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Tris Išskrido
Orlaiviu į Romą

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Užmušė 11 darbininkų. Ko- 
lognas, Vokietija. — Akmenų 

: į skaldinyčioj peranksti' eksplodfi- 
vus užtaisytam sprogimui už
mušta 11 darbininkų ir keturi 
sunkiai sužeista.

Chicagoj sustreikavus kruta
mu paveikslų mašinų operato
riams, tas pats upas užėjo ir 
Cleveland© kino operatoriams.

Cleveland© skyrius, apimantis 
sdvirš 700 krutamu paveikslų 
mašinų operatorių, scenos pa- 
gelbininkų, mtaikantų, elektros 
sužiūrėtųjų ip? kitų, reikalauja 
padinti algas 12 nuošimčių ir 

Viiį vesti tuįjiSs darbo permainas. 
f? Chicągoj šibs savaitės pra- 
i džioje dąrbininkai sugryžo į sa

vo vietąįTir teatrai atsidarė.
Ycungstown, O. — Rugsėjo 

.•mėnesiui atėjus, plieno ,ir gele
žies industrija tikisi didesnių 
reikalavimų jų produktų. Jau 
ir dabar padidėjo klausinėjimai 
kainų ir reikalavimai.

Akrcn, O. Firestone gurno 
darbų kompanija stato $7,000,- 
000 vertės dirbtuves Los Ange
les' mieste, Kalifornijoj. Jos 
tikslas padidinti savo išdirbi
nius 1928 metais. Kompanija 
ten turės autorizuotą kapitalą 
iš $20,000,000. Metuose darbi
ninkų algos manoma bus apie 
$7,000,000.

Siūlo maineriams p© $6. Cc- 
lumbus, O. — Nekuriose vieto
se kasyklų operatoriai bandė 
atidarinėti kasyklas su ne-uni- 
jistais darbininkais, pagąsdini
mui streikuojančių darbininkų, 
bet tas sekėsi nekaip ir dabar 
vėl kasyklos uždarytos. *

Belmont apskrityje penkių 
kasyklų savininkai pradėjo sa
kyti kad ims dirbti mokėdami 
darbininkams po $6 j dieną.

Aplink kasyklas vaikšto dar
bininkai ir vietomis gražumu 
atkalbina streiklaužius, o kaip 
kur spėka išvaiko ir priverčia

LEIDŽIANT “DIRVĄ”
BUVO PRALĖKĘ

New York. — Rugsėjo 7 d.,1 
tuoj pc 12-tos valandos vidur
naktį, pakilo iš New Yorko du 
lakūnai, Lloyd W. Bertaud ir 
John D. Hill, abu buvę Cleve- 
lando pašte lakūnai, ir pasileido 
savo ilgai ruošton kelionėn i 
Romą, Italijoj. Jie išskrido ge
ru Fokker monoplanu, užvardin
tu “Old Glory”.

(Leidžiant “Dirvą” į spaudą 
jie turėjo būti pralėkę bent du 
tūkstančiu mylių jeigu tuo tar
pu su jais niekas neatsitiko.)

Su jais kaipo pasažieris iš
skrido vieno New Yorko laikra
ščio korespondentas. Jeigu ke
lionė pavyktų jis turės bent .ką 
rašyt.

Jeigu jiems kas neatsitiks ir 
pasieks Europą, lakūnai mano 
nenusileisti niekur kitur kaip 
tik Romoj.

Kelionė į Romą yra apie 4,000 
mylių.

ŠMUGELIUOJAMI KI- 
TATANČIAI PRI

GIRDOMI

Havana, Kuba. — Kubos po
licija susehė agentus kurie pa
siautai šmugelį uo j a svetimša
lius iš Kubos į Suv. Valstijas, 
bet daugybė tų svetimšalių am
žinai nepasiekia kontinento, nes 
agentai daug jų išmeta į vande
nį iš laivelių ir nuskandina. Jie 
tik paima iš žmogaus pinigus 
už nugabenimą, bet kad nuga
benimas yra pavojingais ir rei
kia daug sykių slapstytis nuo 
sargybos, užklupti savo gabe
namuosius nuskandina ir tada 
išbėga sugavimo ir bausmės.

Pastarų 12 mėnesių bėgiu, 
kaip tyrinėjimai parodė, iš 800 
išvežtų iš Kubos įsvetimšalių 
apie 350 niekados nepasiekė S. 
Valstijų. Šmugelninkai daro ši
taip. Pamatę kad jų laivą at
siveją sargyba, paliepia savo 
aukoms lysti į maišus, nes taip 
jų nerasią. Kada jie įlenda j 
maišą, maišas užrišama ir pari- 
šus prie maišo akmenį ar sun-

ANGLAI LAKŪNAI 
DINGO ATLANTI- 

KO BANGOSE

• PRANCŪZAS VĖL 
SUMUŠĖ AUKŠTU

MO REKORDĄ

NIAGAROS KRIOKLYJE UŽSIMUŠĖ PROFE
SORIUS SU ŠEIMYNA

New York. — Bandymas per
eitą savaitę atskristi iš Angli
jos j Ameriką. baigėsi taip kaip 
baigėsi Francuzų bandymas —• 
trįs žmonės viename orlaivyje

Paryžius. — Prancūzas lakū
nas šiose dienose sumušė auk
štumo rekordą nesenai padary
tą Amerikono kariško lakūno. 
Jis orlaiviu pakilo aukščiausia

Į SPAUDĄ LAKŪNAI
APIE 2,000 MYLIŲ

LAKŪNŲ JIEŠKOJI- 
MAS BRANGUS

Washington. — Suv. Valsti
joms jieškojimas dingusių la
kūnų Atlantike kainavo $200,- 
000. Jieškojimui kitų dingusių 
Pacifike atsiėjo irgi $150,000, o 
dar jieškojimas nepabaigta.

Tiek kainavo laivų kuras, ne
skaitant kitų lėšų.

1927 M. ORLAIVININ- 
KYSTĖS TRAGEDI

JOS AUKOS

1927 metai yra tragiškiausi 
orlaivininkystės istorijoje me
tai, nors sykiu yrą ir nepapra-' 
stų a^sižymėjimų metai. Tarpi 
atsižymėjusių yra Lindbergh, 
kuris nušvietė kelią ilgoą kelio
nės per juras, po jo eina Cham
berlin, Byrd ir keletas kitų..

Bet siekdami prie tokių pat 
atsižymėjimų kiti, penkiolika 
ypatų, tarp jų dvi moterjs, nu
garmėjo šaltdse bangose ketu
rių mėnesių bėgiu.

Nežiūrint to, nežiūrint vienų 
mirties, kitų eilės stovi abiejo
se, pusėse jurų ir lauka patogių 
aplinkybių išskristi, ir gal pas
kutinį kartą.

Nuo Gegužės mėnesio buvo 
šie neląimingi atsitikimai ilgų 
kelionių skridime:

Gegužės 5 d. dingo du lakū
nai kelionėj iš ’Francuzijos į 
Buenos Aires.

Gegužės 8 d. dingo du Fran- 
euzai bandę atskristi iš Pary
žiaus į New Yorką.

Rugp. 16 — ši diena liūd
niausia orlaivių istorijoj. Pen
ki dingo Pacifiko bangose (norė
dami pasiekti Havaii salas. Jų 
tarpe viena mergina.

Už poros dienų po jų išlėkė 
kiti ton .pat kelionėn ir sykiu 
jieškoti žuvusių, bet ir jie ne

dingo smarkiose Atlantiko ban
gose.

Tie trįs lakūnai yra du vyrai 
ir viena moteris, kunigaikštie
nė Lowenstein-Wertheim, 63 
metų amžiaus. Ji savo pinigais 
rėmė tuos lakuriu$ ir išrengė 
juos kelionėn. Mėgdama pati 
skraidyti, tą valandą kada jie 
pasiryžo kilti į orą, ir ji niekam 
betikėtai sėdo ii- išlėkė su jais.

Po poros dienų du laivai ra
portavo matę juos virš vande
nų, bet niekas nematė kad or
laivis butų pasirodęs kur Ame
rikos pakraštyje..

Orlaivininkų organizac'jos ir 
įstatymdavystės pradėjo smar
kiai atakuoti svarbą tokio ban
dymo ilgas keliones oru daryti. 
Net viena Detroito orlaiyių iš-, 
dirbystė pareiškė jog atsisakys 
dirbti orlaivius jeigu kas užsi
sakys kelionėms per juras.

Vokiečių laikraščiai smerkia 
ir nepripažįsta (svarbos tokioms 
kelionėrųs ir pakaria naudot; 
tuos žmones, mašinas ir pini
gus vystymam^’kjtoje šakoje.

Moterims Tabako Sky
riai Krautuvėse

Chicago. — šio miesto krau
tuvės pradeda įvesti paskirus 
tabako skyrius, kuriuose parsi- 
duos rūkoma medega tiktai mo
terims. Ten moterįs galės be 
sarmatos prieš vyrus eiti ir pir-> 
kti sau cigaretus ir taboką.

Suėmė Moterį kuri Lošė 
Vyro Rolę

Hanna, Wyo. — “Dr. N. Gar
res”, moteris kuri nudavė vyru 
ir gyveno su labai gražia pačia 
tapo areštuota. Ji turi storą 
balsą, vyrišką išžiūrą ir ruko 
pypkę ir cigarus.

Ta moteris-vyras ir jo pati 
uždaryti kalėjime ir kaltinami 
už praktikavimą medicinos be 
leidimo.

Prohibicijos Vykdymo 
Lėšos Didėja

negu kada kas buvo pakilę, 
štai ką sako pats lakūnas. 

Jean Callizo:.
Aš pakilau gana aukštai iki 

dangaus. Aš tikiu kad pasie
kiau tiek kiek man gana. Ir 
aš nebandysiu to rekordo su
mušti. Tarp aštuonių ir devy
nių mylių yra užtenkamai pasi- 
tolinimui nuo žemės.

Po to juk negražu rekordą 
laimėjusiam puolant susimušti. 
Bet aš negalėjau gelbėt. Aš bu
vau apsvaigęs iki nusileidau ir 
neturėjau gana, spėkų sukon
troliuoti savo orlaivį.

Man truko fik 16 minutų 
iškilti 15,000 pėdų. x Aš vis lai
kiau orlaivio nosį j viršų. Bis 
kis po biskį žemė pradingo. Re
gėjimas pradedant kilti buvo 
geras, bet paskui mažėjo kada 
pakilau iki debesėlių apsupančiu 
žemę. Dangus pasidarė fan
tastiškai mėlynas.

Pakilus 30,000 pėdų, kilimas 
aplčtėjo .ir aš ^pradėjau įgauti 
jausmą kaip bučiau paklydęs.' 
Visas funkcijas apgulė slėgi
mas. Skambėjimas ausyse ir 
žvangėjimas visame įmano ku
ne persergėjo mane jog jau pa-| 
siekiu ribas kiek žmogus gali 
aukštumose išlaikyti. Kūniš
kas nusluglmas užtraukė dva
sišką nuslugimą ir beveik atėmė 
man norą gyventi. Viena ki
birkštis ką buvo manyje tai 
nujautimas kad aš artinuos; 
prie savo punkto. Kada mano 
altmeterls rodė jog iškilau virš 
42,000 pėdų aš buvau patenkin
tas liautis.. Nusileidimas ėmė 
dvi valandas, > bet kainavo bai
sų netekimą energijos. Maži
nau su savim turimą oksigeną 
kada orlaivis leidosi žemy ii. 
Nors jau temo ir žinojau kad 
pavojinga bus nusileisti patam- 
sėj, bet žinojau kad greitai nu
sileisti bus kenksminga. Daviau 
savo kunui atsipeikėti ir prisi- 
pratint prie žemai esančio di
delio oro spaudimo. Nuslopin
tas ir nuvargintas negalėjau ge
rai nuspręsti žemės artumą ir 
atsimušiau sulaužydamas apa
tinę orlaivio dalį.

Niagara Falls, N. Y. — čia 
j Rugs. 2 d. sutiko tragišką mirti 
Dr. Roy Desmond Huxley su 
savo žmona ir jauna duktere, 
profesorius elektriškos inžinie- 
rystės Case Mokykloj Clevelan
de.' Jie važiuodami automobi
liu Kanados pusėj, per neatsar
gumą kitų važiuotojų, vengda
mi mirties iš vienos pusės, su
tiko mirtį baisiame krioklio 
griovyje, 175 pėdų, kada jų au
tomobilis prasimušė per užtva
rą ir nukrito ant skalų. Auto
mobilis nenupuolė į vandenį, bet 
užsilaikė ant skalų apačioje pa
lei kraštą vandens. Ten ir už
sidegė.

Profesorius ir jo moteris su 
mergaite iškrito iš automobilio 
visai prie kriokiančio vandenio.

Huxley ir moteris buvo už
mušti ant vietos, o mergaitę 
dar pasiekta gyvą, bet už valan
dos ji mirė E'gonbutyje.

Daugelis liudininkų matė tą 
atsitikimą ir matė kaltininkus, 
kurie buvo du vyrai ir dvi mo
terįs, su automobilio leidimo 
lentele iš Illinois valstijos.

Liudininkai sako kad kalt;- 
ninkų važiuotojas pamatęs ką;, 
atsitiko dar buvo sulaikęs savo 
automobilį, pabėgo atgal pažiu-1 
rėti, ir paskui staiga nusiskubi
no atgal į savo automobilį ir. 
leidosi važiuoti.

Kanados policija tuoj davė ži
nią į; visus parubežio miestus 
saugoti tokių važiuotojų ir su- ■ 
laikyti.

