaudė Šaliapiną

Maskvos carukai nutarė “nu
baust” dainininką šaliapiną, pa
skelbdami jog išskiria jį iš ei-

Musų politikieriai čia ir Lie
tuvoje, kurie turi tikslo kovoti 
prieš dabartinę valdžią, visą bė
dą tos didelės išeivybės meta 
ant valdžios. Amerikiečius pa
prastus žmonelius net baugina 
tuomi: esą, žiūrėkit kaip žmo
nės bijodami baisybių kokios; 
tuoj nutiks Lietuvoje apleidžia 
savo tėvynę....

lės sovietų respublikos daini
ninkų. šaliapinas už tai neteko 
tos “garbės” kad būdamas už- 
rubežyje pradėjo užjausti Ru
sijos pabėgėliams kurie nepri
taria komunistams.

šaliapinas šalip netekimo ti
tulo “liaudies” dainininko, ne
tenka ir savo žemės Jaroslav- 
sko provincijoj.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

NAUJI RAŠTAI

“NEUŽMIRŠK LIETUVOS”
-— Lietuvos Šaulių Sąjungos lei
dinys spausdintas Kaune, 1927.

Politikierių ir yra tikslas iš
naudoti viską savo propagan
dai. Jie visai užtyli faktą kad 
Lietuvoj veikia gudrus agentai 
kurie pasipinigavimui skeldžia 
tarp žmonių gandus apie Brazi
lijos, Argentinos, Kubos, Meksi
kos rojų, kur “visai taip kaip 
Amerikoj” ir iš kur “už*metų 
laiko kas nori gali nuvažiuot į 
Ameriką”.

* * *
• Musų politikieriai visai pra

silenkia su faktu kad iš Lietu
vos žmonės bėga ne kur kitur 
kaip tik į Ameriką, kur atbė- 
gom ir mes ir radom kaip kurie 
daug lengviau ir geriau negu 
turėjom Lietuvoj. Jeigu bėga į 
tas šalis tai tik su prižadu ir 
su vilčia tuoj įsigaut į Suvie-

ĮCą Veiksim su 
Automobiliais ?

Suvienytose Valstijose dabar 
ant kelių yra 22,000,000 auto
mobilių, o iki pabaigai šių metų 
bus padirbta dar 5,000,000.

Po penkias ypatas į vieną au
tomobilį sodinant, jau šiandien 
vienu sykiu gali visi Amerikos, 
gyventojai išvažiuoti iki vie
nam ir palikti šalį tuščią.

▼ ▼ ▼

“Amrikos Lietuvis” 
Sumažėjo ‘.

“Amerikos Lietuvis’?, ‘išeinan
tis Worcester, Mass.t su pereiJ 
tos savaitės numeriu atėjo pu
siau mažesnis. Iš aštuonių pus

Žodžių Kalviams
Orlaivis, aeroplanas' Lietuvis-; 

, kaii vadinama" “lėktuvu”’, orlai-Į 
vio’ kėravotojas vadinama “la
kūnu”. Tuo tarpu11 nesakoma 
kad orlaivis “lekia”, bet “skren
da”. Taigi orlaivininkui reikia 
rasti kitas vardas ir nevadinti 
orlaivio “lėktuvu”, i

V SR V

Komp. St. Šimkus 
Amerikoje

..“Vienybė” praneša kad šiose 
dienose atvyko Amerikon vie
nas iš žymiausių Lietuvių kom
pozitorių, Št. Šimkus, ir vyksta 
į Chicagą ’ vadovauti “Birutės” 
Chorą, kurį jis seniau vadovavo.:

Šimkus mano duoti koncertus 
didesnėse Lietuvių kolonijose ir 
už kokio piistmėčio gryžti’ Lietu
von. Jis pasakoja kad Ameri
kon žada .atvažiuot artistai A. 
Sodeika ir Kipras Petrauskas.

Kaslink Lietuvos , gyvenimo,: 
St. Šimkus pasakoja kad ten nė
ra taip baisu kaip nuraudonėję 
politikieriai mano, ir kad Val
stiečių Liaudininkų rimtesni va
dai kitaip mano negu protau
ja mažieji karštuoliai.

Komp. Šimkaus tikslas yra 
muzika, todėl jis daugiau apie 
politiką kalbėti ir nenori, sako 
“Vienybė”. Aišku, katrie tik 
politiką vaikosi tiems viskas ne
gera ir baisu ką ne jie daro, o 
rimtam žmogui tai tokia per
maina kokia Lietuvoje įvyko vi
sai nesirodo bausi.

nytas Valstijas, į "Ameriką”.
Kaip tų agentų klastingi pri

žadai ir apipiešimas puikybių 
Brazilijos ir Argentinos vilioja 
Žmones iš LietuvoSį taip poli
tikierių gąsdinimas “baisybė
mis” pastūmėja žmones apleisti 
tėvynę.

Agentus mažiau reikia kal
tint, nes viliojimas pinigų yra 
jų duoną; juos už klastas tuoj 
gali patupdyti kur reikia; o jei 
politikierių kuris gąsdinimais 
žmones iš tėvynės veja patup
dysi' už* jį užstos ir rėks šimtai 
kitų jo pasekėjų. Politikieriai 
daug blogesni ir kenksmingeS- 
ni tautai negu pelnagaudos a- 
gentai.

.» * »

DAINA
(Pr. Daugininkaitis)

Išgėriau septynias, dar gersiu devynias,
Ei čiūčia, liūlia, dar gersiu devynias.

Išgėriau devynias, jieškosiu nakvynės,
Ei čiūčia, liūlia, jieškosiu nakvynės.

Arielka pilkoji, kam žmones vilioji,
Ei čiūčia, liūlia, kam žmones vilioji.

Kam žmones vilioji, po kluonus vedžioji.
Ei čiūčia, liūlia, po kluonus vedžioji.

Po kluonus vedžioji, po šiaudus volioji, 
Ei čiūčia, liūlia, po šiaudus volioji.

Po šiaudus volioji, net varpos kilnojas.
Ei čiūčia, liūlia, net varpos kilnojas.

V

Kaslink bėgimo, tie kurie ne
nori Lietuvoj būti tuoj patirs 
kad tas jų nenoras turi perei
ti, nes pirmiau jau išbėgę pa
tenka ne į gausią Ameriką, bet 
į naujo kontinento Sibirą, į tuš
tumas, kur nėra progos pakili
mui industrijos, nes kitose ša
lyse industrija perdaug išsiplė
tojus ir lengvai gali konkuruoti 
su palengva dygstančiais fabri
kėliais Argentinoj arba Brazi
lijoj. Delko Amerikoje dabar 
darbai eina prastai? Dėlto kad 
reikalavimai maži į visas šalis. 
Tai kokią progą turi rasti sau 
rinkas Brazilijos ar Argentinos 
fabrikai, kurie galėtų isšivystyt 
agentams susiuntus tenai žmo
nių tiek kiek suvažiavo į Suvie
nytas Valstijas?

šis išeivybės užsidegimas Lie
tuvoje greitai perdegs ir nueis 
ant nieko argumentai tų kurie 
moka kaltes mesti ant esamų 
valdžių.

Atmenat kaip metas ar kiek 
daugiau laiko atgal visi buvo 
užsikarščiavę bėgti Francuzi- 
jon? Ten irgi agentai juos vi
liojo. O kas nutiko su ta išei- 
vybe? Neradę pyragų žmonės 
tuoj “uždarė” tą emigraciją.

DAINA
(P. Janulis) 

Ištekėjo dukrytėlė už Gudo, 
Už Gudelio rudabarzdžio, už Gudo.

Aš tam Gudui didžią bėdą padariau —; 
Pilną pečių vėdarų prikepiau.

Aš išėjau ant turgelio uliavot, 
Jam palikau vėdarėlius vartavot.

Kai atėjau nuę turgaus uliavojus, 
Neberadau anei vieno vėdaro.

Aš tą Gudą už čiuprynos, už barzdos, 
O tas Gudas kuogreičiausia už lazdos.

Privažiavo pilnas kiemas Totorių 
Ir surišo mano Gudą nedorą.

Man negaila kad tą Gudą surišo, 
Tiktai gaila kad nekietai suveržė.

Ištruks, ištruks mano Gudas nedoras, 
Bus mano* galvelei klapatas.

pirmą meilę PALYDĖJUS
Pražydo gėlė mėnulis kai šviete 
žvaigždėtos nakties tylumoj, 
Ji puošė takelį, kur meilė kvietė 
Dvi širdis grožėtis gamtoj. 
Nuvyto gėlė šiaurys kai pakando, 
Rudenio liūdnuoju laiku, 
Bet meilė liepsnojo ir laimė šypsojo, 
Sieloj nors ir buvo skaudu__
Atgijo gėlė, sučiulbėjo paukšteliai, 
Jausmams taip malonu, jauku, 
Negryš jau svajonės, ir meilė užgęso 
Pačiu jos gražiausiu laiku....

Šeduva. J. Andruškevičius.

