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isras buvo keno K 
aruoštas.
udinkai , jau buvo | 
įsio 18 d., nežiniai 
(avimu.-

. — Akrono gumą I 
• 1926 metus tu-? 
elno virš $5,000,- 
;ik Goodrich kom- 
rė api vartos už į 
arba $12,000,00!) | 
1925 m. Aį.

IK ŽILAS ^11
-duolės, kurios panai- į" 
jkų, slinkimą ir plei- 
yduoles privalėtu ta- F 
;uris žyla, slenka ar-t 
plaukai. Nėra niekt r 
iki šiolei išrasta. Al- E 

Kaina $3.00.
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.TKLJS
Lietuvis Artistai 

r a f a s 
[Šokias grupes 
Ų IR KITOKIAS. : 

>s mums ■ nutraukti 
iš vieną didėli pui-l 

dovanu nuo tuzi- 
amų fotografijų, 
žymiai numažintos- 
jamas'. Taipgi pa- 
visokiems pareikš

ta sumažiname fo- 
kitų traukimų.

Cleveland 
>arodos langais" 
lolph 5297 ----
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Lietuvoj Susekta
Monarchistų Propaganda

* *

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Pakėlė gelžkeliečiants algas. 
31,000 rytinių gelžkelių darbi
ninkų, ant 27 linijų, gavo padi
dinimą algų po 7% nuoš.’

Origiijaliai jie reikalavo po 
jęjdolarį į dieną daugiau, kas bu

tų sudarę $13,000,000 daugiau 
%bendrai imant. Bet gailaus su

tarta ant $5,000,000 ^sšmos per 

metus.
Cleveland® prie budavojamos 

naujos milžiniškos gelžkelio 
stoties sustreikavo 40 medžio 
apdirbėjų protestuodami kam

DIRBO VOKIEČIŲ AR Pačios Kimo Dalis Še- 
< RUSŲ PINIGAIS ^iuo&e KapuoseŠiuose Kapuose

( KIEK NUSIŽUDO PER j 
METUS ŽMONIŲ

PENKI MILIJONAI
VĖŽIO GYDYMUI

AR LIETUVOS GYVENTOJAI IŠMIS ŠĮMET 
1926 METŲ DERLIUM?

Kaunas. — Praskambėjus, po 
Lietuvą fašizmo gandams, bol
ševizmo pavojai, dabar atsira
do dar trečia keistenybė — tai 
monarchistai, kurie apsireiškė 
pavidale nekuriu buvusių karš
tuolių ėjusiu prieš pirmesnę 
valdžią.

Pora ju — Tomkus ir Kli- 
niaitis — suimti ir išsiųsti į 
Varnių koncentracijos punktą 
kaipo pavojingi valstybei gai
valai. Pasirodė kad jiems ne
užteko to kad nuversta social
demokratai ir Valstiečiai Liau- 

jie varo 
savo laikraščiuose monarchis- 
tišką propagandą su vilčia pa
matyti Lietuvoje karalių.

Tie monarchistai randasi su- 
ę apie laikraštį “Tautos 
. jPaaiškėja kad jie_yraį 

her kas daugiau kaip tik Vokie
čių agentai ir net.sakoma leidę 
savo laikraštį svetimais pini
gais į

Iš monarchijos gali turėti 
naudos bent tik stambus dva
rininkai ir kunigai. Tačiau to
kių dvarininkų Lietuvoje greit 
visai nebus, o kunigai toli gra
žu ne visi monarchistai.

Sakoma kad Vokiečių monar
chistai kursto Lietuvos ’^visuo
menę prie putčų ir perversmų. 
Bet reikia nepražiurėti ir Rusi
jos bolševikų. Jie irgi prie vis
ko Lietuviams padės bilė tik 
sukėlus šalyje betvarkę, 6 tada 
jie pasinaudotų proga savo tik
slams siekti.