Kaltininkai smarkiai užlėkė 
ant tų nelaimingųjų iš užpaka
lio ir užkabino už jų automobi
lio šoųo. Profesorius turbut

I staiga pajuto kad jie gali su
sižeisti, neapsižiurėjęs pasuko 
savo automobilį į tvorą, ir tada 
įvyko ta baisi tragedija.

Sužeidė 5 Policijantus
Evansville, Ind. — Penki po- 

licijantai norėjo suimti vyrą 
kuris grąsino nužudyti savo pa- 
žią, ir įdūkęs vyras ėmė ša'udyt, 
sužeisdamas penkįs/ policijan
tus. Jo niekalu negalėjo iš na- 

i mų išimti ir priversti pasjduo- 
i ti, tada policijąnthk įmet^.-f 
1 imus akis ėdančias \okibas ir 
ant galo turėjo uždegti namą, 
tada inėjuis rado’jpdhvpna,

Plaukimo Laimėtojų 
Dovanos Ps.

Torcntc, Kanada, {ė— Pereitos 
savaitės plaukimo maratoniško®. 
se lenktynėse paskirtus $50,(Jt)0 
padalinta šitaip:

Vokietis Vierkoetter laimėjo 
pirmą dovaną- $30,000; antrą 
dovaną $7,500 laimėjo Prancū
zas Mihiel; trečią, $2,500, lai
mėjo Erickson iš New Yorko. 
Moterįs plaukikės, kurios neda- 
plaukū-rkiašto nui xviena,....gavo- 
viena $3,500, kita $3.000,. tre
čia $2,000. •

TVANAI TERIOJA 
LENKUS

Berlinas. — Lenkiją užklupo 
dideli potviniai; šimtai tūkstan
čių žmonių liko be namų, pora 
tūkstančių sužeista ir apie 300. 
prigėrė.

(Kiti pranešimai paduoda tik 
kelis desfetkus prigėrusių.) .

“Plaukite po 
Amerikos Vėliava”.

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

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

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

Planuokite važiuoti smagioje.
draugėje jūsų tautiečių. e

į Lietuvą
Kiti išplaukimai Spaly:

kite pas:

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

Klauskite vietos agento pilnu’
informacijų ir kainų, arba rašy-

gryžti iš kur atvažiavo. Kar
tas nuo karto pasitaiko ir su
sirėmimų su skebais.

Cadiz, O. ' Netoli Ųnibn- 
vale kasyklos eksplozijoj apde
gė 10 darbininkų. Tarp sun
kiau sužeistų yra Juozas Salan- 
ga (gal Lietuviu).

Elektra užmušė šešis. Timb
lin, Pa. — šeši elektros vielų 
suvedžiotojai užmušta netoli čia 
kada susilietė su pilnom elek
tros vielom. Jie dirbo tų vielų 
aptaisyme. Suėjus laikui pa
leisti vielomis elektrą, jie dar 
buvo nebaigę darbo ir norėjo 
paskubėti, ir tas buvo jų mir
ties priežastim. ........

kų geležies šmotą mašai meta
ma į vandenį.

Kubos policija ruošiasi tuos 
šmugelninkus įtarti žmogžudy
stėje.

Arkliai klijams. Wyoming 
valstijoj sugaudyta 4,000 lau
kinių arklių ir nusiųsta į Rock
ford, Ill., ir Denver, Colo., kli
jų dirbtuves. O kiti sako kas 
bus iš arklių kada automobiliai 
visai užims jų vietas.

Columbus, O. — Ohio valsti
ja pasiryžus šiuo laiku išleisti 
keliams $6,000,000. Bus tiesia
ma nauji keliai ir kiti senesni 
platinama arba taisoma.

pasiekė Hawaii salų.
Rugp. 25 ■— Vienas lakūnas 

išskrido iš Suvienytų Valstijų į 
Braziliją, 4,000 mylių kelionėn, 
ir niekur jo niekas nematė.

Rugp. 31 — žuvo dar trįs: du 
Anglai vyrai ir su jais skridus 
kunigaikštienė Lowenstein, 63 
m. moteris. Jie skrido iš Euro
pos į Ameriką.

Tokiu budu dar niekas iš Eu
ropos aeroplanu Amerikos pa
siekt negalėjo.

Buenos Aires, Argentina. — 
Sprogstamos medegos dirbtuvėj 
nuo eksplozijos užmušta 11 dar
bininkų.

Washington. — Kai susirinks 
kongresas, prohibicijos palaiky
mo viršininkai paduos prašymą 

1 padidint jų fondą iki suvirs 
I $13,000,000 sekančiam fiska- 
liam metui.*

Į Nuo įvedimo prohibicijos įs- 
■ tatymo 1918 m. Suvienytos Val- 
. stijos išleido $200,000,000 už
laikymui prohibicijos vykinkno 
valdininkų ir jų reikalams.

švedai įsteigia savo degtukų 
išdirbimo fabriką Chinijoj. /Ta 
švedų kompanija jau turi 150 
degtukų išdirbysčių 33 šalyse 
ir užlaiko virš 50,000 darbinin
kų.

Kanada Netenka Imi
grantų

Kanadon per metus iki Kovo 
pabaigos šių metų įkeliavo 145,- 
000 ypatų, iš. kurių 21,000 buvo 
iš Suvienytų Valstijų. Iš Ka
nados gi į Suvienytas Valstijas 
pačių Kanadiečių apsigyvenimui 
iškeliavo 81,508 emigrantai.

■ Paskaičius kiek dar iškeliau
ja iš Kanados į Europą atgal, 
pasirodys kad Kanada nei kiek 
neprasivaro pirmyn ateiviais.

Indijoj, religiškose riaušėse 
pereitą savaitę užmušta 13 žm.

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



D I R V APITTSBURGH EKSTRA! Naujas Komp. A. Vanagaičio 
rūtas po — po Stubas!

Marš-

Kasyklų gelbėtojų suvažiavi
mas. Pittsburge pereitą savaitę 
atsibuvo suvažiavimas 49 ka
syklų darbininkų gelbėjimo bū
reliai iš 13 valstijų. Tai buvo 
jų šešta metinė kompeticija už 
geriausią atsižymėjimą.

Dauguma žinovų tikrina kad 
kasyklose pavojus darbininkui 
yra toks pat kai pavojus orlai- 
viriinkui ore. Abu užsiėmimai 
yra išimtinai pavojingi.

Vienok su kiekviena diena at
siranda pagerinimai orlaivinin- 
kystėje ir tas pavojus mažina- 
si, bet kasyklų nelaimės paeina 
daugiau nuo pačių žmonių negu 
nuo kasyklų, todėl 
žiūrėti visai kitaip, 
daugiausia mokyti 
nuo paprasčausio
iki žymiausio«kasyklų inžinie
riaus — kad mąstytų, protautų 
.ir gyventų $augpmu ir alaiar- 
gumu, tada tik kasyklų nelai
mės bus galinga, sumažint. /

Netoli Pittsburgo yra viena 
kasyklaį/kurią operuoja Curtis 
kompai/ja. Jojęzsako, viskas 
taip išdirbta atsargumo žvilks- 
niu kad per praeitus tris metus 
iš 1,200 darbininkų nebuvo nei 
vieno nelaimingo atsitikimo.

j tą reikia 
Reikia kuo- 
žmones — 
angliakasio

gelžkelių 9, kasyklose 4, orlai
viu 1, nuo nuplikimo 2, ant ele
vatoriaus 1.

Dar daug mirė naturališka 
mirčia, ir sudėjus tas mirtis į 
krūvą, policijai reikėjo padary
ti 244 mirčių investigacijas.

Užsidaro asfalto išdirbystės. 
Pittsburgo asfalto išdirbystės 
užsidarys Spalių 1. d. ir 235 
darbininkai neteks darbo. Dar
bo butų ant ilgiau jeigu miesto 
valdžia “rastų” gana pinigų iš
liejimui 25 gatvių kurios reikia 
taisyti ir buvo ant taisymo pro
gram© šį metą.

YOUNGSTOWN, O’.

* Vagiliai primušė žmogų. Pa
lei Monongahela upę, netoli 
Brown’s ,tilto, du plėšikai už
puolė kelyje žmogų ir nusitem
pę į krumus primušė ir apvogė. 
Vandenyje tuo laiku buvo tik 
dVi merginos ir du vyrai, Bar
ney Zubbins St. Stankulas, 
bet nespėjo tiedu vyrai pribėg
ti gelbėt. Primuštą žmogų šie 

_ pasiėmę į valtelę nusivežė o per 
upę į Hometsead ligonbutį.

Paraližius Pennsylvanijoj. Ir 
šią valstiją užklupo vaikų para
ližius, nors kaip sako valstijos 
Sveikatos viršininkai epidemija 
dar nėra apsireiškus. Pittsibur- 
ge, Lancastere ir kituose mies
tuose keli vaikai apsirgo.

Nužudė Septynias Ypatas
Staiga pakvaišęs, Tony De 

Capua , 42 m., Rugs. 3 d. vaka
re nušovė septyniais ypatas sa
vo paties šeimynose: savo mo
terį, tris savo vaikus ir tris sa
vo anukus ir dar sužeidė savo 
sunaus pačią. Pats Capua ir ke
turi kiti sužeista šaudymuose 
kurie ėjo tarp policijos, kurią 
pašaukė kaimynai ir norėjo pa
mišėlį areštuoti.

Kaip liudininkai įsako, žmo
gelis sugryžęs 9 vai. vakaro iš 
darbo staiga pamišo, ir įbėgęs 
i’’namus pagriebė revolverį ir 
pradėjo šaudyt. Išgirdę šaudy
mą ir riksmą, kaimynai pašaukė 
policiją. De Capua stovėjo gat
vėj kai policija atvažiavo ir pa
leido šuvius į juos. Vienas po
licijantas krito nuo pirmo šū
vio, peršautas į šlaunį. Kitas 
policijantas šaudydamas puolė 
prie ^pamišėlio ir peršovė jam- 
ranką ir kuprą. Pamišėlis 
la bėgo slėptis į tvartą už 
no.

Namelyje policija užtiko
vonus, kitus dar gyvus vaitojan
čius. Gyvuosius skubiai nuga
beno į ligonbutį. Gatvėj buvo 
peršauta du kaimynai, ir iš su
žeistų dar trįs turbut mirs, jų 
tarpe ir pats pamišėlis. •

Klausinėjamas, pamišėlis ne
labai ką galėjo pasakyt, bet bu
vo aišku kad jis nebuvo girtas 
ir neturėjo šeimyninių kivirčių.

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

ri duotų degtinėlę vietoj pieno.”)
DOLARIS (“Dolaris, dolaris sukasi, mai- 
x šos, ne tik kišeniuj, bet ir gatvėj” — 

ant kito šono.)
SHARKEY DAINA (“Šarki, Šarki, tu ne- 

atbok, priešų nosis iškočiok.”)

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

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

Siunčiam C. O. D. Reikalaukit “Dirvoj”

ta-
na- Akroiio Naujienos

Kaltinamasis gyvena Maga- 
dore kaimelyje ir turi ūkę.

Janickas reikalauja $10,000 
atlyginimo už šmeižtus.DETROIT

Senaterius James Couzens ap
vaikščiojo savo 55 metų sukak
tuves, pasakodamas kad jam 
nusibodo senatoriaus pareigos, 
norėtų dirbti kur ant gelžkelio. 
Jis sako dar gyvens 10 metų, o 
paskui galės mirt. Couzens pa
tapo milijonierium susidedamas 
su Fordu išdirbti automobilius. 
Keli metai atgal Fordas atmo
kėjo jo dalį daug milijonų dola- 
rių.

Senatoriaus pareigos, sako 
Couzens yra tuo negeros kad 
senatorius beveik neturi ką vei
kti. Taipgi sako jis kad sena
toriai perdaug gauna mokėti ir 
perilgas atostogas laiko.

Gemblerių bėdos. Detroito 
gembierystės namų operatoriai 
atsidūrė baisiame terore kada 
pradėjo juos užpuldinėti 
plėšikų iš New Yorko.

Iki šiolei, pagrobimais 
tų įstaigų savininkų ir 
ritmais mirtimi, ta gauja su- 
sišlavė $240,000 vien tik iš ki
šenių žymesnių operatorių, kaip 
kalba gemblerystės įstaigų lan
kytojai, o dar nematyt kad jie 
butų pabaigę savo darbą.

Jau trįs ypatos nužudyta lai
ke pastarų 14 mėnesių.

Purto darbininkų biurus. Ke
li darbininkų išsamdymo biurai 
atsidūrė prieš valdžios akis pa
sekmėje savo neteisingų opera- 
vimų. Daugelis darbininkų pra
dėjo skųstis valstijos darbo ko-lgyyent.

GERB.

GŪŽTELE

gauja

pačiu 
grąsi-

GERB. SPRAGILO DIS
PUTAS SU GERB. 

ŠONKAULIU

Dovana susekimui bombistų.
Valley Camp Coal Co. paskyrė 

! $3,000 dovanų tam kuris su
sektų niekšus kurie Liepos 18 
d. išsprogdino tos- kompanijos 
kasyklos oro trauktuvą, kurie 
vėliau išdinamitavo kasyklos 
tra'nsforrnerį, o dabar nesenai 

•^išsprogdino kasyklos namą pas 
Kinloth.

Automobilių aukos.* Per Rug
pjūčio mėnesį Pittsburge ir a- 
pielinkėj automobilių nelaimėse 
užmušta 26 ypatos.

19 ypatų pačios nusižudė, 11 
prigėrė. Nuo alkoholio mirė 9. 

. Septyni žmonės krito aukomis 
žmogžudžių.