(Tąsa)
Išgirdus tuos žodžius. Kupriuke liko 

ant vietos suparaližiuota. Rodės kraujas 
jos gyslose sustingo. Per valandėlę ji ma
nė kad širdis jai pliš. Paskui, kada pir
mas susijaudinimas perėjo, ji, kaip kanki
nė, kuri randa savo kančiose progos prasi
šypsoti, ta nelaiminga mergaitė, bijodama 
išsiduoti kad ji basiai Agrikolą myli, pa
kėlė galvą ir žiūrėdama į tą jauną kalvį ra
miai, užklausė: — Ar tai jau tikrai įsimy
lėjai?

— Turiu pasakyti kad per praeitas ke
turias dienas aš tik meile ir gyvenu-.

— Ar tai tik šių keturių dienų bėgiu tu 
įsimylėjai?

— Nedaugiau, bet laikas nieko su tuo 
neturi.

— Ar. ji labai graži?
— Tamsių plaukų; figūra kai nymfos 

graži kaip lelija; mėlynų didelių akių kaip 
tavo, ir švelni, maloni ir gera kaip tu.

— Tu tik mane giri tokį prilyginimą 
darydamas, — sakė Kupriuke.

— Ne, ne, aš giriu Angelą, nes toks 
jos vardas. Į Ar ne puikus?

— Žavėjantis vardas,. — tarė vargšė 
mergaitė, karčiai sulygindama tą vardą su 
savu, nes jos buvo toks vardas.

— Na taigi tik įsivaizdink, tas vardas 
ne tik jai pritinka iš veido, bet ir prie jos 
širdies. Vienu žodžiu, aš tikiu kad jos 
širdis yra lygi tavo širdžiai.

— Ji turi mano akis, mano širdį, —' 
tarė Kupriuke, šypsodamos, — Tai ypa
tinga, kaip mudvi panašios.

Agrikola nepatėmijo kokis skausmas 
ir desperacija buvo šiuose Kupriukės žo
džiuose. Jis tęsė toliau: — Ar tu manai, 
mano geroji mergaite, kad aš rimtai įsi
mylėčiau į ką kitą kuri neturėtų pobūdžio, 
širdies, proto kaip tu?

—-MNa, broleli, — tarė ta nelaiminga 
mergaitė, šypsodamos, — kad tu toks šian
dien linksmas, pasakyk man kur tu tą pui
kią mergaitę pažinai?

— Ji yra tik sesuo vieno mano drau
go. Jos motina yra skalbėjų viršininkė mu
sų bendranamyje. Kadangi jai reikėjo pa- 
gelbininkės, o mes duodam pirmenybę gi
minėms su mumis esančių, tai poni Bertie
nė (toks yra jos vardas) parsikvietė savo 
dukterį, taigi per pastaras keturias dienas 
ji ir buvo skalbykloje. Pirmą vakarą kada 
aš ją pamačiau, mudu praleidom tris va
landas, po darbo, besikalbėdami su ja ir 
jos motina ir broliu; po to aš vis labiau ir 
labiau ją ėmiau mylėt, ir dabar esu tikras 
kad myliu, ir pasiryžau apsivesti su ja, jei 
tu man patarsi. Nenusistebėk, aš visame 
pasitikiu ant tavęs. Kada tu sutiksi, tik 
tada prašysiu savo tėvo ir motinos paveli
jimo.

—. Aš nesuprantu tavęs, Agrikola.
— Tu žinai kokį aš pasitikėjimą turiu 

tavo širdies nujautimams. Daug sykių tu 
man sakei: “Agrikola, mylėk tą ypatą, ar 
tą, turėk pasitikėjimą toje ar toje”, ir aš 
niekad neapsivyliau. Dabar irgi paprašyk 
madamės de Kardoviliutės išleisti tave; nu
eisim nu manim į musų dirbtuvės namą, 
ir pagal tavo nuožiūros aš vaduosiuos kaip 
tu p'asakysi man apie tą merginą. Gal tas 
išrodo vaikišku prietaru, bet aš tokis.

— Tegul bus taip, — atsakė Kupriuke, 
bandydama nuduoti nieko nepaisančią; — 
aš pamatysiu Angelą ir pasakysiu, nuo šir
dies, ką aš apie ją manau.

— Aš tą žinau. Ar sutinki eiti?
— Aš turiu paklausti madamės ar ji 

mane galės išleisti, Ir tau pasakysiu.
— Ačiū, mano gera sesute! — tarė 

Agrikola karštai; paskui, šypsodamos pri
dėjo: — Tik pasiimk savo geriausį spren
dimą — tokį kokis man patiktų.

Tuo tarpu į duris kas tai švelniai pa
sibeldė. — Meldžiu, — atsiliepė Kupriuke. 
Inėjo Florina.

— Madamė nori kad nueitum pas ją, 
jeigu neužimta, — tarė Florina Kupriukei.

— Meldžiu palaukt valandėlę, — tarė 
Kupriuke Agrikolai, stodama ir eidama |

per duris, palikdama jį su Florina.
— Aš labai norėčiau atlankyti mada- 

mę de Kardoviliutę ir atiduoti jai pagar
bą, — tarė Agrikola. — Bet bijau kad tik 
trukdysiu jai.

— Mano poni šiandien nesijaučia ge
rai ir nenori nieko prisiimti. Bet esu tik
ra kad tuoj kaip tik ji jausis gerai, ji mie
lai sutiks tamistą matyti, — tarė Florina.

Tuo tarpu sugryžo Kupriuke, kuri ta
rė Agrikolai: — Jeigu gali ateit pas mane 
rytoj apie tris, aš nueisiu su tavim j dirb
tuvę. — Ir jiedu susitarę persiskyrė.

Tą pat' vakarą, kada viskas aprimo, 
Kupriuke atėjo į savo kambarį, užsirakino 
duris, ir būdama viena puolė ant kelių prie 
kėdės ir apsipylė ašaromis. Ji verkė ilgai 
— labai ilgai. Kada galiau ašaros liovė 
tekėję, ji apsišluostė akis, priėjo prie rašo-j 
mo stalo, ir susirado savo užrašų knygą, 
kurią kiek pirmiau Florina buvo pasiėmus 
ir vartė ko tai jieškddama. Knygą 
ėmus, Kupriuke vėl ėmė rašyti.

pasi-

SKIRSNIS XLVI. 
Kupriukės Užrašai

Rašė Kupriuke į savo dienyną — į tą 
knygą kurios Florina jieškojo ir kurią jai 
liepė jos darbdaviai apžiūrėti, bet^dar ne
paimti iki nepasakys kada jiems ją atneš
ti. Toj knygoj buvo užrašyta ta diena ir 
pirmi žodžiai kada Kupriuke pasijuto kad 
ji myli Agrikolą. Tik tai vienai knygai ii 
dryso pasisakyti žą jos širdis jautė, nes 
būdama raiša ji niekam negalėjo užsimini 
ir net bijojo kad kas patyrę neimtų iš jos 
tyčiotis. Tik popiera klausė jos skundų it 
širdgėlos, tylėdama ir niekad neužmirš- 
dama.

Apimta visokių minčių, kartais gražių 
ir malonių, kartais liūdnų ir karčių, Kup
riuke išreikšdavo jas savo knygoje kartais 
poezijoje, kartais prozoje, ir nors nekalbė
jo stačiai apie Agrikolą, bet aiškiai ji de
gė prisirišimu prie jo. Kaip jau žinome, 
nors ji kūne buvo raiša, bet turėjo prakil
nią sielą, didelę išmintį ir labai jautrius 
jausmus.

Rašė ji dabar savo skundą tai knygai. 
Apipiešė viską ką iš Agrikolos girdėjo, ir 
baigė savo nusiskundimu: “Nabagas‘Ag
rikola! Kaip jis kentėtų jeigu žinotų kad 
kiekvienas jo ištartas žodis apie aną mer
gaitę plėšo mano širdį! Kaip jis su šypsą 
ir džiaugsmu darė man mirtinas žaizdas! 
Aš klausiau jo apsakymų apie aną mergi
ną, mano širdis baisiai daužėsi, mano ran
kos degė, svaigulis apėmė manę. Lyg aš 
turėčiau teisę taip jausti....

“O kokia karti ši ironija. Kodėl aš 
taip kankinuosi? Ar aš gražesnė, geresnė, 
meilesnė už ją, kurią jis pasirinko? Jeigu 
aš tokia bučiau, o jis mane nepasirinktų 
tada tik galėčiau jį kaltint, bet ne dabar, 
nes tai ne j‘o kaltė, nes jis niekad negalėjo 
pamanyt apie mane, ir tas butų juokinga. 
Šiuomi baigiu savo raštą, atsiduodama tam 
kas bus, atsisakau visų vilčių ant visados, 
ir su džiaugsmu kentėsiu kiek galėsiu, su 
ašarom jį minėsiu — bet niekados jo ne
sitikėsiu !”

(Bus daugiau)

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

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

Sapnininkai
75c apdaryta

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

“DIRVOS” KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Kaip knygoje pažymėta, šį 
leidinį skiria Lietuvos šaulių 
Sąjunga “Broliams išeiviams, 
tolimose užjūrio šalyse nepa- 
miršusiems savo Tėvynės, sun
kiausiomis Jos valandomis' su
teikusiems Jai visokeriopos pa
galbos ir parėmųsiems Lietu
vos Šaulių darbą ir jų kovų žy
gius.”