Platteville, Wis. — Vienas 
vyras, kuris turėjo pora pačių, 
suimtas ir prisipažino kad jis 
nužudė vieną jų. Paslėpimui 
savo darbo jis palaidojo supjau- 

I stytą lavoną šešiose vietose po 
dalį. 'Dabar su šerifais vaikš
tinėdamas po sniegu užverstas 
pakriaušes parodę palaidojimo 
vietas.

Kolegijų 
I merginos, 
gyvenimu, 
gos meilės, tai nepasitenkinę' tė- Į išgydytų vėžio ligą, kuri per 
vais, . arba del kitokių kokių j šimtmečius laužė mokslo 
priežasčių pradėjo pertankiai nių galvas ir dar šiandien 
žudytis kad tas net atkreipė išrasta nieko tikro, 
visuomenės domę. Pastarose j

I keliose savaitėse nusižudė as
tuoni’ kolegijų mokiniai, du jų

I merginos.
New Yorke paprastai metų j

studentai, vyrai i 
tai .neapsikęsdami! ta bilius paskyrimui $5,000,000 

tai del nepasekmin- išradėjui vaistu ar budu kurie |

Su v.- Valstijų senate paduo-

žmo-
nėra

Plaukų Kirpimas Prie
šinga Bažnyčiai

Zion, III. — Voliva, pranašas 
begiu nusižudo 600 ypatų, Chi- Į įr fanatikas, kuris vaito šį mie- 
cagoj 400., Los--Angeles 200,Į steįį, kuris kėli metai atgal dar 

Clevelande 100 ir. kituose mies- Į prirodinėjo kad žemė yra plūk
tuose proporcionaliai. §čįa ]{ai

------ ---------------- įsakymą kad moteris ar mergi- 
Moteris Perplaukė Ka- j na kuri

taliną

blynas, dabar išleido

prie nekuriu medžio darbų pa- jg valdžios:
statyta paprasti darbininkai, o 
ne unijos amatninkai. Kadan
gi budavotojai nemano tų dar- 

rbiųįidęii iš tų-darbų atimti tai 
kartais gali kilti generalis sto-.j 
tier buda^toju styeikast i 

’’“'tasario 1*4 <l. SiSmi; V'lbri- 
doj, prasidės angliakasių uni
jos ir kasyklų operatorių atsto- 

“vų“!3efj'bos’flŽ naujas darbinin
kų algas ii' sutartį. Dabartinė 
sutartis ’baigiasi Kovo 31 d. ir 
jei nebus sutarta tai Balandžio 
1 d. gali kilti streikas.

Operatoriai nori numažinimo 
algų, o unija laikosi kad butų 
algos palikta po senovei $7.-50 
į dieną. Operatoriai nenori su
tikti ant daugiau kaip $6 į die
ną.

Westmoreland apskr., Penn- 
sylvanijoj neunijinių kasyklų 
operatoriai numušė 20 nuošim
čių nuo savo 5,000 darbininkų 
algų nuo Vasario: 1 d.

Vienoj kabykloj 225 darbi
ninkai nesutiko ant numažini
mo ir sustreikavo. ,

Cleveland® mokyklų taryba 
1924 metais priėmė taisyklę 

s5kad prie mokyklų darbų nebū
tų priimama darbininkai senes
ni 45 metų. Tas sukėlė ginčus 
ir kivirčius su darbininkais ir 

, jau kelinta savaitė kaip tas 
klausimas diskusuojama. Uni
jų viršininkai prirodinėja kad 
45 metų amžiaus darbininkai 
yra tokie pat geri kaip 25 me
tų, prie to jie pastovesni, atsa- 
kantesni, gyvena su šeimyno
mis ir rūpinasi daugiau darbu,

Cleveland® miesto taryba nu
tarę padalinti tarp miesto dar
bus dirbančių darbininkų $50,- 
000, ir paprastieji darbininkai, 
3,000 išviso, gaus iš tos sumos 
daugiausia.