Kitos nelaimės buvo: puolant 
užsimušė 15; nuo apdegimo mi
rė 3; dirbtuvėse užmuštą 4; ant

Sėdžiu aną šventą po
no Dievulio dieną sau na
mie vienmarškinis ir kram
tau įsikandęs plunksną, ba
dydamas pirštu į galvą ką 
čia parašyt.. Jau tik pra
dėjo suktis mintįs kaip bi
čių spietis apie galvą ir sa
kau ot. bus puiki istorija į 
savo kampelį įdėt. Ale lyg 
perkūnas iš čysto dangaus, 
pasigirdo mano šonkaulio 
balsas:

— Paėdei, o bliudų su- 
mazgot tai neini?! Ekšią 
tuojau, padėk sumazgot, ir 
važiuosim maudytis, — sa
ko ji.

— Kad aš turiu parašyt 
“Dirvai” savo istoriją, ba 
vėl kitą numerį nieko nebus, 
o žmonės mano raštus la
biausia myli, — sakau aš.

— Tu su savo raštais be 
paliovos! O man tik su bliu- 
dais! — sako ji.

— Tu tam ir sutverta kad, 
gamint valgį ir bliudus su-’ 
mazgot, o aš dirbt ir liuosu 
laiku norisi kaip ką para
šyt, — sakau aš.

— Nesiaiškink man, ba 
nieko negelbės. Mesk pluh- 
ksną, te šluostuvą, padėsi 
sušluostyt bliudus, — sako 
ji.

, — Ką čia bešneki, butum 
jau sumazgojus ir sušluos- 
čius, o aš tuo tarpu bučiau 
parašęs ką man reikia, — 
sakau aš.

4- Lygiai ėdei, lygiai turi 
dirbt; Ir man šiandien šven
ta, o tuoj važiuojam mau
dytis, — sakau aš.

— Juk nesenai išsimaudei 
kubile, — sakau aš.

— Ale aš noriu pasimau
dyt ežere ir pasimokyt plau
kti, — sako ji.

— Tu ežere tik susipur- 
vysi ir viskas, visai nenoriu 
tave vest, — sakau aš.

— Parėjus vėl nusiprau
siu, ale aš noriu pasimau
dyt atvirame ore, — sako ji.

— Saule nudegsi, vėl bus 
bėda, — sakau aš.

— Tai man skaudės, ne 
tau, tai nešnekėk daugiau, 
eiikšian prie darbo, — sako 
ji-

Dabar aš jums pasaky
siu visą teisybę: kada gerb. 
Spragilas buvo neženotas jo 
istorijos buvo daug gražes
nės parašyta, ba niekas ne
sėdėjo ant sprando, o dabar 
tai tik retkarčiais pribėgda- 

, mas gali ką parašyt, ir tai 
skubomis, užtai kitą sykį ir 
nėra kas skaityt nors labai 
daug žodžių pridėta.

— Eik sujieškok maudy
mosi užvalkalus, — sako ji, 
kada baigiau bliudus 
tyt, o ji tuo tarpu 
plaukus garbiniuot.

Nusikabinau nuo 
prijuostę ir atsisėdęs šalę 
pečiaus pradėjau mislyt:

Kaip prastai mes ant šio 
svieto turim, tik per tą ne
tikusią gerb. Jievą: dabar 
gus turi neštis apvalkalus, 
ir maudytis nuėjęs žmogus 
turi dėvėt apvalkalus bijo
damas to visko ką Dievulis 
iš rojaus išvarydamas Ado
mą ir Jievą ant žmonių už
leido ....

Kai žmogus nęturi savo 
šonkaulio tai lakstai, bėgio
ji, jieškai, rūpinies, bandai 
pataikyt surast savo tikrąjį 
ir paskui džiaugiesi misly- 
damas kad jau bus gerai ir 
smagu.

Ale kai surandi vėl atsi
randa naujos bėdos, ir ta
da pradedi mislyt ar ne
geriau butų buvę visai ne- 
jieško jus, ir net imi pykt 
ant Dievulio kam įvedė to
kią madą kad vyras atsi
rastų ant svieto be šonkau
lio, o paskui galvą laužytų 
ir naktis nemigtų bejieško- 
damas, o kai suranda, turė
tų sau tik naują bėdą.

Jeigu gerb. Spragilas bu
tų tvėręs dangų ir žemę, 
ir vabalus, ir žuvis ir pauk
ščius, ir žvėris ir žmones, 
jis tikrai butų padaręs vi
sai kitaip: butų nulipdęs iš 
molio tiktai vienus vyrus 
ir paleidęs juos ant žemės 

. Nebūtų reikėję nei 
rojaus netekt, nei dabar šal
tį ir karštį kęst,' ba vyras 
vienas nebūtų paklausęs nei 
desėtko žalčių pagundos 
eit prie tos užgintos obelės 
ir skint jos vaisius.

Arba jeigu butų 
butų sutvėręs tik 
moteris ir paleidęs 
ir daryt kas joms patinka. 
Jos butų galėję sau plaukus 
nusiraut arba akis išsiplė- 
šyt kai susipyksta, arba su
gyvent zgadoj ir meilėj, tai 
ne mano dalykas.

Arba, jeigu jau butų rei
kėję vyrų ir moterų, tai bu
tų sutvėręs jų tiek kad už
tektų apgyvendint visam 
rojui, ale moteris nebūtų iš 
vyrų šonkaulių tvėręs, ale 
iš molio. Tada butų galėję 
ir paukščiai ir žvėrįs ir 
žmonės rojuje gyvent ir ne- 
mislyt apie griekus arba 
smertį.

Nuo pat svieto pradžios 
iki dabar, visi žmonės bu
tų gyvenę ir buvę gyvi, be 
smerčio ir be ligų. Nebūtų 
niekas žinoję kad reikia sa
vo šonkaulį susirast ir pas
kui su juo bartis ir dispu
tus varinėt.

O dabar ką mes griešni 
vyreliai šioje ašarų pakal
nėj turim? Turim sunkiai 
dirbt, prociavot, leis pini
gus ant kriaučių, šiaučių ir 
kepurninkų; statytis namus J 
ir dirbt laukus kad butų ką _ 
valgyt. . .

misijonieriui kad agentai pa
ima iš jų pinigus, pažadą duo
ti darbus, o paskui visai nieko 
neduoda ir pinigų negrąžina.

Nušovė plėšiką. Policijantas 
pereitą savaitę mirtinai peršo
vė Charles Javor, 20 metų vai
kiną, kuomet jis sėdėjo vakare 
su savo draugu automobilyje 
prie viešbučio. Policijantai at
vyko į tą viešbutį ant pašauki
mo jog ten randasi du nužiūri
mi vyrai. Jie sėdėjo svetima
me automobilyje. Radę juos 
sėdint nurodytame automobily
je, policijantai įsakė pakelti 
rankas. Išsykio jie tą padarė, 
bet vėliau Javor griebėsi sau už 
kišeniaus ir tada vienas poli
cijantas paleido jam šūvį į kru
tinę.

Balionistas išradėjas.^ Van|licijos galvos?
Orman, pasižymėjęs Akrono ba-j Sugavo antrą įtartą žmogžu- 
lionistas, laimėjęs daugelį balio
nų- lenktynių, kuris ir šįmet da
lyvaus tarptautinėse lenktynėse 
su Goodyear- balionu, išrado žy
mų pagerinimą prie balionų, ku
rį pirmu sykiu panaudos šio 
rudens lenktynėse Detroite.

Jo išradimas duos orlaivinin- 
kams, svarbiausia balionistams, 
ir pamiegoti ilgose kelionėse. 
Van Orman pagerino “altimete- 
rį” arba instrumentą rodanti 
kilimą arba leidimąsi žemyn. Tą 
instrumentą ■ visi jau naudoja, 
bet Van Orman pritaikė prie 
“ąltimeterio” varpelį kaip bu- 
dįninko laikrodžio. Kai tik ba
lionas pradeda leistis žemyn 
tuoj varpelis ima. čirkšti ir ba- 
lionistus išbudiną. ,

Van Qrman ir-jo pagelbinin- 
kas Dętorito tarptautinėse len
ktynėse, kurios prasidės Rugs.' 
10 d., taipgi turės naujai išras
tus paračutus nusileidimui iš 
orlaivių laike nelaimių. Jie da
rė bandymus su tais paračutais 
šokdami nuo aukštojo naujo til
to ir bandymai išėjo gerai.

Nuplakė žmogų. Apskrities 
policija veda tardymus ir jieško 
kaltininkų kurie pereitą savaitę 
nakties laiku, apsimaskavę bu
ris vyrų, užpuolė namų rakandų 
pardavėją ir išsivežę į laukus 
nurėdę nuplakė. Pareikalauta 

I apskrities ir valstijos varyti to 
| begėdiško darbo tardymą ir su- ' 
Į rasti kaltininkus.

Prašoma gubernatoriaus pa
siųsti tardytojus į Kent mies-

I tą daryti tyrimus tarp polici- 
I jos, nes nekurie nužiūri kad ta- 
Ime suokalbyje ineiną Kent po-

la-

BROOKLYN, N. Y. 
Vestuvės

Matas Zujus, žinomas 
miesto biznierius, Rugsėjo
veda moterį, Kazę Tamošiunai- 

porelei
D.

šio
8 d.

tę. Linkėtina naujai 
linksmo gyvenimo.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

š 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 prl- « 
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “T4- J 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kainos. ,

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,090. S
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. 5

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresai j

1 .ITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA j 
307 W. 30th Street New Yerk, N. Y. M
□ccxxxxxxxxxxxxxxxrixxxixxxxxxxxxDCQaxxxxxxxxxxxii

dį. Akrono detektivas sugavo 
antrą nužiūrėtą ypatą sąryšyje 
su žmogžudyste metai laiko at
gal, kada rasta nužudytas Ro
bert Blacklock iš Kenmore. Jis 
rastas su sudaužyta galva pake
lėj. Jo bankinė knygutė rodė 
kad jis buvo, išsiėmęs iš banko 
tą dieną $325.

Lietuvių teismas už šmeižtus. 
Matas Janickas apskundė teis
man Vieną Lietuvį, kuris pra
dėjo platint gandus kad jis pa
vogęs iš jo paršiuką. Pavogi
mas užmetama rie pačiam tėvui, 
bet jo vaikui, kurį sako matę 
nešant maiše paršiuką ir kad tą davimo priežastį patirsit ant vietos.

. Kreipkitės
dieną jų paršiukas dingo. 2596 Roosevelt Ave.

DETROIT, MICH.
Parsiduoda namas — 9 kambarių, 

del dviejų šeimynų, su skiepu. Par-

(37)
Detroit. Mich.

NAUDOTI KARAI
1927 Adv. 6 — 2
1927 Adv. 6 — 4
1926 Adv. 6 — 4
1926 Adv. 6 — 4
1924 4 Cyl. 2 Pas. Coupe

durim Sedan 
durim Sedan 
durim Sedan 
Pass. Roadsteris

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.

patikę, 
vienas 

gyvent

šluos- 
nuėjo

kaklo

PARSIDUODA ARBA MAINAIS
52 akrų farma su budinkais už 

$1,200, lengvas išmokėjimas, arba 
duos darbo padėt išsimokėt. Taipgi 
50 akrų su gyvuliais ir javais už 
$3,000, arba mainais ant —— — 

1 ste. Rašykit Angliškai, 
kit:

OWNER
P. O. Box 276

namo mie- 
Adresuo-

(41)

Erie, Pa.
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VASARA NEUŽILGO BUS GRUODŽIO M.
Apie 12,927 metus, arba už' 

11,000 metų, musų žemės sri
ties gyventojai laikys savo va
salines atostogas Gruodžio mė
nesį, nes tada bus karščiausias, 
vasaros laikas. Taigi, tais me
tais sezonai bus apsikeitę visiš
kai priešingai.

šitokia pamaina. paeina nuo 
išlaukinių gravitacijos spėkų ir 
palinkimo į šoną žemės ąšies.

žmonės šiek tiek nusimano 
apie žemės sukimąsi apie savo 
ąšį ir ką tas reiškia. Bet mažai 
kas gali isšiaiškint kaip tikrai 
yra. Pirmiausia, klaidinga ma
nyti kad žemė sukasi aplink sa
ve ąšiai esant stačiai. Ištikro 
gi ta ašis yra dalimai pasvirus 
į vieną šoną.

Bet sykiu žemei smarkiai ke
liaujant aplink saulę, kuri ke
lionė yra apie 600,000,000 mylių 
pailgu ratu; tokioj kelionėj, per 
amžius kasmet sykį apibėgant 
saulę, turi kas nors 'atsitikti tos 
ąšies vienodumo pakeitimui.

Jeigu žemės ąšis butų tiesiai 
stati tai saulė tekėtų ir leistųsi 
kasdien tame pačiame horizon
to punkte ir praeitų per' tą pa
tį laipsnį 'danguose, o dienos ir 
naktįs butų lygios žiemą ir va
sarą. Delei to ąšies pakrypimo, 

■ vienam šone saulės būdama že
mė esti apšviesta labiau viršu
tiniam gale, nes tada buna į 
saulę nusviręs viršutinis galas. 
O kada buna kitame saulės šo
ne tada pasvirimas buna tolyn 
nuo saulės ir tada buna žiema.

Prie, to, žemė nėra visiškai 
apvalas skritulis, bet biskį su
plotas ties ašigaliais.

žemei einant per erdves, ji 
jaučia apie desėtką įvairių iš
laukinių traukimų, 
traukimo spėkos, 
nuo saulės ir mėnulio, traukia 
išsipūtusią žemės sritį ties ek
vatorium, tuomi pasidaro dali
nis pasikeitimas ąšies sukimesi. 
taip kad viršutinė žemės dalis, 
arba ąšis jeigu tokia butų iš
kišta per žemę, darytų ore ra
tą vietoj ant daikto suktis ap
link save sykiu su žeme.