Ištikro tai yra puiki knyga, 
234 puslapių didumo, nors ne 
paties didžiojo formato, j Visa 
išdabinta gražiais paveikslais- • 
atvaizdais Lietuvos veikėjų ir 
Amerikiečių būrelių. Telpa re
produkcijos nekuriu Lietuvos 
dailininkų piešinių, taipgi vai
zdai Lietuvos senovinių pilia
kalnių ir kitų vietų; atvaizdai 
dįdžių kunigaikščių; šaulių bū
relių, Lietuvos stipruolių it ki
tų sportininkų. Jau tik iš pa
veikslų knyga yra žingeidi ma
žai .turinčiam laiko skaityti, o 
raštų įtalpa yra savaimi labai 
.ypatinga ir svarbi. Telpa raš
tai trumpi ir tikslus; rašo 
joje žymus musų patriotai ir 
žinomi, literatai Rašo dailinin
kas A. Žmuidzinavičius iš savo 
atsiminimų po Ameriką lankan
tis, kada aną metą čia viešėjo 
rinkdamas aukas Lietuvos šau
liams,
įvairių paskirų aprašymu, kas 
padaro* knygą užimančia kiek
vienam.

Viršelis knygos atspausdintas 
labai maloniomis spalvomis — 
jį piešė dailininkas Šimonis, o 
viduje knygos vinjetės pieštos 
V. Bičiūno. Knygos kaina ne
paminėta.

Baisusis Milžinas — George 
Sand’o pasaką versta Lietuvių 
kalbon. 43 puslapių, spausdin
ta Kaune.

Telpa net trisdešimts

Lietuvos Ateitis — Juros 
Skautų Knygyno leidinys Nr. 1. • 
P. Jurgelevičiaus. Kaune. 31 
pusi.

Lietuvių Unija su Lenkija Jo
gailos ir Vytauto Didžiojo Lai
kais — Lietuvių Mokslo Drau
gijos leidinys. Parašė Dr. D. 
Alseika, spausdinta Vilniuje 
1927 m., 23 puslapių.

Išdėstoma unijos klausimas 
knygelės antgalvyje gaminė- 
tų Lietuvos valdytojų laikais.

Kova su Džiova — neperiodi
nis leidinis .Draugijos- Kovai su 
Džiova, Redaktorius Dr. A. 
Garnius. Išleista Kaune, apima 
periodą Sausio-Gegužės 1927 m.

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

Juodas Karžygis
Į Senovės Pasaka, jr Parašė VĖJAS. Į

(Tąsa iš pereito num.)

Antra Baisi Diena
Vienok kada artinosi sekantis vakaras, 

Ardys dar buvo Lamžine, ir kada atėjo jų 
paprastas susiėjimo laikas, jį kas tai trau
kė į Alinos darželį.... Ar negirdėjimas 
žinios apie karalienės nusiskandinimą tą 
dieną, ar jo didelė meilė prie jos, sakė jam 
kad ji dar gyva ir laukia jo tenai.... Ji 
tik del jo gyvena, nors per kančias.. .•.

Vargiai kur rasis kita mylimųjų pora 
kuri tiek skausmų perkęstų kiek tą dieną 
perkentė Alina ir Ardys.

Saulė leidosi, antra diena ėjo prie ga
lo, ir Aliną vėl randame “Meilės Darže”. 
Ir ji negirdėjo kad tą dieną Ardys butų 
dingęs iš pilies, Todėl nors be dvasios nu
ėjo priprastu laiku ir atsisėdo darže prie 
tako šalę prūdo, nedaėjus portiko. Ji pri
buvo daug pirmiau negu kitais sykiais.

— Eisiu dar nors ištolo jos pažiūrėti, 
o tada.... — manė sau musų nublokštas 
jaunikaitis, negalėdamas suvaldyt savo šir
dies, kuri vedė jį pas Aliną.

Kovojo Ardys su savim kiek spėkų tu
rėjo, bet ant galo jo širdis privertė jį eiti 
ir nors ištolo pažiūrėti į ją mėnesienoj. 
Ėjo vogtinai, apsidairinėdamas, bijodamas 
net pats savo šešėlio, kuris driekėsi' nuo 
mėnulio šviečiančio retai debesuotame dan
guje. Tėmijo į krūmų šešėlius ar nebus kur 
kas gyvo — ar nesekioja kas jį, — tokios 
dabar mintįs'jį ėmė, ir iš drąsaus jauni
kaičio liko meilės užvaldytas naktinis slė- 
punas, širdies vedžiojamas matyti tą kuri 
žmonių akyse priklauso ne jam.

Kaip tik pamatė ją ištolo, negalėjo nei
ti artyn, ir šuoliai atsidūrė prie jos.... Ji 
sėdėjo galvą nukreipus į šoną, ranka atsi
rėmus į žolę ir lyg ko tai giliai žiurėjo j 
žemę. Bet nežiūrėjo, o tik jos ašaros biro 
ant šaltos žolės.... 1

Verkė nabagė, graudžiai verkė, nors 
buvo tikra kad jis jos taip nepaliks....

— Alina.... — išgirdo ji švelnius žo
džius lyg per sapną, dr sudrebėjo. — Ne
liūdėk, aš liksiu su tavim.... Mano mei
lė prie tavęs yra didesnė negu mano išti
kimybė karaliui, negu visi gręsianti pavo
jai kokie galėtų iš mudviejų meilės paei
ti. ...

Jis dabar klūpojo prie jos ant žolės, o 
ji palengva pakėlus galvą klausė tų žodžių 
kurie budino jos sielą iš liūdesio ir pylė jon 
naujo džiaugsmo ir tvirtybės.

Palengva ji suko galvą į kalbančio pu
sę, dr jis tuo tarpu apkabino į savo glėbį 
jos virpantį kūną.

— Neliūdėk, Alina, tu mano, aš busiu 
tavo visados.... ’ Per ugnį ir per mirtį ei
siu, bet tavęs neapleisiu....

Vos girdimu balsu ji pradėjo kalbėti, 
ir kabindamosi ant jo kaklo tarė:

— Sugryžai, Ardy?.... Tu atgrąži- 
nad mano džiaugsmą, atnešei suraminimą. 
Aš gyva buvau iki šio vakaro, nes žinojau 
kad tu ateisi.... Laimė mano ir toliau su 
manim lieka.... — kalbėjo džiaugsmingai 
per ašaras ta jaunuolėlė, kuri buvo užmir
šus savo pareigas prie savo seno vyro, o 
gyveno meile šio musų narsuolio.

Apglėbė jos rankos Ardžio kaklą ir ji 
bučiavo jį suvilgindama ašarom jo veidus. 
Bučiavo ilgai ir karštai, išbučiuodama jo 
skruostus ir akis ir viisą veidą. Bučiavo ji 
savo džiaugsmą, savo gyvenimą, o ne taip 
sau iš palaido pamėgimo pasirinktą žaislą.;

Jiedu iki šiolei sėdėjoant žolės. Da
bar paėmė ją Ardys savo galingom ran
kom, pakėlė kai debesėlį ir nunešė ant suo
lelio portike, ir ten susėdo ir žiurėjo į toli
mą tamsą skersai upės.

— Kaip ta nepermatoma tamsa, taip 
tamsus buvo mano gyvenimas, be jokio ži
burėlio padrąsinimui gyventi, kuomet aš 
patekau už Nemyros, iki nesutikau tavęs 
savo tėviškės kaime.... — kalbėjo naujai 
atgijus Alina.

— Ir aš nepažinau gilesnio gyvenimo 
iki nepamačiau tavo akių. Bet pasakyk 
man, Alina, kaip tu patekai už karaliaus 
jeigu jo nenorėjai?

— Iš tenai išplėšė jis mane, užimdamas 
ir pavergdamas mano tėviškę; aš čia pa
tekus pasijutau kaip paukštelė nelaisvėje, 
arba daugiau, kaip gyva užversta amžinai 
tamsun urvan, iki tu atėjai išvaduoti....

Ir apsakė ji jam visą atsitikimą kaip 
Nemyra užėmė jps tėvo pilį ir padaręs jį

Į savo pavaldiniu privertė atiduoti ją už 
moterį, nors ji svajojo tik apie tokius vy
rus kaip jis, kaip Ardys.

Beveik iki aušros jiedu prasėdėjo, vėl 
susitarė sekantį vakarą sueiti, ir taip už
sibaigė jų neaiški padėtis. Nuo dabar abu 
inėjo į sužinų slaptą gyvenimą, slėpimąsi 
nuo visų akių.

Naujos širdgėlos
Su nauju gyvumu Alina ruošėsi savo 

garbingus svečius priimti, su nauju vikru
mu žiurėjo gaminamus valgius ir gėrimus 
businčiai puotai, ir į kožną gražesnį kąs
nelį pažvelgus manė sau kad jis tektų ne 
kam kitam tik jos Ardžiui; kožną skanes
nį gėrimą matydama norėjo kad jis jo pa
ragautų — ir viską ką darė — taikė kad 
butų geriausia, tinkamiausia jam — Ar
džiui, kurį ji pamilo kaip savo brolį, kaip 
savo sužieduotinį, kaip pačią save. Nieko 
dabar ji neturėjo slepiamo nuo jo, viskas 
užtikrinta, viskas aišku ir sutvarkyta, iš
skyrus kad jiedu abu bendrai turi slėptis 
nuo visų. ■ ' ■

Visus pavojus ir trukumus apžiurėjo, 
viską nuspėjo kas galės dėtis, ir aptvarkė 
kad išeitų kaip jai reikalinga, bet negalėjo 
apeiti ir nenujautė dar vieno dalyko, ku
ris jai naujus skausmus ir rūpestį atneš.