Pietų Afrikos Uhijoj pradeda 
organizuotis 
mui geležies 
jos.' Netoli 
nes, randasi

1 ležies rudos ir norima ją is-1 
naudoti; Valdžia turės kontro
liuojamą virAi toj kompanijoj.Į ceremonijas matyti.

sispiet 

i

Sukilimas Portugalijoj 
prieš Diktatūrą

Lišbonas, Portugalija. — Po 
ilgo ruošimosi ir planingo dar
bo Portugalijoj prasidėjo suki
limas prieš generolo Carmono 
diktatorišką valdžią.

Pirmiausia sukilimas apsirei
škė mieste Oporto ir pasiekė 
kitas 
naši, 
džiai,

vietas. Kariumenė 
vieni liko ištikimi 
kiti priešingi.

Sukilimas prasidėjo kai
džia pradėjo jieškoti. užrubėžy- 
je $50,000,000 paskolos.

dali-
val-

vai-

Butlegeriai išžudė 16. 
rin, III., kovojančios tarp 
slaptų degtinės agentų gaujos 
jau išžudė 16 ypatų. Net pa- 
grąsino šerifui jeigu bandytu 
įteikti varantą areštavimui jų.

Her-

kompanija plėti-
ir plieno industri-
Pretorijos, sosti-

milijonai tonų ge-
ir norima ją iš- nas žmogus • ir šimtas sužeista

------ --------- minioms besigrudžiant sostinėj

Japonijos imperatoriaus lai
dotuvių apeigose užmušta vie-

E.

ko

Mužejus Gavo 20 Mi
lijonu Dolariu A

New York. — Išpardavlis vi- 
turtą mirusio milijonieriaus 
D. Libbey iš Toledo susida- 
$20,000,000 Suma. Jis pali- 
tą Sumą Toledo, lOhio, ma

žėjui ir tai yra didžiausia do
vana kokia kada dailės' 
lams buvo paskirta.

tikš-

Fordas Nori Aprūpintai 
Žmones Sparnais y

Rugiai Užderėjo Veik Pusiau kaip Buvo 1925
Agr, Dr. J. Krikščiūnas^ 11,179,000 t. c., tai yra pertek- 

—•-■■tv!----- liaus gaunam apie 179,000 t. c.
— Visiems yra ži-1 Pagamintas bulves mes papras- 
praėjusiais metais i tai suvalgom, sušeriam, arba,

voš 20,000—40,00.0 
t. c. per metus..

1926 m. bulvių^, derlius buvo

Kaunas, 
noma kad 
musų rugių d0fEus buvo labai Į perdirbę Į spiritą, išgeriam. Iš- 
žemass jis siekė vos 61 nuo- vežame jų 
šimtį normalaus derliaus.

štai 1922 m. pas mus užaugo
6,456,900 tarptautinių centne-> 2 nuoš. aukštesptfEkaip 1925 m.. .*>4aBx 
rų rugiu;
nį 121,703

1923 m. 
e., išvežta

1924 m. 
c., išvežta

1925 m. 
(iš jų nieko neišvežta).

Ir 1926 m. užaugo 3,490,000 
c.
Kaip 

1 rodytų 
Į derliui 
vartoja per metils apie C',000.- 
000 t. c.; tat, atėmę sėklą, ru- 
t. c. eina sėklai, maža dalis gy
vuliams pašarui ir likusi dalis 
suvartojama . duonai. Vienam 
žmogui ir vienai dienai tokiu 
budu tenka apie 
logramų rugių'.