Dabartinė šiaurės žvaigždė, 
vadinama Polaris, su laiku ne
turės tos garbingos vietos kurią 
ji laiko per 12,000 metų ir šiau
rine žvaigžde taps skaisti balta 
didėlė žvaigždė, Vega, dabarti
niu laiku matoma po sutemai 
beveik stačiai virš galvos. Ve
ga jau bliyo, sako astronomai, 
šiaurine žvaigžde kokie 14,000 
metų atgal.

Senovės Chinų astronomai, 
vienuolikį .šimtmečių atgal, iš
matuodami žemės pasvirimą są
ryšyje su saule, patyrė kad ji 
pasvirus 23 laipsnius ir 54 mi- 
nutąs. 350 metais pirm Kris
taus, Pythias išmatavo ir rado 
kad pasvirimas buvo 23 laips
niai ir 49 minutes. Dabarti
niai tyrinėjimai patvirtina tą 
nuolatinį pasvirimo keitimąsi 
ir patirta kad per tris tūkstan
čius metų padaro 27 minutas.1 
Dabartiniu laiku pasvirimas ei
na tiesyn. Jeigu visiškai išsi
tiestų arba žemės ašigaliai bu
tų abu lygiam tolume nuo sau
lės, tada visose žemės dalyse 
butų vienodas oras, o saulė švie
stų lygiai į žemės šoną, kur 
šviečia rudenio ir pavasario die
nos susilyginimo laikų.

Išlaukinio 
paeinančios

*------------------------------- ---------
Taip kaip dabar žemė svyri

nėja savo ilgame kelyje aplink 
saulę, jos ąšiai palengva persi
kreipiant persimainys visas že
mės klimatas. Dabar šiaurinis 
polius arba ąšigalis Birželio ir 
Liepos mėnesį buna 23 laip
snių arčiau saulės, o už 11,000 
metų 
saulės 
sįąis. 
mainą

žiemų ir vasarų ilgumas .žy
miai pasikeis ir vasaros bus la
kai karštos, o žiemos nepapras
tai šaltos. Reiškia, žiemą aši
galis but toliau nuo saulės ir 
musų gyvenamose srityse saulė 
eis visai žemai žiemos laiku.

tas ąšigalis bus arčiau 
Gruodžio ir Sausio mėne- 
Tas prives visišką per- 
sezonų.

C. 
rado

iš-

KINO IŠRADĖJAS BE
VEIK NIEKO 

NEGAVO
Francis Jenkins, kuris
kinematografo aparatą, už 

tą savo išradimą gavo tiktai 
$5,500, ir tai nelabai kas norė
jo pirkti, šiandien kinemato
grafas yra eilėje keleto didžiau
sių pasaulinių industrijų.

Jeigu jis butų apsisaugojęs 
su savo išradimu, šiandien jam 
butų ėję milijonai dolarių už 
naudojimą jo išradimo.

Dabar Jenkins dirba ant kito 
naudingo išradimo — kaip pa
daryt kad orlaivis galėtų pasi
kelt nuo žemės be didelės vie
tos įsibėgimui. Jis išranda to
kį prietaisą kad paprasti orlai
viai, be jokių ekstra pridėčkų, 
galės pakilt nuo žemės tik kelių 
desėtkų pėdų plote. Dabar rei
kia tūkstančių pėdų vietos. Jo 
išradimas neturi bendro su ki
tų bandymais pakelti orlaivį 
pat vietos stačiai aukštyn.

iš

Dykai Siuntinėjamų 
Laiškų Lėšos

Washingtone tapo apskait- 
liuota kad persiuntimas dykai 
paštu leidžiamų laiškų ir kitų 
dalykų valdžiai kainuoja kas 
metai po $7,182,994. Tie dy
kai siunčiami siuntiniai yra tai 
kongresmanų laiškai, kalbos, 
kopijos Kongreso Rekordų bu- 
letino ir kiti tam panašus daly
kai; prie to pašto ir valdžios 
departmental naudojasi neap
mokamu paštu — ant jų siun
tinių štampų lipyt nereikia.

DAINA
(P. Janulis) 

Tu paukštele, giesmininke, 
Ko taip anksti atskridai 
Iš laimingo šilto krašto, 
Kur taip linksmai gyvenai?

Ne del saulės ir grožybės 
Aš pas jumis atskridau, 
Tarp šakelių ir lapelių 
Suktis lizdą ketinau.

Mus padangės apsiniaukę, 
'Vėjas pučia taip labai, 
Ir gamta lyg apsitraukus, 
Tuščios pievos ir laukai.

Štai lietus jau lyt pradėjo, 
Sunku bristi per purvus, 
Del lietaus, purvyno, vėjo 
Ir pavasario žiauraus.

PAMILUS.... PERSISKYRUS
Graudu ir liūdna, širdį skauda, 
Siela paskendo ilgėsyj, 
Nėra tavęs ir tavo meilės, 
Kur tos svajonės — užmirštyj? 
Atmink, Meilute, mėnesieną, 
Kaip žvaigždės švietė taip skaisčiai, 
Aš meilės žodžius tau kalbėjau, 
O tu šypso jais taip gražiai.... 
O dainos, muzikos akordai.... 
Taip rieda ašaros skruostais;
Sakyk, svajonių karalaite, 
Mane ar primeni kartais?.... 
O slenka dienos, bėga metai, 
Praplauks jaunystė, pražydės, 
Ar tu atminsi kape mane? 
Tave ir miręs jis mylės.... 
Ar tu atminsi kape Domą? 
Kaip aušrai švintant, gėlėms žydint, 
Paukšteliai dainas ims čiulbėt, 
Ant kapo kryžiaus, kurs slėgs krutinę, 
Ateik, vainiką man uždėt....

Šeduva. D. Andruškevičius.

(Tąsa)
Tokie buvo pasinitiniai jos žodžiai jos 

užrašų knygoje. Iš ašaromis nulašintų la
pų galima buvo matyti kad ta nelaiminga 
mergaitė tankiai liaudavo rašyti paplusda- 
ma ašarose.

Nudėvėta tokio kankinimosi, Kupriu
ke, vėlai naktį, padėjo savo knygą užpaka
lyje popierinės dėžės, ne manydama kad 
ten saugiau ją laikyti'(nors ji nei mažiau
sios nuožiūros neturėjo kad kas nors tos 
knygos nori pasigauti), nes jai išrodė kad 
ji ten būdama nesipainios taip daug po 
ranka. Pasiryžus atlikti savo drąsų pri
žadą Agrikolai, ji -laukė jo sekančią dieną, 
ir sulaukus nuėjo su tuo jaunu kalviu į po
no Hardy dirbtuvę. Florina, žinodama apie 
jos išėjimą, bet turėdama popietį sugaišti 
su Andrienne, pasiryžo laukti vakaro at
likti naujus įsakymus kokius ji gavo nuo 
savo darbdavių, nes ji buvo pranešus laiš
ku ką patėmijo Kupriukės užrašų knygoje. 
Žinodama kad jos neužeis niekas, Florina 
inėjo į Kupriukės kambarį kaip tik pradė
jo temti.

Žinodama kur knyga randasi, ji nu 
ėjo, pakėlė popierinę dėžę, paskui išsiim 
dama iš kišeniaus užpečėtytą laišką, ren
gėsi palikti jį vietoje paimtos knygos, ku
rią paėmė neštis. Taip darydama, ji taip 
ėmė drebėti kad net turėjo atsiremti ant 
stalo pasilaikyti. Geri jos jausmai nebuvc 
iš Florinos išėję; ji pildė prievarta įsaky 
mus kokius gaudavo, bet jautė kaip nepa
doriai ji elgiasi. Jeigu tas liestųsi tik jos 
ji neabejotų rizikuoti visko, o nepasiduotų 
tokiam žiuariam pasąlingam despotizmui 
Bet ant nelaimės, jeigu jai kas atsitiktų 
tas butų mirtina desperacija kitos ypato; 
kurią ji mylėjo labiau negu pačią gyvastį 
Taip tai ji buvo priversta daryti viską tą 
ką iš jos pasalingi suokalbininkai reika
lavo.

. Nors ji vargu žinojo kokiam, tikslui j 
tą daro, d ypač kam ta užrašų' knyga būti 
reikalinga, ji vienok nujautė kad padėji 
mas užpečėtyto laiško į vietą Kupriuke? 
užrašų knygos butų labai skaudu tai mer
ginai, nes ji atminė Rodino pasakymą kač 
“atėjo laikas užbaigti su ta siuvėja”.

Ką jis tais žodžiais norėjo pasakyt? 
Kaip tas laiškas kurį ji padėjo užrašų kny
gos vieton galės duoti tas pasekmes? — 
ji to nenumanė, bet ji suprato kad tos rai
šos mergaitės permatymas Andriennėf 
priešų teisingai pridavė jiems baimės, ii 
ji pati, Florina, jautė kad kurią nors diena 
Kupriuke galės susekti ir ją. Ta baimt 
padarė galą Florinos abejonei, ir ji palike 
po dėže savo atneštą laišką ir išėjo iš kam 
bario, išsinešdama Kupriukės raštus.

Tos
ir gražiai išreiškiančios Kupriukės dėkin
gumą, uždavė smūgį Florinos abejonėms. 
Ji negalėjo atsilaikyti prieš geras pagun
das kokios ją apėmė. Skaitant tas pasku
tines eilutes, Florinos pagarba ir meilė 
linkui Kupriukės dar labiau padidėjo. La
biau negu kitados ji jautė kaip nežmoniš
ka butų jai išduoti kitiems tos mergaitės 
šventas mintis ir paslaptis. Ant laimės, 
■geras tankiai yra taip pat užsikrečiamas 
kaip ir blogas. Ir štai, jos geri jausmai ją 
•užvaldė, ir Florina susigriebė, jeigu dar 
.Kupriuke butų negryžus, nunešti ir padėti 
įjos užrašų knygą atgal, o Rodinui pasaky
ti kad mergina, pajutus kad kas nors jos 
■knygą čiupinėjo pirmiau, paslėpė ją visiš
kai nuo jos.

paskutinės eilutės, taip širdingai

SKIRSNIS XLVII 
Dar apie Užrašus

Sugryžus į savo kambarį vėliau 
kare, Florina pasiėmė pas save paslėptą 
Kupriukės knygą, ir žingeidumo apimta 
sumanė pažiūrėti kas joje užrašyta. Tų 
daugybės eilučių kuriose ji garbino Agri
kolą, — tokių karštos, gilios, didelės mei
lės, Florina buvo sujaudinta, ir užmiršę 
jų rašytojos raišumą. Tarp tų eilučių bu
vo daugybė visokių pastabų, teisybės žo
delių, faktų, kurie padarė į Floriną di
delį įspūdį. Tarp kitų, dalykų, netoli pa
baigos knygos, Florina užėjo Kupriukės 
užrašyta kad jai parodyta nueiti j Šv. Ma
rijos vienuolyną, kur ji mano galės gauti 
darbą. Tai buvo pačios Florinos nurody
mas. Kupriuke rašė apie Floriną šitaip:.

-.“Niekad aš neužmiršiu su kokiu drau
gingumu, kokiu malonumu ta graži jauna 
mergina priėmė mane,'tokią biedną, Nelai
mingą. Man nei nenuostabu, nes ji drau
gauja du mademoiselle Kardoviliute. Ji 
turi būti verta gyventi su Agrikolos gera
dare ir užtarėja. Man visada bus'malonu 
atsiminti jos vardas; Jis yra toks gražus 
ir malonus kaip jos veidas : tai Florina. Aš 
esu niekas, aš neturiu nieko; bet jeigu ma
no dėkingos širdies maldą galėtų girdėti, 
Floriną butų liksma. Nieko kito aš nega
liu daryti kaip tik atsiminti ir mylėti ją.”

va-

SKIRSNIS XLVIII. 
Atradimas

Biskelį pirm Florinos apsisprendimą 
grąžinti knygą, Kupriuke sugryžo iš dirb
tuvės, • atlikdama savo skaudžią užduotį. 
?o ilgo pasikalbėjimo su Angela, Kupriu
ke patėmijo joje padorumą, protingumą, ir 
gerumą, kaip ir Agrikola, ir drąsiai ir at
virai patarė Agrikolai ją imti. Sekanti 
scena atsibuvo tuo laiku kada Florina dar 
skaitė jos knygą ir nebuvo apsisprendus 
lešti ją atgal.

Jau buvo dešimta valanda nakties, 
kupriuke, sugryžus į Kardoviliutės namą, 
ik ką buvo inėjus į savo kambarį. Nusi
ginus tokiu perneštu jausmų sujudimu, ji 
msėdo į kėdę. Viduje viešpatavo didelė 
,yla. Laikas no laiko tik didelis vėjas Jau
te eidamas per nuogus medžius sudarė už- 
ną. Sėdėjo ji ramiai, prie žvakės šviesos, 
'ausdama tinkamai atlikus savo sąžinės 
pareigą.

Kupriuke apmąstinėjo viską tą kas 
jai dabar buvo jau praeities dalyku. Be 
ibejonės, tas Agrikolos prietikis buvo jai 
>aisus smūgis; jis paliko joje savo pėdsa
kus ir skaudžią atmintį; bet tas prietikis 
įerėjo kaipo dalis jos skaudaus gyvenimo 
>rie kitų tokių jos nepasisekimų. Ji da- 
iar pradėjo jausti draugingumo žymes ko
kias jai parodė Angela, Agrikolos parink- 
oji; ji jautė džiaugsmą kad ats jaunas kal- 
zis dėjo į ją tokį pasitikėjimą kur lietėsi 
o gyvenimo laimė. Paskui sau pagalvojo: 
‘Pagaliaus, nuo dabar aš nesiduosiu vil
nims ir svajonėms suvedžioti save. Agri
kolos apsivedimas padaro galą mano varg
iems svajonėms.”