Jau miestas buvo išpuoštas šakomis, 
skerskelės perkabinėtos gėlių pynėmis, ke
liai kuriais svečiai turės atjoti toli už mie
sto buvo nubarstyti smiltimis.

Ardys rengėsi į rungtynes su nauju 
pasiryžimu; rengė savo vyrus, ir kada pa
tyrė jog svečiai randasi kelyje į Lamžiną, 
išvyko jis su pulkeliu vyrų patikti savo 
draugus net už pusės dienos jojimo.

Jau buvo suvykę svečiai iš kaimyniškų 
pilių — seni ir jauni valdovai su savo žmo
nomis — jaunomis ii’ senomis, ,— su savo 
šeimynomis, mažomis ir suaugusiomis; su 
vaikais-mergaitėmis kurių vieni dar buvo 
maži, o kiti jau prieidinėjo į metus; su pa
lydovais ir atvykusiais į rungtynes nar
suoliais. Beveik paskutinis pribuvo ir Ali
nos tėvas su savo palydovais.

Visi laukė Gosčio su jo sunais narsuo
liais.

Pavakarį, toly kelyje nuo pilies bokštų 
jau pradėjo matytis stulpas dulkių, ir vi
si suprato kad tai Mažvičiai.

Ardys paleido du savo vyru pranešti 
gandą į pilį kad butų prisiruošė svečius 
sutikti.

Nemyra laukė savo kaimyno raitas, ir 
kada prisiartino jie netoli pilies vartų jis 
išjojo su savo žymiausiais vadais patikti 
Gostį, Mažvičių didkunigaiktį, savo žy
miausi talkininką. Raiti pasisveikino, ir 
pasveikinęs Dargį ir Sargį, jojo pats pir
miausia su Gosčiu į pilį.

Paskui jojo Ardys ir dvynai kunigaik
ščiai. Bet dar butų neužbaigtas apsaky
mas šio būrio svečių jei nepaminėtume 
kad sykiu pribuvo ir Lyda, jų sesuo, kuri, 
kaip ir paprastai jaunos mergaitės, būtinai 
užsispyrė sykiu su tėvu vykti į svečius, ir 
turėjo jie ją imti. Juk tai jaunųjų pramo
ga jei gauna kur nors svetur pabuvoti.

Neturėjo Nemyra prie savęs savo sū
nų, todėl niekam nei į mintį neužėjo pra
dėti pletkus kad Lyda atvyko sau vyro ap
sidairyti arba kad Gostys piršliuosna at
jojo, nors jau ji sueidinėjo į tuos metus 
kada tėvai apie vedybas kalba.

Bet Ardžiui tai buvo našta, nes kaip 
tik kelyje juos patiko, Lyda daugiau nuo 
jo nesitraukę. Nejauku buvo ir jos bro
liam tą matant, bet ką jie darys — ir jie 
verčiau nudavė nematą jos, negu butų ga
lėję pagelbėt sakydami jai ką.

Jau ėjo antra vasara po to kai Ardys 
Mažvičiuose lankėsi, bet su kiekvienu mė
nesiu Lyda daugiau mergėdama ir didėda- 
ma, didino ir savo jausmus apie Ardį, jos 
karžygį, kokį ji įsisvajojo sau už vyrą gau
ti. Kad , jos likimas kada nors galės būti 
toks kaip Alinos, tokie buvo tų laikų pa
pročiai, nes ne duktė ėmė sau vyrą kokį no
rėjo, bet tėvai išleido ją už tokio kokis iš- . 
rodė tėvui bus naudingiausiu. O taip gy
venimui einant, mergaitės dar labiau sva
jodavo apie tokius vyrus kokių negalėda
vo gauti. Bet tuo apie Lydos ateitį ir už
baigsime. / # .

Su Lyda, suprantama, turėjo joti ke
lios dvaro mergos, kurioms, jau senyvoms, 
tokia ilga kelionė buvo nepaprastas nuo

vargis, ir nedykai, kada jos nudribo nuo 
arklių, net per dvi dienas gulėjo nenorėda
mos iš lovų išeiti.

Alina priėmė savo svečius palociuose, 
širdingai sveikino Gostį, ir Dargį ir Sargį, 
pagirdama jų narsumą dr išmetinėdama 
kam pernai, po karo, neužsuko pas juos 
pasiviešėti. Bet svečiai .gražiai išdėstė 
savo priežastis ir patenkinę jauną savo 
vaišintoją-karalienę vedė kalbas su aplink 
buvusiais seniais.

Ardys :sykiu į vidų neinėjo, bet liko 
lauke darydamas tvarką tarp atlydėtojų.

Kada susidūrė prie pasisveikinimo Ly
dos ir Alinos akįs, jodvi vietoj susitiks 
džiaugsmingai ir širdingai, išstatė viena 
prieš kitą savo dvasines jiegas, o tas tai 
ir buvo ta Alinos nenumatyta nelaimė, ku
rios nei išvengti negalėjo.

Nors akyse Alina džiaugėsi iš jaunos 
savo viešnios, bet nuo pat jų susitikimo 
naujas jausmas gimė musų juodakės šir
dyje: ją apėmė pavydas — didis moteriš
kas pavydas, ir įsiskverbė jon mintis kad 
Lyda atvyko iš jos ką tai atimti.

Lyda nieko nežinojo apie Aliną ir Ar
dį, bet prieš karalienę ji jautėsi lyg prasi
žengus. Alina nematė kaip ji elgėsi su Ar-

džiu kelyje, ir pati vertė save nemislyti 
kad Ardys vyko ją pasitikti taip toli, vie
nok savo karingo jausmo prieš Lydą ji iš- 
raut iš savęs niekaip negalėjo.

Visaip bandė Alina galvot: juk atvy
ko daug kitų moterų, jaunų kunigaikštie
nių, kurios galės jos Ardį vilioti; atvyko 
gražių dukterų; atvyko šaunių jų palydo
vių — visos galės kibti prie jo.... Kodėl 
ji tik prieš vieną Lydą tą nuožvalgią mintį 
turi?....

Alinos siela nujautė Lydos viliojančias 
jiegas, matė jos gilių akių spėką, jos kalba 
buvo žavėjanti; ji galėjo net spėka priver
sti kitus palinkti prie savęs.... ir tas ne
davė jaunai karalienei ramybės.

Mes jau darėme palyginimus gabumų 
Ardžio su Laukio, ir matėme kad jis nega
lėjo pakęst musų “Juodo Karžygio” delei 
jų ypatybių vienodumo; taipgi lyginom jį 
su Dargiu ir Sargiu — kuriedu del jo ga
bumų ir jiegų vienodumo sutapo su Ar- 
džiu kaip broliai. Dabar reikia padaryt 
palyginimas dviejų moterų kurios susitai
ko su vienodomis vidujinėmis jiegomis. Tos 
tai niekados nesutampa, bet lieka amžino
mis priešininkėmis.

(Bus daugiau)

K. S. Karpavičius 
“JUODO KARŽYGIO” autorius

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“DIRVA” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
M =■

IŠ MUSŲ TAUTOSAKOS
Pas Mergelę Jojant i*

Joju dieną, 
Joju naktį, 
Nieko gero neužjoju — 
Sušildžiau žirgelį. 
Kai prijojau ežerėlį, 
Cystą, šaltą vandenėlį, * 
Pagirdžiau žirgelį. 
Kai pagirdžiau 

i Kuo geresnis, 
Kai užsėdau 

■Kuo greitesnis ■— 
Mano juodbėrėlis.

» * «
Oi, brolyti, 
Oi, jaunasai, 
Kai nujosi pas panelę 
Nebūk labai mandras. 
Nekelk vartų 
Iki galo,
Neduok žirgui " r~
Visos valios,
Nevirkdyk panelės....

Mergele mano jaunoji, 
Kur guli tamsias nakteles? ’ 
Aukštam naujame svirnely  j, 
Margoj matušės lovelėj. 
Mergele mano jaunoji, 
Ar gali mane priimti? 
Ar gali mane priimti. 
Drauge su savim nakvoti? 
Berneli mano jaunasai, 
Negaliu tavęs priimti, 
Negaliu tavęs priimti 
Drauge su savim nakvoti: 
Turiu dureles girgždančias, 
Svirno raktelius skambančius. 
Sesyte mano jaunoji, 
Aš tave jauną matysiu 
Senajam svirnely  j.... 
fj (Įš a. a. Motiejaus Slančaus- 
ko užrašų nurašė Leonas Vit
kauskas.)

Sandaros centras šaukiasi sa
ve pažangiais, o į savo paren
gimus kviečia dainuot bažnyti
nius chorus.

Iš vienos pusės su kunigais 
kovoja, o iš kitos bičiuliaujasi.