' nii 'YUglų' 
3,490,0'00 t. c.; iš 
tų‘galėjo būtį likučių apie 639,- j 
000 t. .; tat, atėmę sėklą, ru
gių-duonai šįmet metams ga u-geros; jos gali kiek sumidKnti 
sime 3,120,000 t. c., tai yra vos rugių importą; visiškas iiždrau- 
tris penktadalius to ką musų. dimas įvežti rugių iš užsienio, 
kraštas normaliai suvartoja, i kaip tai mėgina daryti dąbšfr-/ 
arba apie 390 gramų vienam tinę musų vyriausybę tikslo 
žmogui ir vienai dienai. nepasieks. Ši priemonė', vien 

Turint galvoje tai kad dide-, nenormaliai išpus rugių kainas, 
lė dauguma musų 
yra sodiečiai 
žmonės, reikia pasakyti kad su 

11926 metų rugių derlium nies'mualJ 
išmisti negalėsime.

iš jų išvežta j užsię-’ir 8.5 nuoš. ‘žemesnis vidutinio 
t. c.
užaugo 6,053,800

15,914 t. c.
užaugo 4,647,000
133,602 t. c.
užaugo 6,633^25

1 derliaus.
Turint galvoje tai kad mes 

stipriai "išvystėme bekonų (tai 
gal naujas Lietuviškas žodis la
šiniams—“Dirva”) ir daug bul- 

sušerti kiaulėms,
vilties dėti i bulvei

t.nukerpa sau plaukus 
tųomi išsimėtą save iš narystes Į 

—'--------- I Krikščionių Patalikų Apa'štališ-
Los Augeles. Po to kai 17 j Į(0S bažnyčios.

metų vaikinas perplaukė Kata- ' 
linos vandenį, 22 mylių pločio I
ir gave $25,000 dovaną, dar du j Anglį ja Blogose Rogėse 
kiti perplaukė: pereitą savaitę | Lcndonas. _ Kodel Anghja 

perplaukė tūlas Sullivan, po jojtaip lcnda h. nenori trauktis iš 
perplaukė moteris, Myrtle Hud-'j chiniios? Delto kad jeigu t ' 
dleston, motiną 11 metų vaiko, L ’ išyyįį tada jau griebsis ir | 
kuri dar metai laiko atgal ne- Indija Angk, atsikratvti> 0 tns.| 
mokėjo plaukti; Ji mano gau-Įreiškia sunvkima Anglijos im-į 
ti pelno pasirodymu -teatruose perijos Anglams nėra taip di J 
kaipo-pirmutinė poteris tą au- j deJ-, svarba tį $2,500,000 0001 

[nv^tytų Angių biznierių“ pini-'f 

gųj bet' pačios teisės kokių jie 
ten nori turėti.

Sakoma kad Rusijos bolševi
kai laikosi senos caro taktikos 
— išvyti Anglus iš rytų, ir v;;-i 
ro karštą agitaciją prieš Ang-j 
luš. Bet bolševikai turi kitokį 
tikslą, jie nori subolševizuoti 
visą tamsią Aziją.

įtuo pelnu išleisti vaiką nioks- 
I kis. T ",

Detroit. — Edsel Ford, sunitu 
automobilių išjudėjo Fordo^ir 
dabartinis tos kompanijos pre
zidentas, 
aprūpinti 
sparnais 
jo tėvas

Sueimuše Laivas Kelei 
vianis Besimeldžiant

matyt iš aukščiau nu- 
skaitmenų, normaliam 

esant musų kraštas su-

miežių tai 1926 m
2,234,400 t. e., tS

0.60—9.61 ki-

aeflftftf 
praėjusių me

sako kad jis stengsis 
Amerikos žmones 

lękiojimui orui kaip 
aprūpino važinėjimu

vėjo greitumu keliais.
Ędsel yra dar tik 33 metų 

amžiaus ir galės' daug naujo 
pasauliui duoti. Jis tik gailisi 
kad peranksti mokyklą pametė! 
ir liko beveik toks bemokslis 
kaip jo tėvas, liko vos su pradi
nių mokyklų mokslu.

Prekybos Balansas Žy- 
; miai Sumažėjo

vi ų gavome 
taigi daug 
negalime.