Pernešė nabagė viską tiap nežymiai 
tad Agrikola nepajuto kokią meilę ji turė- 
o prie jo. Po apgalvojimų, pagaliaus ji 
lakilo ir palengva ėjo prie savo rašomo 
stalo.

— Mano vienatinis pasitenkinimas, — 
•arė ji sau, ruošdamasi toliau rašyti, — 
bus pasiskundimas apie mano vargus ir 
'iudėsį baltam popierėliui. Tikėdama, iš gi
lumos savo širdies, kad ta mergaitė pada
lys Agrikolą laimingu, aš jam tą pasakiau 
visai atvirai. Kada nors pasiskaitysiu 
nuošė lapuose ir tame gal rasiu atlygini
mą už tai ką dabar perkenčiu.”

(Bus daugiau)

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

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

Sapnininkai
I 75c APDARYTA J j

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

“DIRVOS” 
§820 Superior Ave.

KNYGYNAS
Cleveland, Ohkr

TEATRALIŠKI 
VEIKALAI

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

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

Samsonas ir Delila — 2 aktų. 6 ati
dengimų drama. Lošia 9 vyrai ir 
5 moteris........... . 50e

Kryžiokas — 2 atidengimų komedija.
Lošia 2 vyrai .........>.15e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spąstai — 1 akto farsas (komedi^ 
ja). Lošia 1 moteris, 2. vy^i.^'^Oc^

Pavogtas Kūdikis — Tragedija 3 ak-/ 
tuose. Lošia 6 mot., 9 vyra i.. 40c

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

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

šalaputris — komedija ■ 1 Veiksmo.
Lošia 2 vyrai, 2 moterįs ;.... 20e

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

Kunigas Macocahs K 4 aktų trage
dija. Lošia 1G vyrų, 3 mot?. .30c

Lizdas Naminio Liūto -— drama 3 -
veikmėse. Lošia p, vyrai, 3 mąįo<^ 
rjs............ .....15c

Graži Mageliona — melodrama 4 ak-^- ■ 
tų. 10 vyrų ir 3 moteris ... ,j.5Qc

Pavydas — 5 aktų dramai Lošia 8 
vyrai, 3 moteris ................. 50c

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

Sulyg Naujausios Mados — 2 aktų-' 
komedija. Lošia 6 moterįs ir 2 
vyrai............   20c

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.

“Ekscelencija”
Kėturių 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 ly
rai laiku išgelbėjo ir 

, patįs su jom apsivedė. .
Veikale dalyvauja trįs 
moterįs ir šeši vyrai. 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir- vidus po
niško kambario kituose 
aktuose. Reikalaukite 
Dirvoje. Kaina 50c.

“DIRVA’’
6'820 SUPERIOR AVE.

Cleveland. O.r~
pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
įdaiktu.
{JAI yri pinku jeigu gali taip 
.padaryt, jog kitiem patiktum. 
jO vienok, dažnai koks mažas 
Salikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

■. Pavyzdžiui, _ Jeigu žmogaus 
Idantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
(dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

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

.Louis, Jį S. A.



DIRVA

* Juodas Karžygį s
Į Senovės Pasaka. + Parašė VĖJAS.

(Tąsa iš pereito num.)

Nebūtų buvę ko Alinai prieš Lydą deg- 
jeigu jos gyvenimas butų tuščias. Bet 

dabar! Po tokio vargo gavo' sau širdies 
ramintoją, o štai prieš ją stoja tokiomis pat 
jįegomis kita, lyg pasirengus, be jokio per- 
sėrgėjiino, iš jos viską atimti. Tą Alina 

. jautė, jeigu nežinojo.

fe

I

Ardys! Ardys!
Kur tik Alina pasisuko, kur tik pulke

lį moterų — savo dvaro ponių ir panelių — 
matė su svetimomis kalbant, visur jai gir
dėjosi skambant vardas, “Ardys! Ardys! 
Ardys!” ir tas ją labaii^aųžė. Rodės kad 
ji šią pačią dieną jo neteks, ir vėl įpųls į 
susigraužimą. Ji labiausia norėjo kad to 
vardo niekas neminėtų, kad ji apie jį nie- 

‘ ko negirdėtų ir niekas apie jį nemanytų. 
Ji pati kuolabiausia vengė kad kas iš mo
terų j'ai netyčia nesuminėtų to vardo, nes 
rodės ikad žemė atsidarytų ir ji nugarmėtų 
išgirdus “Ardį” į ją pratariant.

Bet atsižiūrėkime ir į teisybę: nebuvo 
tiek daug kalbų apie vieną Ardį kiek tai 
įsimylėjusiai sielai rodės. Ištikro tai tik 
retkaiičiais apie jį viena ar kita užsiminė, 
ir ty£ jaunesnėsės, kurios žinojo kad šioje 
pilyje yra. jaunikaitis kurs išgelbėjo ^Je- 
myrą nuo prieš^kare; jos daugelis'(dar 
Ardžio nebuvo nei mačiusios, ir tik su dva
ro mėjfgomis teišsikalbėjo, bet Alinai skam- 
bėjo visais kampais tik vienas Ardys.

Mergos- kalbėjo ir apie žingeidžius du 
jaunus dvynus brolius kunigaikščius ir 
apie kitus narsesnius vyrus — nes vieni 
vienoms patiko, kiti kitoms — ir nebuvo 
niekad tokio sutvėrimo kurs visiems butų 
abelnai patikęs be jokio išėmimo. Tik Ali
na tų kitų vardų nepaisė ir negirdėjo — 
bet vis nugirdo ir gaudė minint Ardį.

Kalbas apie vyrus ypač pakėlė kada 
paplito po pilį žinios apie businčias dideles 
rungtynes. Visos mergos minėjo savo pi
lių žinomus, narsuolius, o daugelis paminė
jo Ardį dėlto kad jo vardas buvo joms ge
riausia žinomas nuo praeito karo, kada su- 
gryž^ vyrai apsakė apie Nemyros karžygį.
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Antrą vaišių dieną pavakarėj visi ku- 
* nigaikščiai — kurių buvo apie desėtkas 

neskaitant Gosčio su jo sunais — ir žy
miausi Nemyros vadai rinkosi į palociūs 
ant puotos. Tuo pat sykiu visoj pilyj bu
vo kitos puotos — kareivių su savo sve- 

„čiais, žemesnių vadų su savo draugais; 
dvaro ponių su savo viešniomis.

Ardys dabar pirmu sykiu inėjo į sve
tainę' kur pamatė Aliną visame jos kara
lienės puošnume: žėrėjo ji deimantais ir 
kitais žemčiūgais; pirštai buvo apmauti 
brangiausių akmenų žiedais; ilgiausios ei
lės karolių kabojo ant jos kaklo; plaukuose 
buvo įsegtas žemčiūgais nusagstytas jos 
vainikas — viskas puošnu ir brangu, atsa
kančiai jos turtingai šaliai. Nors jeigu 
kas butų paklausę kam ji taip puošiasi, ji 
butų atsakius kad tik pasirodymui kitoms 
moterims ir kad to iškilmės reikalauja. Ji 
geriausia jautėsi ir labiausia mėgo papras
tus laisvus užvalkalus ir žibučių visai ne
norėjo ant savęs turėti.

Dairėsi Ardys ir matė savo karalienę 
visuose šonuose, visuose kampuose — vi
sur tokią gražią, rimtą ir iš visur į jį žiū
rinčią. Tai buvo didelė veidrodžių salė, 
kurioje visi kas buvo atspindėjo eilių eilė
mis, ir pasidaugino daugybę sykių, taip 
kad tų pačių žmonių galvos matėsi viena 
už kitos tolyn ir tolyn kiek tik veidrodžiai 
gali atvaizdinti.

Alina sėdėjo ant paaukštintos sėdynės 
arba sosto; šone jos sėdėjo Nemyra, o šalę 
jo senis Gostys; abu jiedu vedė gilias kal
bas. Priešakyje sosto ant grindų sėdėjo 
raišas karaliaus rūmų juokdaris, margai 
apsirengęs. •

Pakilo Alina nejučiomis ant kojų, bet 
vėl staiga atsisėdo, kai svetainės ineigoje 
pasirodė Ardys — tiesus, aukštas, puo
liuose rūbuose jaunikaitis, kurio šone ka
bojo ilgas puošnus kardas ir jo eisena buyo 
kaip kokio princo, dievaičio, o ne paprasto’ 
vaikino ar kokio ten kareivių vado.

Butų ji žengus laiptais ir nuėjus jį pa-i- 
tikti, jeigu jos galva nebūtų spėjus, ją su
valdyti — taip ji jo laukė. Ir jis butų žen
gęs išilgai visą svetainę prie jos, kaip jau-

tįs nedalyvaus, ir tt.
Mergos vėl gavo naują kalbą — jos 

ruošėsi pint vainikus ir dovanot atsižymin- 
tiems, ir kožna turėjo mintyje katrą ji no
rėtų atsižymėjantį matyti. z

Šiame būrelyje vienų kunigalikščių su- 
nai pradėjo sueiti į artimesnę pažintį su 
kitų dukterimis, ir kadangi, kaip sakėme, 
ne visoms ir Ardys patiko, jos pradėjo 
skirstytis sau poras. Nors Lyda skyrė sau 
Ardį, bet, reikia pasakyt, Ardžio ji visai 
nežavėjo.

nikis prie savo’ laukiančios nuotakos, iš
tiestom rankom, ir apkabinęs ją.... jei 
ne žmonės, ne ta vieta kur jiedu save rado.

Dabar gi, viskas ką jiedu galėjo daryti 
tai tik pasimatyti kaip svetimi, nežinomi 
vienas kitam, ir Ardys priėjęs prie sosto 
priklaupė ir nusilenkė prieš savo karalienę } 
ir karalių, atidavimui jiem priderančios iš-Į 

i kilmių pagarbos. Tik vienas Ardys per 
išverstas.per kaktą akis matė ir suprato' 
ko Alinos pirštai nervuotai gniaužėsi ka
da jis prieš ją klūpojo, ir ko jos krūtinė 
bangavo po jos brangiais papuošalais. Ji 
troško apkabinti jo galvą ir priglausti prie 
savęs, bet ne tam čia buvo vieta....

Tuojau prie Ardžio atsirado Dargis ir 
Sargis, ir nuo to veik visos svetinės akįs 
buvo nukreiptos į juos tris. Gostys nekar
tą metė žvilgsnį 'į tuos tris didvyrius ir 
kaip kada ,gird,ėjo Nemyrą tariant ką nors 
gražaus apie juos.

Aliną -šnekino senesnės viešnios, ap
link ją suėjusios, ir vis metė akis į tą pusę 
kur buvo tie trįs narsuoliai., Alinai viskas 
buvo gerai ir lengva, tik sunku buvo kas 
nors tarti apie Ardį.

Vyrų darėsi paskiri būreliai: vienur 
stovėjo keli jauni vyrukai, kitų pilių valdo
vų sunai, kitur seniai, jų tarpe matėsi ir 
Alinos tėvas; kitur vėl pilnamečiai vyrai, 
apšnekanti toliau stovinčias mergas, o toj 
.vietoj kur radosi trįs.jaunikaičiai-aržuolai 
— Ardys, Dargis ir Sargis — palengva, lyg 
muselės apie medų, sukosi ir didino eiles 
'jauhųolėlės’ mergaitės., ,Jos palengva spi
te arčiau vytų, ir pagaliauą lš jų visų su
sidarė vienas ratas. Aplink juos atsirado 
ir karaliaus juokdarys, kuris įsmukęs į 
rato vidurį bandė kaip ką paiko pasakyt 
svečių prajuokinimui, bet kad jam rūpėjo 
pamatyt kaip kuri merga ar vyras katrą 
tėmija, nugirst kokią nors jam naudingą 
kalbą, tai buvo jo tikras tikslas.

Mažai tačiau ką kitą tęn Alina matė 
išskyrus Lydą ir Ardį — vis ta Lyda jai 
buvo akyse ir lyg savo aštriais nagais įsi
kibus jos krūtinėn gniaužė ir kankino jos 
vargšę širdį — jai net skaudėte širdį skau
dėjo iš to ką matė. Iš gražios, jaunos, lai
bos mergaitės Lyda liko Alinai nepaken
čiama ragana, kurios graži šypsą ir jaut
rus juokas jai išrodė baidyklės iššiepimas 
dantų ir gąsdinimas jos. O'kuomet neku- 
rios senės prie Alinos esančios dar jai už
siminė, į pulkeli jaunųjų žiūrėdamos, kad 
mitri Gostytė butų nieko sau porelė su 
Ardžiu, Alina gatava buvo šokti ir plėšti 
jų plaukus ir akis už tokią kalbą.

Likę be mergų, kiti vyrai pradėjo pa
lengva tuoktis prie viso pulko, o šie juos 
mielai priėmė, ypač Ardys, 'kurs pirma ma
nė kad jie didžiuojasi prieš jį ’kaipo pras
tą vyriškį. Juokdarys iš tų atėjusių ėmė 
krėsti šposus ir dainuoti kad jie mergų ne- 
prisivilioja.

Žinodamas kokioj vietoj Alina randa
si, Ardys nei sykio nedryso atsukti akių į 
ją, jei bent per veidrodžius pamatyt galė
jo, bet tas Aliną labai erzino, nes ji įsigal
vojo sau kad jis ją jau pamiršo patekęs 
tarp laisvų mergaičių, kurios gali Kuosai 
su juo šposauti. Nemanė ji kad tos mer
gos kitą ką kalbino kaip tik jį ir jį....

Lyda
Su kiekviena valandėle Alina giliau ir 

giliau kasėsi pavydo duobėn, o Lyda links
mesnė jautėsi kad gali perviršyti visas ki
tas mergas savo iškalbumu ir žavėtinumu, 
ir kad turi atkreipus į save visų vyriškiij 
domę, nors labiausia ji norėjo patraukti 
tik Ardžio. Tik del jo ji buvo tokia gyva, 
mitri, linksma ir iškalmi, nes jis joje tuos 
jausmus sukėlė.