“ŽEMES ROJUS”
Nuostabi trijų veiksmij ko
medija, naujai išleita, dar 

. niekur nevaidinta mažesnė
se kolonijose. Nėra tai par- 
tiviškas veikalas pašiepi
mui komunistų, bet grynai 
komedija iš Amerikoniškų 
farmerių ir jų išdykusių . 
vaikų gyvenimo. “'Žemės 
Rojus” atsiranda vienam 
ūkininkui našliui ku
ris atsilankęs pas savo sū
nų randa sau našlę mote
rį ir su ja apsiveda.

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

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

REIKALAUKIT “DIRVOJ”

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau švogerio, Ciprijono 

Brasųo, paeina iš Rimšių kaimo, 
Eržvilko vai. Prašau atsišauk
ti.

ZIDOR MILIUS 
1931 Evergreen Av. Chicago, Ill.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Hl.

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

2622 — 16th Street, N. W. 
Washington, D. C.
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SEASONAL TRAGEDY
There .was a young lady 

named Lide
Who tied as a bride 

to a snide.
When he stayed out 

' of nights
She asserted her rights— 

Now their June-nuptial 
contract is pied.

One of thė best things you have 
up your sleeve is your 

funny bone.P 
f

Willie Baltrukonis says 
.vivals come and go but
devil stays on the job conti
nually.

BY LOUIS RICHARD
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GONE
Of all the sad surprises 
There’s nothing to compare 
With treading in the darkness 
On a step that isn’t there.

“Plaukite po 
Amerikos Vėliava”.

Važiuokite
jūsų tėvynę puikiausiais laivais 
pasauly, valdomais ir operuo
jamais Suvienytų Valstijų Val
džios.

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

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

Planuokite važiuoti smagioje
draugėje jūsų tautiečių. o

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

į Lietuvą
Kiti išplaukimai Spaly:

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

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

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

6 — 2
6 — 4
6 — 4
6 — 4

durim Sedan 
durim Sedan 
durim Sedan 
Pass. Roadstėris

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

Jau išstatyta visa eilė naujų NASH karų.

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m, amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti ‘T4- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pust kalaes.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,00®. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiua adresui

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

H

METROPOLITAN CLOTHING CO
“Lietuviška Krautuvė”

Vienas kitam pasako!
Geriausia proga turėti puikų rankom siutą 

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

Atdara 
Vakarais 6900 Superior Ave Priešais 

Lietuviu Salę

Science has invented an Į 
earthquake announcer that goes I 
off like an alarm clock. Now. 
if science will only invent an 
alarm clock that goes off like 
an earthquake. 

* *
AT THE MOVIES: “Excuse 

me, madam, but do you mind 
Coughing more quietly so that 
I may be better able to hear 
your friend read out the sub
titles ?”,

Mrs. 
cream cost so much 
milk ?”

John Brazauskas, 
it’s harder for the i 
on the little bottles.”

Newlywed: “Why 
more

does
than I

“I suppose 
cow to sit

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood ave.
Visokis darbas viduje ir išlauko.

TEL. BROADWAY 3441-W.

H. & S. Electric Co.
• . SKALVIAMOS; MASMKIOS 1 . 

' VACUUM VALYTOJAI
Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas 

Elekriški Padargai 
7022 Superior Ave.

Randolph 5992

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods ', 

Vyriškos Drapanoj. 
7036-7038 Superior Ave.

ELECTRICI AN
Suvedu vielas j senus arba Į 
pristatomus kambarius, atskį1 
riu elektrą, perdirbu ant dviejų 
arba daugiau miterių. ~...........
tikrinu visapusišką 
nimą.

Reikale bandykit
S. Stepšys

1260 E. 83rd St. ~ Cleveland

Pilnai už- 
užganėdi- 

(38) 
mane. /

Lietuvos Lietuviai ateina į;
Sanitariškas Lietaus 

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

Telefonas Main 6111

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

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

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Geriausi

Vėliausi ir
Judami

Paveikslai

OHIO BELL UŽBAIGĖ DIDŽIAUSI POŽEMI
NIU KABELIŲ DARBĄ

PIGGINGTRENCH
TELEPHONE MAN 
SPLICING AERIAL CABLE

CRANE AND CLAW.SHOVEL

Naujas tolimų miestų telefonų su
sisiekimo požeminis kabelis siekian
tis New Yorką ir Albany, pradės vei
kti 4nu<URugsėjų *3 ,d.| irrkąs.. lujungs

Giistąfsop’,' kWprein'is' viršininkas iš 
The Ohio Bell Telephone ’Company.

’ Padarymas t<js palies linijos , ^ai-

Vasara Baimasi' 
<U, ij MI '.J ■' vvs'

ir ruduo jau čia pat. Partrau
kiau ■ visokių šiltų vilnonių 

. materijų Siutams ir Ovęrko- 
. 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. YOCHUS
1310 Russell Rd. Cleveland
Superior, kampas E. 69th St. 1

JUOZAS W. RUKŠTELIS 
Pirmutinis Lietuvis Mufytojas-Pervežėjas

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

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

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

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

“DIRVA"...
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio

nuos apie $1,000,000 tik vienoje Ohio 
valstijoje ir tai bus didžiausias po
žeminis dabbas kokį Ohio Bell* kada 
atliko.

Iškasimas žemės kainavo apie 
$125,000, o visas kitas darbas atsi
ėjo apie $850,000, ę -r . :

Kabelio keilas per OKTo z eina per 
Wickliffe, Willoughby,"Mentor,dPaU- 
nesville, Geneva, Ashtabula ir Con
neaut. Vienam kabelyj yra 345 vie
lų kurios aprūpins: susikalbėjimą su 
visais punktais gu kuriais bus gali
ma susisiekti > pe.r linijas ' Buffalo, 
Albany ir New York. iNew Yorko 
circuitas užimsįviėtą tų kabelių kurie 
eina per Pittsburgą.

’IlilllllllllllllllllllllIllllllllHIIII!>*l

$9.90 IR “NIEKO NEPEŠĖ

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

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

Bukit kaip šis Clevelandietis ir

PARSIDUODA
4’13 Bridgeview ave., arti Washin

gton Park Boulevard, modemiškas 8 
kambarių ^narnas persiduos su mažu 
įmokėjimu arba mainymui ant ma
žesnio namo. Informacijų klauskite 
pas Zimerman, Notary Public, 12900 
Buckeye Road.

GAUKIT FAKTUS
apie investmentų pasiūlymus pirm negu įsipainiojat Į 
juos.

t o ROSEDALE O
Dry Cleaning Co..

£ BtŽjD Rand. 7906 
| C. F. PETRAITIS, Prop. ;
J 6702 Superior Ave., •

t

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

2 šeimynų modemiškas namas po 6 
kambarius, 2 garadžiaų cementinis 
įvažiavimas. Lotas 40x150. . Kaina 
$11,000. ' (38)

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

‘Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
inm

n^

•4niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£ 
= Prospect 2420 Central 1766 =

THE F. W. ZIMMERMAN CO. j 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir ataty- | 
f tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
f kuojam, išleidžiant ir sukraunam. = 
| 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
SiiiimiiiiiiimiiiitniimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiMiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnIg
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaihinavimo. Daugybė dakta
rų užfai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir 
patyrimo bei neišrado jūsų tikros li
gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- 
gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz- 
negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit

į

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už

J, Unijos darbininkų— 
Rankų darbo.

Padaryti iš Porto Rico ir 
Havana tabakų.

John M. Sulzmann Mfg.
6802 Superior Ave.

50c

į .kraujo, turite išbertus veidus, 
J das užsisenėjusias kojose — „ «
į pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- 
5 siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai.

Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.
| DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
į 10406 Euclid Ave. Kampos E. 105th St. Cleveland
S ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4.
ę Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
S Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.

A. S. BARTKŲ“5
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
•VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.
Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
ki/ spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
‘Studija su dviem parodos langais” 
----  Telefonas Randolph 5297 —
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SUŠAUDĖ LENKŲ ŠNIPĄ

Kaunas. — Už šnipinėjimą 
Lenkijos ’naudai karo teisino 
pasmerkė mirtin Arlauską, Bie
liauskas ir Greško. ,’/Vi&i -jie pa
davė Respublikos Prezidentui 
prašymus pasigailėjimo. Ar
lauskui mirties bausmė pakeis
ta kalėjimu iki gyvos galvos, 
Bieliauskui 20 metų sunkių dar
bų kalėjimu, o Greško prašy
mas atmesta, ir teismo spren
dimas įvykdyta Rugpjūčio 15 d.

Greško jau anksčiau buvo nu
teistas mirti už bėgimą iš ka
ri umenės į Lenkų pusę. Ta jo 
bausmė buvo pakeista kalėjimu 
visam amžiui. Bet vėliau jis pa
teko vėl Lenkijon keičiantis ka
liniais. Dabar suimtas vėl jau 
kaipo Lenkų šnipais neišvengė 
skirtos bausmės.