Kas del 
jų užaugo
yra jų derlius buvo 9 nuošimfl 
čiais aukštesnis vidutinio dera■ 
liaus. Miežių vidutiniai peK 
kelis pastarus rųetus išvežta pi 
apie 40,000 t. c. ‘ųĮįiięžįų peil 
tekliaus, kurį galima suvarto^
duonai, turim apie

Pridėję liekamus 
kviečius, prie

230,000 t. ■ 
mieži lis ™ 

rugiu gausime^ių 
apie 3,530,000‘i i.

c.-i’.lviĄ, ‘ ku:
bus galima,-

Skatinimas
miežių ir bulvių yra priemonl

Į duorią - ' i- maisyjį

Boston. — Celtic laive neda
lioj ėjo pamaldos, jdviem kuni
gam suruošus jas, kurie tuo 
laivu važiavo iš Liverpoolio. 
Bet besimeldžiant Celtic užva
žiavo ant kito laivo, prekinio, 
ir jiedu susikūlė, žmonės nu
sigando, pametė maldas ir bėgo 
į viršų žiūrėti kas dedasi, gal j Valstijose pagaminta 4,480,009! 
jau skęsta. Laivai susimušė automobilių ir trokų, kurių par-| 
delei miglų, bet niekas nenu- davimo 
kentėjo, nes šonais susitrenkė.

Automobilių Industrija 
Yra Milžiniška

Per 1926 metus Suvienytose

gyventoju pagimdys spekuliaciją ir’ ap- 
ir fizinio darbo sunkins ne tik Yniestietį, bet ne

retai ir ūkininką (nes daugelis 
ūkininkų gaus, duonos

įpirkti). Pavasarį , ii’* vasaros 
pradžioje gali kai kur pasirody- 

net bado šmėkla.Kiti Pavaduotojai

Apnuogino Apvogtus 
kad Nesivytų

Suv. Valstijų komercijos de- 
pąrtmentas paduoda skaitlines 
iš 1926 metų prekybos apyvar
tos, kurios parodo jog per 1926 
metus prekybos balansas buvo 
$377,000,000.

Sulyginus su, kitų metų ba- nuskriaustieji 
lansu 1926 metai buvo gana’ 
mažas.

1925
1924
1920
1913
Mažumo priežastis yra 

puolimas kainų kviečių ir va
tos, taipgi apmažėjimas ekspor
tų.

Per eilę metų pirm 1913 m, I 
balansas būdavo abelnai po pu
sę bilijono dolariu per metus.

Paveizdan:
m. buvo $683,000,000
m. ” $981,000,000
m. ” 2,870,000,000

691,000,000
nu

m.

New York. — Penki ginkluo
ti banditai užpuolė Bushwick į 000 000. 
klubą Brooklyn® ir nuo esančių 
ten žmonių atėmė $1,200 pini
gais ir daug brangmenų. 
kad lengviau butų pabėgti- ir 

negalėtų vytis, 
plėšikai nuvilko juos nuogus ir 
išmetė drapanas laukan.

kaina siekia $2,622;- 
450,000 už automobilius, $434,-

I 500,000 už trokus.
j Ratams šynų ( 
ta 68,000,000 už $775,000,000: čiais, miežiais ir bulvėmis. B,e

I įvairių dalių del pakeitimo abejonės tą darysime, nes im- 

pataisymams išdirbta už $600,- portuojant visus trukstančius 
rugius gautume išleisti milži- 

U . Automobilių ir jų reikmenų nišką sumą pinigų, siekiančią i 
išdirbime dirbo 3,500,000 ypa-l 30,000,000 litų. Tačiau vis del- 