Bet Ardžiui tas viskas buvo tik už- 
mauda: jis pilnai užjautė Alinai, karštai ją 
mylėjo, norėjo ir negalėjo būti su ja, ir sa
vyje kankinosi. Jo kalba buvo reta, ir jis 
apmąstinėjo vieną dalyką — kaip jis butų 
pasijutęs jeigu Alina nebūtų jam pasakius 
apie save nieko, ir šis jų susiėjimas' butų 
tik taip pripuolamai pasitaikę.... Ar jis 
butų tikėjęs kad ją mato? Ką butų daręs 
kada butų priėjęs artyn ir iš akių ją paži
nęs ?....

šiurpas jį sukratė, ir Ardys užvedė 
kalbą apie rungtynes, klausinėdamas vieno 
ir*kito aplink esančių kuris jų dalyvaus, 
kokius narsuolius atsigabeno tie kurie pa-j
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Dabar kelneriai pradėjo nešti į stalus 
keptas stirnas, paukščius, kiškius, paršiu
kus ir visokį uždarą prie to; kiti nešė gėri
mus ir taures, ir visi svečiai turėjo ruoštis

prie valgio.
Sekiojo Alinos akįs.Ardį — jei ne tie

siog tai per veidrodžių sienas — norėdamos 
matyti kurioje vietoje jisai atsisės ir su 
kuo, ir kai pamatė kad prie jo prisisegus 
sekioja Lyda, nabagė gatava buvo griebti 
jai už plaukų ir atplėšti šalin/

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

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

K. S.
(Tąsa iš pereito -num.)

Džiovas — Jes, Keidute, sužinoję kad 
judvi ruošiat vestuves ir kad parsitraukiat 
pinigų, sumanėm patirt kas tie jūsų do 
jaunikiai, ir pamatę kad tai tie patįs “Eks
celencijos” kurie mus apkrapštė, tuoj krei
pėmės policijon. Mes juos butume ir ant 
stryto sugavę, ale norėjom judviem paro
dyt kas jie do paukščiai....

Virš. — Tai yra du žymus kriminalistai. 
Jieškom jų jau antra savaitė. Išėję iš ka
lėjimo, jiedu rinkoje apvogė vieną kaimie
tę žadėdami išimti iš kariumenės jos sūnų. 
Šį rytą šiedu ponai pranešė apie išvilioji- 
mą pinigų iš jų. Kadangi jie turi gatavus 
užsienio pasus, padavę pinigus tiek juos 
butumet ir matę___

(Suimtieji vienas kitam rodo rustus 
ženklus, pykstasi.)

Dielė (rodydamas Karosui surakintas 
rankas, spirdamas į blauzdą) — Dabar 
bus aprūpinta musų ne tik dabartis bet ir 
ateitis tūlam laikui.... Sakiau nenorėk 
visko ant sykio....

Bum. (iš susigraužimo puola Keidei ant 
peties, raudodama: “Bu-u-u-u....” Ir Kei
dė ima ukčiot. Tuo tarpu Viršininkas pa
rodo policijantams vesti Karosą ir Dielę 
laukan, pats išeina paskui. Tos beverkda- 
mos nemato kaip anie išeina.)

Scena 6.
Viduje: Tarnaitė, Kiemsargis, Keidė, Bum-

, blienė, Džiovas, Baravykas.
Tarn, (nedrąsiai eina, pradeda glostyt 

jas abi) — Poniute, nusiraminkit.... pi
nigai visi atimti.... Laiku buvot išgel
bėtos.,.. .

(Baravykas ir Džiovas stovi nuošaliai, 
galvas nuleidę, nedrysdami nei išeit, 
nei but viduje.)

Bum. (užmiršus kad kas yra viduje, at
sidusus, pati sau) — Ar kas tikėjo tokios 
sarmatos....

Keidė (irgi nematydama nieko) — Ko
kios mes buvom kreizės netikėt ką Maikis 
sakė..... Butume išviję juos niekam neži
nant. . (Pamato Džiovą ir Baravyką.) 
Ma, eik pasiimk pinigus.... (Ima skaiti
nė! pinigus, nuduoda nežiūrinti į Džovą ir 
Baravyką.)

Bum. (nerasdama ką sakyt) — Maiki, 
Tiliute, judu verti gero prezento už justi 
ištikimybę mums.... (Kiemsargiui) Te 
tau penkiasdešimts dolarių, atleisk kad ne
norėjom tau tikėti.... Ir tau, Tiliute, tiek 
pat už privertimą jo kalbėti.... (Atskai
to pinigus, paduoda. Kiemsargis nužemin
tai pabučiuoja ranką. Tarnaitė padėkoja 
pritūpdama. Tarnaitė eina į kitą kamba
rį, Kiemsargis 
džiaugsmingai 
tų!....”)

t

laukan. Abu kožnas sau 
taria: “Penki šimtai li-

Scena 7.
Džiovas ir Baravykas, nelinksmi pas duris 

stovėję, nejučiomis keldami skrybėles 
ant galvų, galvas nulenkę tykiai 

nusisuka eiti per duris.
Keidė (pamačius, jautriai) — Džiou.... 

ar tu išeini ?....
Bum. (irgi nedrąsiai) — Styvi, ar ir tu 

nori mus palikt?....
Barav. — Mudu jums visai nereikalingi: 

perprasti, nezgrėbni.... Gud-bai...;
(Bumblienė skuba prie Baravyko/ nu
ima Skrybėlę, vedasi nuošaliai, kužda. 
Baravykas pralinksmėja.)

Keidė (pribėgus prie Džiovo, vedasi ki
ton pusėn, nuima skrybėlę, gražiai kalbina/

. Kaipavičius.~~~^.r~~^.r~.r~~~~~~~j 
vau.... Aš dabar pamačiau kad tu tik
rai mane mylėjai.... Ar nepyksi?.... 
(Nuleidžia galvą, glosto jo ranką.)

Džiovas (imdamas jos ranką) — Ko aš 
pyksiu, Keidute.... Judvi pačios pasimo- 
kinot; mes nieko negalėjom daryt, tiktai 
stengėmės gelbėt kada atėjo laikas.... Ar 
myli mane?....

Keidė — Jes, Džiovuk.... (Nori ka
bintis jam ant kaklo, tuo tarpu prašneka 
Bumblienė.)

Bum. — Sakau, toj Lietuvoj tai visi yra 
kruks — kur tik žmogus pasisuki, visur tik 
aprabyt tave tyko....

Džiovas — Negalit taip sakyt, misis.... 
Kaunas pilnas žmonių, o tik du tokius su
tikot. Už vieną niekšą negalima visus 
kaltint....

Barav. — Ju ar rait, Džiou; ir Amerikoj 
yra tokių, dar daugiau, ale mes su jais ap
sipratę ir mokam vačytis....

Keidė — Dac tru, Ma! Kiek papei viso
kių šėrų ir bondsų pardavė, o ką už juos 
gavo ?....

Bum. — Kad jie kur sprandą nusikren- 
kytų! (Stovi rusta, Baravykas ją pakibi
na, ji ima juoktis.)

(Keidė pradeda glaustis prie Džiovo. 
Baravykas kibinėja Bumblienę. Ji pa
deda galvą Baravykui ant peties, tas 
net apsilaižo iš džiaugsmo ir apkabina 
ją. Ineina tarnaitė, pamačius šitą sce
ną patykom išbėga. Tarnaitė neužil
go pasirodo su Kiemsargiu už lango, 
linksmai tėmija į juos.)

Abi poros (paskiruose šonuose stovėda
mos, pradeda sykiu kabintis glėbiais ir bu
čiuotis. Džiovas ir Keidė apsikabina gra
žiai. Baravykas ir Bumblienė griebia vie
nas kitą plačiu glėbiu. Bumblienė net ap
alpsta glėbyje, bet tuoj atsipeikėja. Abi 
poros kožna sau pasibučiuoja, meilinasi.)

Keidė (nemačius ką Bumblienė darė, ap
sitaiso plaukus, pasidrąsina) — Ma.... 
Ma.... aš tau turiu big surpraiz.... mu
du su Džiovu ženysimes....

Bum. (nudžiugus) — Anast?!.... Tai 
sveikas, ženteli, ir už išgelbėjimą musų nuo 
tų bomų aš judviem padovanosiu tuos pen
kis tūkstančius.... Nuo dabar aš busiu 
jūsų abiejų mamė!....

Barav. (išdidžiai, garsiai) — O AŠ nuo 
dabar busiu jūsų visų PAPE! (Pakšteli 
pagriebęs Bumblienei j žandą.)

(Uždanga.)* * *
SVARBI AUTORIAUS PASTABA

Vardan teisingumo prieš Lietuvą ir sa
ve, kaipo autorių šios komedijos, būtinai 
turiu pridurti prie pabaigos šiuos žodžius.

Kadangi Bumblienė, viena iš nukentėju
sių veikalo ypatų, j pabaigą išsireiškia, — 
“Sakau, toj Lietuvoj tai visi yra kruks...” 
jau iškalno nujaučiu kad statydami sce- 
non “Ekscelenciją” bolševikuojanti elemen
tai labai pasinaudos tuo sakiniu paniekini
mui Lietuvos (kaip jie daro su visais ki
tais scenos veikalais, ■ išversdami ant savo 
kurpalio). Jie sekančių dviejų asmenų pa
teisinančias kalbas perkreips ir patvirtins 
Bumblienės kalbą. Bet kam teks matyti 
kur šią komediją statant ir bolševikišką 
pabaigą girdint, prašau atsiminti kad tai 
nėra mano paties tikslas ii’ noras taip apie 
Lietuvą kalbėti kaip kalba bolševikai.. Ma
no nuomonė aiškiai pasakyta sekančių po 
Bumbliene asmenų, Džiovo, Baravyko ir 
Keidės, pateisinimu.

Skaudu yra matyti kai įvairių įsitikini
mų žmonės viską darko, o ypač kai komu
nistai panaudoja savo propagandai sceno-

glosto pirmiau krutinę, paskui žandus) — je visokiausius savo priedus prie grynai 
Ekskįuzmi, Džiovuk, kad aš tokia sily bu- scenai parašytų veikalų.
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ir Į Rytų Šalelę

Justas Kudirka
Mainyte, Motinėle 

ir Kinkyk žirgus
Justas Kudirka
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Oi Motule, Ma!

Žalioj Lankoj ir 
Kur Josi, Broleli?

ŠOKIŲ REKORDAI 
naujos Smagiausios polkos 
Kaimo I’olkąjir
Linksmi Broliai, Polka

Lietuvių Orkestras

Polka “Marytė” ir
Polka “Katrytė”

Kaimiečių Valcas ir
Kitajanka Polka 

Šv. Lucijos šokis ir 
Mano Sielos šokis 

Vestuvių Maršas ir
Klarneto Polka r

Marsalietės Maršas ir
Atsiminimai iš 1917 

žaidimo Mazurka' ir
Gegužinė Polka

Kubanų šokis ir
Karininkų Valcas

Draugingumo Polka ir
Prakilnumo Polka

Polka Makoka ir
Musų Linksmoji Mazurka 

Santiago Valcas ir
La Paloma Serenada

1S

Ik

R

7i 

lt

Ii

R 
j
75c

Ik

7k

7k

75i
Song) ir 

75c

75c

75c

ir
Ii

76c

75c

76c

74-

76e

76c

76c

75c

75c

75c

75c

75c
P - 
,75c

15c

Ii

“ŽEMES ROJUS”
Nuostabi trijų veiksmų ko
medija, naujai išleita, dar 
niekur nevaidinta mažesnė- , 
se kolonijose. Nėra, tai par- 
tiviškas veikalas pašiepi
mui komunistų, bet grynai 
komedija iš Amerikoniškų 
farmerių ir jų išdykusii) 
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 55c.

REIKALAUKIT “DIRVOJ”

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate
i Park Row New York City15

Lietuvos Atstovybės Antrašai 
2622 — 16th Street, N. W.

Washington, D* C. J
1 ’ I
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By Junius
Ministers are not) good at 

golf. Somehow they never can 
manage the proper golf lan
guage in addressing the ball.

t
Clarice: “I think it’s just 

terrible, sending all those nice 
Marines to China. What will 
they do when they get there?”

Gaidys: “Good heavens, ain’t 
you never been out with a Mar
ine?”

One reason why girls kiss 
and make up is because the 
darn stuff rubs off.

▼ ▼

When thrift comes in at the 
door hard times fly out 

the window.

The latest Broadway farm 
ballad is called, “Don’t Worry 
About the Wood, Mother; Fa
ther Will Bring Home a Load.”

The odds are all in favor of 
the reader. We have to write 
these things. You don’t have 
to read them unless you want 
to.

$

o ROSEDALE 3 
Dry Cleaning Go.: 

Rand. 7906 J 
C. F. PETRAITIS, Prop. 4
6702 Superior Ave., «

M. RAMAITIS
GENERAL!® BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.- 

13416 Edgewood ave. 
Visokis darbas viduje ir išlauko.

TEL. BROAJJWAIC.3441-W\.,

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas 
Elekriški Padargai 

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods .

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

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

(Reikale bandykit mane.
S. Stepšys

1260 E. 83rd St. Cleveland

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

1 ,'.'s=s==ss=ass=
Telefonas Main 6111

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

I 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.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Stranger “Have you a good 
hair tonic you can recommend? 

¥ ¥ ¥

Druggist: “Here is some
thing spoken of Quite favorably 
by those who have drunk it.”