Leokadijai Przyjemskaitei, 
taipgi šnipinėj usiai Lenkams, 
teismo skirti keturi metai ka
lėjimo sumažinta iki dviejų me
tų. “L.”

y ■ y
BENDROS MAUDYKLĖS 

KAUNE
Kauno miesto valdyba, gavus 

prašymą leisti bendrai maudy
tis vyrams ir moterims su mau
dymosi kostiumais, prašymą pa
tenkino. Bendros maudynės ran
dasi Nemune už Karmelitų baž
nyčios. Kas įdomu kad prašy
me bendrų maudyklių daugiau
sia buvo moterų parašų. “T.”

KAUNO MIESTO MUZe/aU^ 
SUKAKTUVĖS

Muzęjus įsteigtas 1892 me
tais Liepos 30 d. Pradžioje bu
vo patalpintas Rotušės rūmuo

se ir po metų suviršum buvo 
paskirtas jam antras atskirų 
miesto namų aukštas prie Ro
tušės, kur muzejus ir dabar te
bėra. Muzejui pradžią sudarė 
suaukoti Kauno gyventojų se
novės daiktai ir iškasenos. “T.”

▼ ▼ ▼

Plaukimo Rungtynės 
Nemune

Rugpjūčio 15 d. Jacht-klubo 
prieplaukoj įvyko plaukiojimo 
rungtynės, kur gausingai daly
vavo ne tik įvairių sportinių 
organizacijų plaukikai, bet ir 
atskiri, asmenįs.

300 metrų jaunųjų plaukime 
laimėjo Gliksmanas 2 min. 33 
sek. ir Kacas (Makabi nariai).

1000 metrų plaukime pirmas 
pasiekė pabaigą Glemža (Jurų 
skautas) per 11 mi-nutų 13 sek.. 
antras -— Kazlauskas, 12 min. 
91/* sek., ir Karalius — 12 min. 
23 sek. (abu karo mokyklos).

Liaudies 1000 metrų plauki
mo rungtynėse dalyvavo 30 
plaukikų- Laimėjo: Butkaitis 
į 11 min. 49 sek., Nekvidavičius 
į 11 min. 57 sek., ir Pikelčikas 
į 12 min. 11 sek.

500 metrų plaukime laimėjo; 
Kuzmickas (jurų skautas) — į 
4 min-. 55 sek., Sudarskis (Ma
kabi) 5 m. 3 sek. ir Apuokas 
(Vytis) 5 min. 3 sek.

Moterų rungtynėse 500 metrų 
tplum.o ,dalyvavo 10 plaukikių. 
Laimėjo Malinauskaitė (Vytis) 
į 5 min. 53.2 s., Poždaitė (Su
siek. tarn, sporto klubas) 5 m. 
53.4 sek. ir Labuneraitė (Maka
bi) 5 min. 51 sek. “L.”

NENUGALIMAS PLĖŠIKAS
Ežerėnų apskrityje, Salako a- 

pielinkėse, miškuose prieš kurį 
laiką smarkavo plėšikų būrelis 
vadovaujamas pabėgusio iš ka- 
riumenės Baliulio, kilusio iš tų 
pat apielinkių. Tris Baliulio 
bendrus—jaunus plėšikus—po
licija sugavo ir patupdė Ežerė
nų kalėjime, bet jų vado sugau
ti kol kas nepavyko. Lyg koks 
burtininkas jis ištrunka/iš po
licijos rankų ir net kartais ty
čiojasi iš jos.

Baliulis plėšikauja ne vien 
Lietuvoje: jis kartais nusikrau- 
sto už demarkacijos linijos ir 
net sovietų Rusijon. Bet jis 
daugiausia mėgsta “dirbti” Lie
tuvoj. Buvo atsitikimų kad jis 
prisiųsdavo policijai pranešimus 
kad geruoju jai pasiduosiąs, esą 
nusibodę jau jam slapstytis. 
Tačiau policijai atvykus nuro- 
dyton vieton jis vėl pasislepia.

Nesenei buvęs policininkas 
Ruseckas pareiškė Ežerėnų po
licijai buk nukovęs miške Baliu- 
lį. Kaipo įrodymą atnešė per
šautą kepurę, diržą ir revolve
rį. Tačiau vėliau pasirodė kad 
Ruseckui Baliulio nukauti, nepa
vyko. žmonės apie Baliulį pa
sakoja įvairius dalykus, esą jis 
yra nuo kulkų apsaugotas bur
tais, žino požeminių landynių 
miškuose, ir tt. “Tr.”

▼ ▼ s

BAISUS ŽMOGAUS DARBAS
Degučių k., (Telšių ap., Rie

tavo vai.), Liepos 15 d. vežda
mas iš pievos šieną, vienas ūki
ninkas padegė vežimą su ark
liais.

Buvo šitaip. Vežimas pri
krautas šieno įklimpo į pelkę ir 
arkliams neb.uvo galima ištrau
kti. žmogelis sumanė ^uždegti 
pluoštą šieno ir kišti arkliams’ 
po uodegos, kankinti arklius 
kad smarkiau paimtų ir vežimą 
su šienu ištrauktų. Arkliams 
besiblaškant, tas neprotingas 

žmogus uždegė visą vežimą, ir 
vos spėjo perpjauti viržius ir 
patraukti arklius nuo vežimo, o 
vežimas su šienu bemaž visas 
supleškėjo.

-Už tokį kankinimą gyvulių 
valdžia turėtų tokius žmones 
tinkamai nubausti; Matęs.

¥ ¥ ¥

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ
.Liepos 24 d. Pučių kaime, Įla- 

kių v., Mažeikių apsk., savo na
muose rasta negyva Nina Blin-1 

SU mSTYNEMS
AMERIKOS LIETUV ĮŲ PILIEČIŲ KLUBO

Risis K. Požėla su J. Komaru J. Krunkaitis su L. Valeika (vietiniai)

Nedelioj, Rugsėjo-September 4 d. 1027

dickienė, 40 m. amžiaus, Liute
ronų tikybos-, is jos duktė Ge
nia, 8 metų. Apžiurėjus lavo
nus pasirodė kad abi buvo pa
smaugtos. Lavonai rastą kam
baryje ant žemės, aprengti kas
dieniniais rubais. Vienas lan
gas kambaryje kuriame buvo 
lavonai buvo išimtas. “U. B.”

¥ ¥ ¥

KIEK LIETUVOJE GAIS
RINIŲ ORGANIZACIJŲ

Einant paskutiniais statisti

kos daviniais, Lietuvoje yrą 165 
atskiros gaisrininkų organiza
cijos. palyginant su 'užpernai 
metais,' organizacijų skaičius 
yra dusyk didesnis. “Tr,”

▼ ▼ ▼

ATMAINOS ministerių 
KABINETE

Krašto Apsaugos Ministerija 
paėmė naujai paskirtas minis- 
teris, Pulk. Daukantas. Buvęs 
Krašto Aps. Ministeris Pulk. 
Menkys skiriamas Klaipėdos 
krašto gubernatorium.

Naujas būdas išdirbimo Btyravimo; automobilius. Ratas visas padirbtas 
rato ant Nash Special Six ir Advah- iš gražaus Cirkassiško... juodmedžio, 
ced Six modelių, šiose dienose pra- Į kas duoda skirtingą gražumą ir pa
dėtas naudoti, gavo nepaprasto pa-1 togumą priešakiniame kompartmen- 
gyrimo nuo minių kurie lankosi po te. Jis Ijąrmonizuojasi su turtingu 
Nash parodų kambarius pamatyti I juodmedžio instrumentų lenta.

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri
siusi ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė- 
kit kad negavot “No. 34”, 
“No. 36” ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit t^ nunųj-., 
mprj 'kurio jums trūksta.

k t-

Įsigykit Savo Namus kitą Metą

JUKSTANČIAI naujų namų esti pabu- 
dayojama šiame apskrityje kiekvieną 

metą.

Ąr vienas kuris iš jų bus jūsų sekančiais 
metais?
Jeigu jūsų viltis įsigyti nuosavą namą yrą 
dar niekas daugiau kaip tiktai svajone, 
jus galit priduot tikrenybes savo svajo
nei jeigu tiktai tikrai panorėsite ir pasi
stengsite. . .t . '

Pirmutinis žingsnis yra taupymas pinigų 
banke surinkimui reikalingos sumos {mo
kėjimui pirmutinės dalies, ir paskui jau 
lengvai galėsit išsimokėti.

-
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£octetg for ^wrings 
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PUBLIC SQUARE
Pirmiausia Pasibudavokit N am ą

NIŪROS FARMOJ
BRUNSWICK, OHIO
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K. POŽĖLA J. KRUNKAITIS
Šios ristynės bus svarbios, visiems bus žingeidu pamatyti Požėlą ir Komarą, kurie, yra labai geri ris--

' tikai; Turėsime progą pamatyti du didvyrius ritantis pas mus. plėvelandę. Taipgi kviečiame ir jaunus 
kurie myli pasišokti.. Yra gera salė del-šokių, labai gera muzika; Piknikas prasidės nuo 10 ryte.

Tą vietą visi gerai žinote, NEUROS FAMR A— -Reikia važiuoti W. 25th St.,'paskui Pearl Road iki.
Brunswick, iš tenai laikytis po tiesei. Palei kąro kelią, bus matoma Užrašas. ' '

Karais važiuojant, imkit Medina kąrą nuo Pųblik Skvero ir važiuokit iki Stop 68 tas Stop yra prie pat farmęs.
Tikietus į pikniką pasipirkit iškaliu) Klubo svetainėj arba pas Klubo narius.