We don’t care if ,you have
heard it before. It’s a good 
story and we’re going to re
print it. So here goes:

“When did the robbery oc
cur?” the cross-examining law
yer asked the witness.

“I think—” he began.
“We don’t care what you 

think, we want to know what 
you know”, remarked the law
yer.

“Well, I may as well get off 
the stand, then”, said the wit
ness. “I can’t talk without 
thinking. I’m not a lawyer.”

▼ ▼ ▼

Instead of making footprints 
on the sands of time, Tille Da- 
gilaitis believes at this season 
of the year said footprints 
should be made in the garden
patch.

Vasara Baigiasi ----------

ĮPO LIETUVĄ |
| PASIDAIRIUS |
WAWA’^^/AVAV.VAVAVAWAW.W.WAWAWAWA

KLAIPĖDOS 
ISTORIJA

Mažai kam žinoma svarbaus 
Lietuvos uosto Klaipėdos isto
rija.

šią vasarą Klaipėda apvaik
ščiojo 675 metų sukaktuves.

Klaipėdą įkūrė 1252 metais 
Li'epos 29 d. Vokiečių mistras 
Eberhardas von Seyne, sykiu su 
ordeno pilimi Memelsburgu toj 
vietoj “kur sueina Nemunas ir 
Dange ir sykiu teka.” Klaipė
da nuo įsikūrimo dienos buvo 
nemielaširdingo likimo galioj.

Apie ją ilgus amžius žūtbūti
nai kovėsi Lietuviai, Vokiečiai, 
Danai, Švedai ir Rusai. Ypač 
narsiai kovės su Vokiečiais Lie
tuviai, kurie Klaipėdą ne vieną 
sykį buvo galutinai išnaikinę.

Pirmą sykį Klaipėdą Lietu
viai nuteriojo taip kad net “ak
mens ant akmens neliko” 1323 
metais didžiam kunigaikščiui 
Gediminui vadovaujant. 1409 
metais Klaipėdą sudegino že
maičiai.

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

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Geriausi I į

Vėliausi ir
Judami

Paveikslai

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s

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

Rankų darbo.
Padaryti iš Porto Rico ir 

Havana tabakų.
John M. Sulzmann Mfg.

6802 Superior Ave.

METROPOLITAN CLOTHING CO.
“Lietuviška Krautuvė”

Vienas kitam pasako!
Geriausia proga turėti puikų rankom siutų 

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 ——

6900 Superior Ave. .fiSg m,

čių, Jonavos v., Trakų kaimo 
gyventoją, 53 metų amžiaus. 
Jis važiavo nuo Žeimių su dviem 
akmenimis paminklams dirbti 
(mokėjo tą amatą ir dirbdavo 
atliekamu nuo ūkio darbų lai
ku). Važiuojant užėjo lietus su

Kryžeivių ordeno galybė žuvo 
1422 metais, po Žaiginio (Tan- 
nenbergo) kovos, kurią laimė- j 
jo Lietuviai Vytautui vadovau-' 
jant, bet Klaipėdos sritis sulyg 
taikos sutarties pasiliko Vokie
čiams.

Napoleonui' siaučiant Europo
je, po nelaimingų Prūsijai kovų 
po Jena ir Austerlicu, Prūsijos 
karalius (tas pats vėliau ir Vo
kietijos pirmas karalius Vilhel
mas I) perkėlė savo sostinę į 
Klaipėdą.

Klaipėda ir jos sritis po 1920 
metų Sausio mėnesio, sulyg 
Versalės taikos sutarties, po 
žiaurių kovų Lietuvos savano
rių su Vokiečiais ir Francuzais, 
priguli Lietuvai. “R.B.”

perkūnija, žmogus sustojo po 
aukštesniu pakelėje medžiu nuo 
lietaus. Žaibas trenkė medin ir 
negyvai Pilipavičių nutrenkė, 
apdegindamas pusę kūno. Liko 
penketas jo nesuaugusių vaikų 
visiškų našlaičių, nes praėjusį 
pavasarį mirė jo žmona.

Antanas Pilipavičius buvo ga
na susipratęs kaimietis, visuo
met skaitė laikraščius. Lietu
vių tautos reikalai jam buvo ai
škiausi ir todėl jis del jų “gul
dė galvą”. Pavyzdžiui, prieš 20 
metų jis pasirodė vienas pirmų
jų išrūpinto jų pridedamų pa
maldų ir pamokslų Lietuvių kal
ba Kulvos bažnyčioje, kurioje 
iki tol nebuvo nieko Lietuviš
kai. 1925 metais jis taip pat 
buvo pirmas kaimo žmogus iš 
tų kurie išsirūpino iš vyskupo

Superior ave. lady (to tramp) 
“It must be very demoralizing 
going about the country beg
ging. Don’t you ever wish for 
something better?

Tramp: Yes, mum, I’d Iii 
to do it in a motor.

When a man marries his 
troubles begin—to multipl

$9.90 IR “NIEKO NEPEŠĖ

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

Jokis teisingas akcijų pardavėjas negąji tiek čaug 
praleisti bandymui parduoti tikrų investmentų.

Bukit kaip šis Clevelandietis ir

KAIMO ISTORIŠKO ŽMO
GAUS MIRTIS

Kulva, Janavos vals. — Lie
pos 23 d., apie 3 vai. po pietų, 
netoli Žeimių prie kelio griaus
tinis užmušė Antaną Pilipavi-

įsakymą laikyti pridedamas pa
maldas ir sakyt pamokslus Lie
tuvių kalba visais šventadie
niais, nes Kulvos parapijoj pri- 
skaitoma vos 673 žmonės kurie 
save Lenkais skaito, iš 1962 pa- 
rapijonų. “L.”

GAUKIT FAKTUS 
apie investmentų pasiūlymus pirm negu įsipainiojat į 
juos.

Elektriška Skalbimo Mašina
Užsimoka už savę į metus laiko

Vienų metų bėgiu elektriška skalbimo mašina sutaupys jums daugiau 
negu reikalinga už ją išmokėti.

Kaip? Šitokiu budu:
Daleiskime jus išmokat skalbėjai po $3.50 į dieną vidutinę mokestį.
Jeigu jus skalbiat senovišku budu, ima dvi dienas atlikti skalbimą ir 

prosijimą. Tas kanuoja $7.
Bet kada jus skalbiat su elektriška mašina, skalbiniai jau gatavi iška

binti ant šniūrų prieš pietus ir skalbėja turi'laiko po pietų pradėti prosiji
mą. Tas atsieina tik $3.50, nes tik vienos dienos darbas.

Padauginkit sutaupymą ant 52, kiek yra metuose savaičių, ir gausit su- 
| mą $182.

Bet tai ne vienatinis sutaupymas ką gauni turėdama elektrišką skalbi- 
I mo mašiną, ji sutaupo gedimą nu® trynimo skalbinių ant lentos.

Tai todėl yra tikra ekonomiją turėti elektrišką skalbimo mašiną.

LEAGUE of CLEVELAND

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

;iHHiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiniiiiimiii:iiiiiiini!iiiiUi!niiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii
šiimiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiiiiiiniiiiifiiiHiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
= Prospect 2420 Central 1766
| THE F. W. ZIMMERMAN CO.
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty-
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 
| kuojam, išleidžiam ir sukrautam.
| 3400 St. Clair Avenue Cleveland,
7«imtii!HiHiiiiiinniiiiniiiiiiiiiBiiiiiiiiniiiniiĮiitiin»iitni»iiiiiiiiiiii»iiiiniiiiii

A. S. BARTKŲ^
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių "paveikslus gaus vieną didelį pui
kų spalvuotą 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 ------

į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tiktą Specialistą, o ne 

prie kokiu neišlavintų daktarų. Tik
ras specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą- jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsi pažinimo 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

das užsisenėjušias kojose •— negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 
pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai. pasaky-J 
siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai.’ 
Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

į ’ DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
į 1.0406 Euclid Avė. Kampas E. 105th St. Cleveland I 
5 ANTRAS AUKŠTAS, KAMBĄRIS 4.
S Ofiso valandos: Nuo .'.10,, ryte iki 4 — nuo 6 iki. 8 vakare, 
į Nedėldienijue nuo 10 iki 1.
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Kas Girdėt Clevelande<-Apielinkese
Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

PRASIŽENGĖLIAI 
NENORI KALĖ

JIMŲ

Vietoj lengvo, drąsaus išsikal
bėjimo, prieš teisėją liežuvis ap-

DELEI ŠVENČIŲ ŠIS NU
MERIS IŠEINA TIK

“Mes nekalti. Sugriaukit ka
lėjimus ir paleiskit mus!” taip 
sako Clevelando apskrities kalė
jimo kaliniai.

Vienas laikraštis pasiuntė sa
vo atstovus j tą kalėjimą išklau
sinėti visų uždarytų ir apkal
tintų prasižengėlių ką jie ma
no ir ką turi pasakyti. Jų bu
vo užklausta: “Ar tu kaltas ar 
nekaltas?” Nuo Sausio 1 die
nos jau praėjo 300 kalinių, iš 
kurių tiktai 2 nuošimčiai mano 
kad jie yra kalti už kokį nors 
dalybą.

Paskiausiu laiku tas laikraš
tis klausinėjo tarp 60 tuo laiku 
kalėjime esančių kalinių, iš jų 
tik keturi sakėsi esą kalti ir 
kad jie negali būti tuojau pa- 
leisti.

Kalėjimo 1 durų užžiurėto jas 
pasakojo laikraščio atstovams 
šitaip: “Jeigu paisytum ką ka
liniai sako tai reiktų uždaryti | 
kalėjimą ir teismus ir neaikvo- 
ti/ apskrities pinigų tų Įstaigų 
Užlaikymui”.
' žmogžudžiai, vagįs, užpuoli
kai: namų plėšikai ir kišenva- 

‘ gią. kasdien Wišpasakoja Įvai
riausių pasiaiškinimų apie tai 
kaip jie prasižengė prieš tiesas.

Daugiausia , pasiteisina kadi 
juos kas į tą iš keršto įvėlė. Ki- i 
ti ginasi kad per klaidą juos pa-l 
laikė už kitus ir s.uėmė; o daug 
yra ir tokių kurie pasiryžę nie
kad neprisipažinti.

Einant prieš teisėją, jie turi 
turėt kokį pasiteisinimą. Taigi 
jų vyriausias užsiėmimas, ka
da užrakinami į kabarėles ir 
užgesinama žiburiai, pakartoti 
savo pasakas kurias teisėjui 
reikės sekantį rytą pasakyti. 
Tie kurie turi eiti į teismą iš- 
pasakoja savo pasakas savo ar
timiems draugams kitose kame
rose, o tie nuo savęs duoda pa
tarimų, pataiso klaidas ir nu
rodo kokie punktai svarbiausia 
reikia kelti viršun.

Vienok nėra taip lengva pa- 
siteisintewie teisėjo kaip išsi-

■ ..kalbant -tarp savęs patamsėję.

“Dirvoje” galima gauti šiuos 
du puikius Lietuviškus rekor
dus gražiai įdainuotus Brook
lyn© Aido Choro:

Neverk pas Kapą ir 
Tykus Buvo Vakarėlis, 

ir
Važiavau Dieną 

Vakarinė Daina.
A. VANAGAIČIO .

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

miršta ir tik maišantis, painio- 
jantis šį tą iškalba ką buvo su-

pa- 
pa- 
pa- 
sa-
at-
su-

I galvoję ir pajunta kad jų 
stangos tuščios. Teisėjas 
prastai išklauso iki galo jų 
siteisinimų, paskui pradeda 
vo klausinėjimus. Kaliniai 

Įsakinėja, ir pusiaukelėj jų
galvoti pasiteisinimai suklumpa.

Bet tik du nuošimčiai mano 
jog jie yra kalti. Teismui rei
kia prirodyti jų kaltes ir išeina 
taip kad 80 nuošimčių visų ka
linių gauna persikelti į kitus 
kalėjimus atlikti savo bausmes.

PO KLUBO PIKNIKO IR 
RISTYNIŲ

Nedėlioj diena buvo labai pui
ki, beveik pirma tokia šią vasa
rą, taigi į Klubo pikniką Neu- 
ros farmoj suvažiavo gana dik- 
tas skaičius žmonių, apie 800 
be vaikų.

Piknikas ėjo gražiai, jauni
mas ir senieji linksminosi ir šo
ko prie gražios Luizos orkestro 
■muzikos. Abelnai tvarka pikni
ke buvo graži ir gera, nes Klu
bo komisijos nekurie nariai bu- 
,vo rimti ir sumanus vyrai ir ži
no kaip tokiuose parengimuose 
elgtis.

Visi laukė ristynių Komaro 
su Požėla. Pirmoj poroj ritosi 
J. Krunkaitis ir L. Valeika, du 
starkus vietiniai čampionai.

Valeika matyt darosi smar
kus ristikas, nes seniau jis sy
ki turėjo nuo Krunkaičio pa
bėgti ristynių nebaigęs, o da
bar jis Krunkaitį nugalėjo du 
sykiu iš trijų. Valeika laimėjo į 
p’rmą ir trečią kartą, Krunkai- 
t s paguldė Valeiką antru išėji
mu. Publika turėjo iš jų gra
žaus juoko.

Paskui atėjo eilė Požėlai pa
sirodyt su Komaru, bet jau čia 
pasirodė didelė netvarka, Požė
la su Komaru prasitąsė po mat- 
rasą apie 47 minutas, publika 
bėgiojo po. matrasą, niekas ne
tvarkė ir nevaldė žmonių.

Esant mažai vietos šiame nu
meryje apie šias ristynes 
kitame numeryje paduota 
čiau.

Trumpai sakant, jeigu 
bas norėjo, turėt geras ristynes 
T užganėdint publiką galėjo 
sikviest geresnius ristikus.

bus 
pla-

Klu-

pa-
R.

sa-

ŠEŠIŲ PUSLAPIŲ.

NAUJOS AUKOS 
ČAMPIONO DOVANAI

Rengiant paskutinę čampiono 
išrinkimo dieną, dar sekanti su- 

atžy-I aukavo dovanai čampiono 
mėjimui:

A. Pangonis 
Juozas Pilvelis 
St. Zaborskis 
K. Leimonas 
A. Žukas 
Kazys šivokas 
Ralph McMillian 
J. J. Stapulionis 
A. M. Praškevičius 
J. ~žaunieraitis 
Matilda Dagilaitė 
Florence Dagilaitė 
N. N.

Viso 
Iš pirmiau buvo 

pasidaro viso $88.
(Klaidos pataisymas: 

tame numeryje prie paskelbtų 
aukų surinktų iš seniau įvyko 
klaida: buvo surinkta $36, o pa
sakyta tik $26. Bendra suma, 
$65, išėjo teisingai.) ' 

Prie 
giausia 
draugų

$65,
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$23.00 
sykiu

Perei-

aukų surinkimo dau- 
pasidarbavo tarp savo 
restaurante J. Gillis.

SVEČIAI
Komaro-Sarpaliaus čampiona- 

to ristynių suvažiavo pažiūrėti 
keletas Chicagiečių, taipgi iš 
Plttsburgo ir Detroito ir arti
mesnių kolonijų. Tarp Chica- 
clegių yra Jonas Kulis, žinomas 
nuo senai Chicagps ristynių 
nromoteris. Jisai dalyvavo ir 
Klubo piknike ir matė Požėlą 
“ritantis” su Komaru. Kitame 
numeryje bus pasakyta ką jis 
apie tokias “ristynes” mano.

Cleveland© gyvena 60,000 ne
grų arba juodukų. 1921 me
tais jų buvo tik 10,000.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

IT į Tarptautinio Biblijos 
Studentu 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.

Rockefeller parke pereitą 
vaitę prisigirdė 76 metų sene
lis, palikdamas valtelėje rašte
lį kad jis “negali daugiau eiti 
kartu su miniomis.”

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

CLEVELANDIEČIŲ VAŽINĖ
JIMAS TRAMVAJAIS

Per metus Clevelando tram
vajais pravažiuoja 388,000,000 
pc.sažierių — beveik 300 sykių 
daugiau negu Clevelande yra 
gyventojų. Ir tie visi pasažie- 
riai pravažinėjo pereitą metą 
be jokio nelaimingo atsitikimo.

Clevelando tramvajų kompa
nijos 1689 tramvajai bendrai 
išvažinėjo 40 milijonų mylių.

Beveik 75 nuošimčiai žmonių 
važinėja tramvajais. Vienas 
tramvajus talpina iki 100 pasa- 
žierių. šiame mieste nėra jokio 
kito budo kuriuomi vienu sykiu 
apie 100 žmonių galėtų važiuo
ti.

Your Home Prettier
Your Furniture 

Bright
Your Work Less

Use

PARSIDUODA
4513 Bridgeview avė., arti Washin

gton Park Boulevard, modemiškas 8- 
kambarių namas parsiduos su mažu 
‘mokėjimu arba, mainymui ant ma
žesnio namo. Informacijų klauskite 
ws Zimerman, Notary Public, 12900 
Bvckeye Road.

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

’ šeimynų moderniškas namas po 6 
kambarius, 2 garadžiai, cementinis 
-r •ž'nvimas. Lotas 40x150. Kaina 

$11,000. ‘ (38)

PARSIDUODA
Ant Hayden avė., saldainių ir ci

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

Ruošiama Apvainikavamas Pirmo 
Lietuvių Ristikų Karaliaus

Pirmutine tokia Iškilmė kokia kada tarp Lietuvių buvo Amerikoje, o gal ir visame Pasaulyje.
LAIMĖTOJAS GAUS “MEILĖS TAURĘ”,- AUKSO MEDALI IR GELIŲ VAINIKUS.

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

LAIMĖTOJAS ŠAUKIA VISUS RISTIKUS 
PERSITIKRINT BILE KUR IR BILE KADA

šiandien, ketvirtadienį, Rug-j Dovanas laimėtojui įduos 
sėjo 8 d., Taylor Bowl arenoj, gražiai išsipuošusios dailios Lie- 
įvyksta Lietuvių ristikų sunkios tuvaitės.
vogos čampionato ristynė. Tai 
yra ir paskutinė turnamento 
diena, ir laimėtojas apturės do
vanas ir titulą pirmo Lietuvių 
oficialio čampiono.

Risis Komaras, atsižymėjęs 
daužymais nosių savo priešų, 
už ką jį Clevelandiečiai pradėjo 
nemylėt, su Karoliu Sarpalium.

“Meilės Taurė” ir medalis per 
tris dienas buvo “Dirvos” lange, 
ir vėl bus ketverge. Pora die
nų prieš ristynes tos dovanos 
buvo išstątyta vidurmiestyje 
kur matė tūkstančiai praeivių.

Kiti, ristikai
Tą vakarą pirmose porose ri

sis Jack Taylor, smarkus ris-“ . Olk? UVIV A J L\Jk y IX Lt O A 1O

Viskas bus po griežta priežiu-. įįjjaSj su jįm Br0Wning, nepa-
ra miesto atletų komisijos ir 
katras laimės tas liks čempio
nas.

Bet- turnamento komitetas, 
pavesdamas čempiono išrinki
mą miesto atletų komisijai, iš
reikalavo iš abiejų jų — Ko
maro ir Sarpaliaus — kuris lai
mės — kad gavęs čampięno var
dą neatsisakinėtų ristis su ki
tais kurie juos šauks ristis, nes 
kuris tik nori būti čampionu ir 
visų bijo , tai nevertas nei tos 
garbės.

Abu jiedu pasižadėjo važiuot 
j Lietuvą ar į bile koloniją Ame
rikoj kur kas surengs rimtas 
ristynes ar kitą turnamentą ir 
gins savo,,pampionata, kada tą 
garbę gaus.

Dovanos
Apvainikavimas pirmutinio 

Lietuvių ristikų karaliaus bus 
iškilmingas: laimėtojas gaus 
didelę sidabrinę “meilės taurę”, 
aprištą Lietuvos vėliavos spal
vų juostomis, gaus aukso me
dalį kurį padovanojo V. Ander- 

nuo

prastu jaunu žvaigžde iš vaka
rinių valstijų. Pirm jų bus ki
tos poros.

(Tikietai gaunami “Dirvoje” 
ir parsiduos prie vartų tą pat 
vakarą. Jei ketverge lytų, ris- 
tynės bus penktadienio vaka
re.)

DIDELIS ‘NAUJIENŲ’ 
BLOFAS

son, Lietuvis biznierius 
21'12 St, Clair avė., gaus gėlių 
vainikus arba bukietus.

Nelaimės. Pereitą nedėldie- 
nį Clevelande ir Ohio valstijoj 
automobilių nelaimėse užmušta 
12 ypatų.

Clevelande manadžeris Hop
kins pereitą savaitę išskrido or
laiviu j New Yorką. Kelionė 
truko keturias valandas, kaina
vo tik $40. šiaip trunka nuva
žiuoti 14 valandų ir kainuoja 
apie $28 traukiniu.

Clevelande manoma pradėt 
pasažierių vežiojimą 
cagos ir New Yorko. 
pirmas bandymas.

Pradedant orlaivį,
nukirto fotografui keturis pir
štus, jam netyčia pasisukus ar
ti

tarp Chi-
šis buvo

propeleris

sparnų.

Pinigus Lietuvoje, siųstus per 
fcft “Dirvos” Agentūrą”, šie: ..
Juozas Tamošaitis .... Lt. 150
Kazys Valinskas .................. 50
Ona čerlaitė ..................... 100
Jieva Baliukinienė '.......... 100
Silvestras Dereška............ 300
Morta Pikelytė ................. 50
Antanas Stanislovaitis .... 300
Marijona Mačiulienė .............150
Katrė židžiunienė .............. 50
Pranas Grebliunas .............. 50
Marė Dereškevičienė........ 150
Pranas Trečiokas .............. 300
Zuzana Valiulienė ........... 500 I

po tokių ristynių 
nesirito, o tik žiu- 
kur jo pačios kad

“čampionu” 
kur jis visai 
rėjo ar nėra 
jį užtartų.

Clevelandiečiai ruošia protes
tą prieš “Naujienas” ir gaus 
parašus apie tų ristynių pasek
mes ne tik Lietuvių kurie jas 
matė bet ir Clevelando promo- 
terio Charley Marottos ir šeri
fo kuris ristynes sulaikė.

Komaras užsitarnauja didelio 
papeikimo už savo negražų ap
siėjimą, daužymąsi ir kitus ne
taktiškus dalykus. Bet kad Po
žėla nors ištolo butų priėjęs 
prie jo ir nors kada butų ban
dęs jį parmesti tai to nebuvo.

Chicagiečiai laukit žinių ki
tame num., o tuo tarpu nesi
duokit Požėlai muilint jums a- 
kis “Naujienose”, jeigu jam pa
sisekė apmuilint akis gudrių 
“Naujienų” redaktorių. Sprt.

du vos galima buvo Sarpalius 
■surasti ir gauti atvažiuoti į ris- 
tynes ir pikniką.

Kada Požėla patyrė kad par- 
kviesta Sarpalius, nuo tos die
nos jis ėmė “Dirvai” keršyt ir 
daugiau į Clevelandą nevažiavo, 

‘ir šią vasarą nuo turnamento 
atsisakė, o ko atsisakė jau vi
si žino.

ELEKTRINIAI ŠILDYTOJAI

Vėsesni vakarai ir rytai jau išjudi
no žmones atsinešti iš skiepo arba iš 
kamaros elektriškus pečiukus apsi- 
šildymui.

Tokiu elektriškus nešiojamus pe
čiukus žmonės naudoja > kur tik rei
kia daugiau šilumos, tai maudynėje, 
tai kitur. Visada jį galima naudoti 
rengiantis rytais, kuomet dar pečiaus 
šiluma neįsiveikia.

Nekurios šeimininkės daro klaidą 
žiemos laiku bandydamos apšildyt 
namą su tais pečiukais. To niekad 
nereikia daryti, nes jie padirbti tik 
laikinai apsišildyt ir mažame plote.

Tie pečiukai yra gražiai padaryti 
ir yra visokių didumų, kuriais gali
ma apsišildyt kambaryje iki dar pe
čiaus šiluma nepadidėja.

Pečiukų išdirbėjai šiai žiemai pa
gamino daug jvairiij pečiukų atsa
kančių bile vietai.

NETEISYBĖ 
kad Požėla bu- 
pereitą vasarą 
pribut į “Dir-

žemina savo laikraščio

vakacijų 
tokiu bu-

tai visiškai 
kaip kiti sa- 
nebuvo išvaT 
bet “pabijo-

tu- 
in- 
pa-

JUOZAS KOMARAS

“Naujienų” Rugsėjo 6 d. nu
meryje telpa šitokią melaginga 
žinia:
“KAROLIS POŽĖLA ^PARITO 

KOMARĄ”
Del stokos vietos šiame nu

meryje daugiau iš tos melagin
gos žinios ištraukų nedarysiu, 
tik tiek pasakysiu kad “Naujie
nų” ditkės kursas, jau ir taip 
del melagysčių žemai nupuolęs, I 
dar labiau nupuls kada visuo-Į 
menė paskaitys ir pamislys ką 
tas socialistų laikraštis rašo ir 
ko jieško savo blofais.

Iš “Naujienų” niekas Cleve- 
nebuvo ir tų ristynių ne
kaip nemato ir kitų ris- 
kuriose Požėla ritosi. 
“Naujienose” Požėla

DAR VIENA
Žmonės šneka 

vo toks “geras” 
kad pasižadėjęs
vos” pikniką ristis ir negalėda
mas pribut į savo vietą “at- 
sįuntė” Sarpalių. Butų didelė 
dėka buvus Požėlai jeigu jis tą 
butų padaręs, bet 
neteisybė. Požėla, 
ko, visai tuo laiku 
žiavęs iš Chicagos,
jo” Pittsburgo Vilko ir neatva
žiavo. Ar tas teisybė nežinia, 
bet kada jis rašė jog negali at- 

'| važiuot ir prašyta ką kitą į sa- 
i vo vietą atsiust tai jis nieko ne-, 
atsakė, nes pavydėjo kad Cleve
landiečiai nepamylėtų kito ris- 
tiko ir Požėla netektų biznio.

Kad nesusigadytų piknikas ir 
Clevelandiečiai nebūtų suvilti, 
per Karolio Sarpaliaus brolį 
Chicagoj pavyko rasti Karolis, 
kuris tada buvo ant 
Pennsylvanijoj, ir tik

landė 
matė, 
tynių

Bet
ri, sako kiti ristikai ir šiaip 
teligentąi Chicagiečiai, savo 
klusnų agentą, kuris vis apšau
kia Požėlą “čampionu” ar jis 
kur ritasi ar ne, ar laimi ar pa
bėga nuo ristikų.

O gal ir tas agentas yra taip 
Požėlos blofinamas ir žmogelis 
nekaltai
vardą, nieko nežinodamas kaip 
Požėla tikrai su ristynėmis pa
daro. Bet kaip ten nebuvo, ant 
agento yra dar aukštesnis re
daktorius, P. Grigaitis, kuris tu
rėtų žiūrėt kad jo laikraštyje 
tilptų teisingos žinios, o ne me
lagystės ir apšaukimai Požėlos

• Paskutines Turnamento
’ fe

Ristynes Ket. Rugsėjo Syd. 1927

KAROLIS SARPALIUS

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

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

Moterims pusė kainos. Vaikams 25c.