Įžanga Moterims 50c. Vyrams 75c., Vaidams Dykai
Širdingai kviečia KLUBO KOMISIJA

a < e ®



DIRVA 3Ž.

Kas Girdėt Clevetande-Apieiinkese
i! i 6820 Superior Ave. Atdara vakarais.

...—   — — ■ —

Tel. Randolph 1476

Ruošiama Apvainikavamas Pirmo 
Lietuvių Ristikų Karaliaus

NAUJOS AUKOS 
CAMPIONO DOVANAI

Rengiant paskutinę čampiono 
išrinkimo dieną, dar sekanti su
šukavo dovanai čampiono 
mėjimui:

Ant. Šūkis
A. Urbšaitis
“Dirva”
J.
V.
J.

atžy-

$1.00 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00
1.00 
5.00 

10.00 
Iš se

Moteriškas pekilis. Nedėlioj 
ant farmos prie Painesville Cle- 
velandietės. draugės surengė 
“stork shower party” Onai Mi- 
helichienei. Dalyvavo būrelis 
inteligenčių moterų ir merginų.

Bolininkai nedėlioj* turėjo pi
kniką ant kitos farmos irgi prie 
to paties kelio. Turėjo 
mus laikus.

links-

DeRightes
P. Banionis
Urbšaitis
Kaspar

Bučeris Gudžiūnas
France Virbickiutė
Adam Norvich
Charley Marotta
Viso pasidaro $29.00.

niau yra $26, taigi bendra suma 
yra $65.00.

Dar yra laiko prisidėti, nes 
juo daugiau pinigų susidės tuo 
puikesnė bus Taurė. Reikalin
ga Lietuviams pasirodyt, nes 
pasirodymas bus ant viso mil
žiniško miesto.

Aukas priima “Dirvoj” ir J. 
Gilliaus restaurante, 6824 Su
perior avė. Rep.

SEKANTIS “DIRVOS” 
NUMERIS IŠEIS DIENA 
ANKSČIAU — GAUSIT 

KRAUTUVĖSE TREČIADIENĮ 
O PAŠTU KETVIRTADIENĮ.

VISI PERKA AUTOMOBILIUS 
Iš ZUCKER NASH CO.

Trečiadieni po pietų iš Zucker 
Nash Co., 6918 Superioi- avė., 
nusipirko puikų didelį Nash ke
turių durų sedanų Marė Dagi- 
laitienė su įsavo šeimyna.

Nors p. Dagilaitienė labai to
li gyvena nuo šios Lietuvių ko
lonijos, bet ji remia tokius biz
nierius kurie remia Lietuvius.

Zucker Nash Co. užlaiko pui
kius naujausių jrnodeliy Nash 
automobilius ir duoda lengvo
mis išlygomis.'

KUDIRKINĖS NARIAMS
Dr. V. Kudirkos draugijos 

susirinkimas, delei tūlų priežas
čių perkeliamas iš 4 į 11 dieną 
Rugsėjo, taigi neįvyks šį nedėl- 
dienį, bet kitą. Susirinkimas 
bus toj pačioj vietoj ir tuo pat 
laiku kitą nedėldienį.

Ekspozicija užsibaigė po 23 
labai pasekmingų dienų. Paro
dą aplankė net 650,000 žmo- 
nij ir tas skaitoma pasekmin- 
giauisiu dalyku.

Kitos, tokios parodos nemano 
rengti greitu laiku, truks 
penki ar daugiau metų.

gal

Apsunkinimai automobiliais 
važinėtojams. Iki šiolei jie tu
rėjo lengvai: jeigu netaisykliš- 
kai padarė gatvėje, gavo tikie- 
tą ir turėjo užsimokėti $2. Bet 
daugybė tuos tikietus numesda
vo ir nenuvažiuodavo užsimokė
ti. Nuo dabar žada įvesti kad 
kožnas prasižengėlis bus areš
tuojamas iriiuvestas į stotį tu
rės užsimolceti $4.40 lėšų šalip 
pabaudos.

* Francuzijos kabineto
Maurice Bokanowski, 
šiose dienose Clevelande. 
Bokanowski nepaeina iš senos 
Lietuvių šeimynos, Bakanaus- 
kų, seniau apsigyvenusių Fran- 
čuzijoj.

natys, 
lankėsi 
Ar tik

NEPRA LEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

J Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

SARPALIUS PRITRENKĖ 
JOE VARGO

Pereitą savaitę Marottos ris- 
tynėse dalyvavo net trįs Lietu
viai su paskirais priešais: Ky- 
bertas su Oscar Kohl, Komaras 
su Jack Taylor, Sarpalius' su 
Joe Varga, Vengrų čampionu.

Kybertą jo priešas vieną sy
kį paguldė. Antra pora po jų 
buvo lengvos vogos čampionas 
Reynolds su Maddock. Išėjo 
lygiomis.

Komaras su Tayloru turėjo 
tikras kumštynes, ir jie per pu
sę valandos vienas kito įveikt 
negalėjo. Laimėjimas priskirta 
Taylciui, nes Komars perdaug 
šiurkščiai apsiėjo.

Sarpalius su Varga savo ko-, 
vą pabaigė taip kad Vengrai sa
vo čampioną turėjo išsinešti 
nešte. Bet ir Sarpaliui nekaip 
buvo, nes jiedu pešėsi už tai ku
ris turi likti Clevelande vyriau
sias, taigi Varga Sarpalių išsy- 
kio pribloškė hedlokais. Antru 
kartu išėjus, Sarpalius taip me
tė Vargą per save stačia galva 
kad tas daugiau negalėjo atsi
kelti. Laimėjimas priskirta K. 
Sarpaliui.

ŽIOPLYSTĖ KAINAVO
LYRIEČIUI $300.00.

(“Aidas” Nr- 30, Rugp. 30 d., 
talpino šitokią naujieną:)

“Jonui Kupstui, darbiečių 
‘Lyros’ choro nariui, Adomo ir 
Jievos ‘rojaus’ gyvenimo prisi
minimas kainavo $300. Štai 
kaip: Liepos 20 d. beeinant 
jam į ‘burleskų’ teatrą prisigre
tino prie jo nepažįstamas ‘drau
gas’. Jis irgi pasisakė kad sva
joja apie rojišką gyvenimą ir 
žinąs porą Jievų, kurios ' lau
kiančios Adomų. Kupstas suti
ko jas aplankyti ir jiedu nuėjo į 
viešbutį ant 12-tos ir Central 
avė. Jiem ten besėdint, dar ir 
Jievučių nemačius', ateina ir 3-
< as nepažįstamas, kuris paro
dęs policijos ženklą (badge) pa? 
sakė: ‘‘Judu taikotės prie už
drausto vaisiaus ir užtai turit
< iti su manįm.” Kupstas pra
dėjo prašyti ‘detektivo’ kad jį 
paleistų. ‘Detektivas’ s 
bet nuduoda areštuojąs 
■draugą’.

“Ant rytojaus, Kupstui nuva- gos su Juozu Komaru.
žiavus į darbą, ir vėl tas pats Komaras prie šių ristynių 
‘detektivas’ prie jo ateina ir sa- smarkiai rengiasi ir sako kad su 
ko: ‘Teisėjas davė man peklos Požėla jam bus tik zobova kai 
už tik vieną iš jūsų suaręštavi-f katinui su peliuke. Taip jis bo-

m.. : a:*.- -... vijosi su Brazausku, taip su
Freimontu, ir tas pats atsitiks 
Požėlai.

Piknike bus gera muzika, yra 
gera svetainė šokiams, ir jauni
mas turės kur pasilinksminti.

Nuvažiuoti automobiliais ke
liai geri. Vieta visiems žinoma. 
Larais nuveža Medina karai nuo 
Publik skvero, 
ant Stop 68, 
į “Naujienose” 

kad jis atsiveža 
Dancevičių ristis. Turbut jiedu 
susitarė padaryt Clevelande ge
ras “ristynes”, nes pašokinėję 
ir pašmeižę Komarą, Šimkų ir 
Sarpalių,. migliną nubaidys juos 
iš pikniko, o paskui patįs susi
kibę pasimonkys ir bus po “ris- 
t ynių”. Požėla ir Clevelande ža
da nepabaigt ristynių su Bance- 
vičium, sako kurte žino Požėlos 
triksus. Spr.

ELUBO PIKNIKAS IR 
TYNĖS

Nedėlioj ant Neuros farmos 
nau ji įvyksta didelis piknikas su ris- 
sutiko, I tynėmis. Imsis viena pora vie- 

jo t.nių, J. Krunkaitis su L. Valei- 
I ka ir Karolis Požėla iš Chica-

r.ią. Tu irgi turi eiti su ma
nim.” Pamatęs Kupsto nusimi
nimą, ‘detektivas’ patarė jam 
pasiimti $300 del ‘sutaisymo’ 
tos bylos./ Girdi, “$250 teisė- 

| j ui,, o $5'0 advokatui už darbą.’ 
■ę “Kupstas pareina namon, pa
siima $300 ir paduoda ‘detekti- 
vui’ ir traukia abu į ‘teismą’. 
Priėjus prie 18 gat. ir Superior 
f. ve. ‘detektivas’ pranyko. Kup
etas bandė vytis, bet kur tu pa
vysi. Tada jis nuėjo į Central 
1 olicijos stotį ir papasakojo sa
vo nelaimingos svajonės pasek
mes.

“Vargu kas galėtų padaryti 
tokią žioplystę kaip toji. Ne 
t ek juokinga jos pradžia kiek 
iškaštinga jos pabaiga. Bet gal 
tokiems ‘moralistų’ šalininkams 
l.aip ir pačiam ‘Vilnies’ ‘doririin- 
1 ų’ biurui bus perspėjimas kad 
saugotųsi ateityje nuo tokios 
žioplystės ir nežioplinėtų po pa
našius urvus.”

Ant galo to pranešimo “Aido” 
korespondentas duoda pamokslą 
“Dirvai” kam apie tai neparašė 
nieko, reiškia, teisybę užslėpė.

Bet “Dirva” štai ką pasakys: 
Iš “Dirvos” ten su Kupstu nie
kas nebuvo ir nepatyrė jo bėdų 
ir nelaimių. O matyt aiškiai iš 
to “Airo” Dulkės aprašymo kad 
pats Dulkė su Kupstu ten vaik
štinėjo, užtai smulkmeniškai ži
ro visą tą nelaimingą “Istori
ją”- ' Rep.

Užmušta du žmonės. Prie 
Painesville, traukinio nelaimėj 
užmušta 2 žmonės, trįs sužeis
ta.

REIKALINGA MOTERIS
Prižiūrėjimui namuose mažos 
mergaitės, motina dirba. Atsi- 
kreikpit “Dirvon” kas norėtu
mėt tokį užsiėmimą.

NAUJI REKORDAI
“Dirvoje” galima gauti šiuos 

du puikius Lietuviškus rekor
dus gražiai įdainuotus Brook- 
’yno 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.1

RIS-

Reikia išlipti

Požėla giriasi 
j Cleveland^ ir

YMCA TURI VISŲ TAUTŲ 
STUDENTŲ

Per praeitus dvylika mėnesių 
YMCA mokyklbje radosi dvy
likos įvairių šalių atstovų, sako 
John W. Armstrong, elementa
rinio departamento vedėjas, Se
kančios Europos šalįs turėjo 
savo reprezentatorius :

Vokietija, Austrija, Italija, 
čeko-Slovakija, Rumanija, Lie
tuva, Vengrija, Graikija.

Studentai' kurie moka Angli
škai arba kurie baigę aštuonis 
skyrių mokslą užrubežyje gali 
atvykti čia baigti savo mokslą. 
Tie studentai įleidžiama po spe- 
cialėmis provizijomis ir nepalie
čiami kvotos. Viskas ką Ame- 
rikos valdžia reikalauja tai kad 
tckie ateiviai studentai lankytų 
mokyklą dienos metu.

Rugsėjo 12 d. prasideda nau
jos klesos. Apie 3,000 įvairių 
studentų lanko šią mokyklą kas 
metai. Jų amžius yra nuo 16 
iki 60. Daugelis senesnių įsto
ja į kursus mokytis tyros An
glė kalbos, rašybos, kalbėjimo 
publikoje, biznio ir kitokius.

SMARKIAI DIRBA OR
LAIVIUS

Glenn L.. Martin orlaivių 
i dJrbystėj Clevelande valdžia už
sakė dar 48 bomibinius orlai- 
vius už $654,000, o pirmiau yra 
užsakyta kiti, taigi dabar viso

I bus padaryta 202 kariški orlai- 
1 viai už $4,800,000. ,

iš-

Pirmutine tokia Iškilme kokia kada tarp Lietuvių buvo Amerikoje, o gal ir visame Pasaulyje. 
LAIMĖTOJAS GAUS “MEILES TAURĘ“, AUKSO MEDALI IR GELIU VAINIKUS.

Ceremonijos Įvyks Ketverge, Rugsėjo 8 d., Milžiniškoje Taylor Bowl Arenoj, 8 v. vak.

KATRAS LIKS LIETUVIU ČAMPIONAS PA
SAULYJE?

Paskutinė čampionu Į Sarpalius jau parito Jušką, 
Imtynė ! Brazauską, o aną metą Chi-

Štai atėjo paskutinė Lie- caS°J patiesė Požėlą taip 
tuvių ristikų turnamento kad Požėlatik j pora dienų 
diena. Tą dieną — sekanti teatsipeikėjo. .
ketvirtadienį, Rugsėjo 8 d.J Kaip Komaras taip ir 
— bus formaliai apvaini-. Sarpalius turi uz savęs pui- 

’ kuotas Amerikos Lietuvių, klausius atsizymėjimo re- 
o ir sykiu viso pasaulio Lie- i kordus ne tik tarp Lietuvių 
tuvių, ristikų sunkios vogos nstikų bet ir tarp svetim- 
čampionas.

Šis turnamentas yra pir-j 
mutinis Lietuvių istorijoje. | 
Moderniškais laikais nei čia 
nei Lietuvoje niekas turna
mento nedarė, todėl nebuvo 
oficialio čampiono. Kas tik 
norėjo tas vadinosi čampio
nu. O nuo dabar vadinsis 
čampionu. tas katras paris > 
oficialiai išrinktą čampioną.

Cleveland© miesto Atletų 
Komisija ir promoteris Ch. f. 
Marotta, sykiu su Clevelan- 
do Lietuviais, išrinks pir-, 
mutinį Lietuvių ristikų ka
ralių. |

Daugiau ristikų neatsi- ’ 
šaukė. pi‘ies: Komarą eiti, o■ 
kiti patįs jpiisipažino kad jie1 
bijo ir atsisakė į turnamen-Į 
tą stoti, todėl šiuomi turna- taučių. 
mentas užbaigiama. j Jiedu risis be apriboto 

Tūkstančiai visų tautų laiko.
publikos, sykiu su Lietu- Į Tą vakarą bus kitos ris- 
viaiš, dalyvaus imtynėse ir. tiku poros. Tikietai galima 
matys kajras , laimės: Ko- iškalno gauti “Dirvoje” ir 
maras arjSarpalius. jMarottos klube. Tą vakarą 

Komaras iki šiolei buvo bus parduodami prie inei- 
vadinamžs . čampionu, bet 'gos vartų.
jis to vardo tikrai neturėjo, ( Taylor Bowl arena talpi
nes jis turnamentą prade- na 10,000 žmonių. Bus vi- 
dant ėmėsi ne su čampionu, su Angliškų laikraščių re- 
o su sau lygiu ristikų. Ka- Į porteriai ir fotografai.
da čampioną nugali tada tik, Dovanas laimėtojui pa
lieki pats čampionu. Koma-.duos būrelis gražiu Lietu- 
ras vienok buvo turnamen
to čampionu ir jis sutinka 
ir tolidu ginti savo laimėji
mą. Jeigu jis laimės, jis pa
liks apvainikuotas čampio- 
nu.

Abu jiedu sutiko po šito,' 
katras laimės, ristis su vi- . , . -
sais Amerikos ir Lietuvos,nill vakarą, 
ristikais ir turnamentuose | 
kur kada kas rengs, Ameri-1 

i koj ar Lietuvoj. Bile'kuris, 
sekantis kas nugalės šio 
turnamento išrinktą čam
pioną gaus čampiono garbę 
ir bus pilnateisiu čampionu.

Bus žiūrima visų 
taisyklių

Abu, Sarpalius ir Koma
ras, jaučias nepaprastai ge-l 
rai. Atletų Komisija įsakė | 
kad Komaras turi laikytis 
visų ristiko taisyklių, o jei 
to nesilaikys bus išmestas ir 
laimėjimas priskirtas Sar
paliui.

Nei Komaras nei Sarpa
lius šiose ristynėse nesiims 
už pinigus, bet už čampiono 
“Meilės Taurę”, kurią nu
pirks tai dienai tbrnamento 
komitetas, taipgi yra duo
dama aukso medalis ir bus 
gėlių vainikai, kuriais lai
mėtojas bus apvainikuotas. 

Komaras reikalavo kad 
Sarpalius paristų tuos ku
riuos Komaras parito. Bet

KAROLIS SARPALIUS

Apačioje
JUOZAS KOMARAS

Nepraleiskit progos pa- piono! Tikietai bus papra- 
ma'tyti apvainikavimą Pir- ■ sta kaina, $1.10 ir $2.20, mo- 
nutinio Lietuvių Pasaulinio terims pusė kaifįbs, o vai- ’ 
Itistikų sunkios vogos čam- kams 25c; '.L- JSprts.,

vaičių.
(Jei lytų, ristynė bus ki

ltą vakarą, Rugs. 9 d.) 
| “Dirvos” lange paskuti- 
i nėse dienose bus išstatyta 
'didžioji Meilės Taurė, kurią 
laimėtojas gaus laike risty-

Paskutines Turnamento 
Ristynes Ket. Rugsėjo 8 d. 1927

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

Pradžia 8 vai. vakare.
Charles Marotta, Promoter
Tikietai $1.10—$2.20.

Moterims pusė kainos. Vaikams 25c.