Bęt | įos to nebadaudami be importo iš-
Taksų už automobilius ir tro-! siversti šiais metais negalėsim, 

kus sumokėta $735,226,000. Į Kviečių per metus užaugą 
Viso trokų ir pasažiėrinių ąu- apie 1,000,000 t. c. ir tiek pat 

tomobilių suregistruota naudo- jų suvalgome.
j nėję 22,330,000. Visame, pa- 

Lon-1 šaulyje suregistruotų naudoja- įį 
susi-jmų automobilių yra 27,500,000.1" 

pati suvienytose Valstijose automo- H

žinoma, čia kai kas, gali p;>- 
. sakyti kad, rasi, trukstančiųs 

(tires) išdirb- rugius pavyks pavaduoti kvic-

Dvynukai atnešė pelną.
donas. — Vienas žmogelis 
laukė dvynukų.
tapo nėščia antru kartu, jis bi-j biiių naudojama 81 nuošimtis 13 
jodamas kad vėl n'ebutų dvy-|i§ vjso pasaulio skaičiaus.
nukai apsidraudė Lloyd kompa-į į užrubežius eksportuotą (iš H 

nijoj prieš dvynukus. Užmo- s. V. ir Kanados) 550,060 au-|ū 
I kėjo $150 apdrAudos už $5,000,1 tomobilių, kuriu vertė, priskai- j h 
I t •

Kada jo

kuriuos turėjo gauti jei gims 
dvynukai. Ir gavo, nes šiose 
dienose vėl sulaukė dvynukų.

tant ir reikmenis, $475,000,009. M 
a

ti

Amerikos Eksportas
Suv. Valstijų ela3^Ętų..s per 

1926 metus buvo $4,8000,000,r 
006, arba po $13,000,000 į 
na, skaitant ir šventadienius.

Šitas eksportas vienoje yra 
tik 7 iki 10 dalies visos Suvie
nytų Valstijų produkcijos.

Iš 50,00.0,000 darbininkų už%«. 
siimancių pelningu darbu, pen
ki milijonai, arba dešimta 
lis, sąiyia ‘pragyvenimą nuo, ek- 

1926 m. kviečiu derlius siekė I sportuojamu dalykų.
———————————-A— ..■» ——-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Patalpos,, 

organizacija Su\rieųytose Vhlstijhsfe. 
kurios turtas siekiajarti $1,000,000,00. $

Nusižudė prie pačios durų. 
Waukegan, Ill. — Kadangi pati 
atsisakė su juo gyventi ir išva
rė jį, vienas vyras parėjęs pas 
jos namus, paskambino durų 
varpelį, ir kada ji atsidarė du
ris jis nusišovė.

Lenkai Kossowe nužudo .pen
kis žydus revoliucijonierius ku
rie neklausė policijos įsakymo 
skirstytis. Bolševikams reiktų 
protestuot ir važinėt su pra
kalbomis dolariu" pasirinkt.

burnas 71 syki‘ L0,lg| 
W m. Pieri“ Bėffyje pracitl} 
14 , • ■. , Thomas Kane,.iformaciju h I
45 . Lašo Draugijarmuro darbi‘ 
nin'. Kaunas, «Vavortas savo 
^kalendoriuję^telį nuo mb’ 
ties fcrv ». . ^riiųr^JJo kraujo', 'V^SISLI^
traukimas'daryta 71 sykį. CXX

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui 5šmokėtafj$375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų; ^hnokėta $413,550.15.

SI.A. kuopos randasi visuose‘tlidesnluoso miestuose. Nariai pri- 
iinania nuo Iri iki 50 m. aniAinus I Visi narini gauna IsikraltJ ‘’TS- 
vynę" dovanai ir taipgi gauna S)LA' išleistas knyaasl'ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150. 300, 6(10 ir 1,000.
Pašalpos Skyriai —- $6.00. 9 00 ir 12y(į0 savaitėj;

Del platesnių inforntarijų. krvipkiUs tiup adresu:’

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street j : ‘ . 7/ Naw York, N. T.

riiiirxmuxizxxxxxxxiixixjULLtAr h.



tu vos Generalis Konsulas H. 
R: binavičius, J. P. Machulis iš 
Bipoklyno, ir vietinis, Kun. I. 
Kelmelis. Taipgi dalyvaus vie
na iš žymiausių dainininkų, V.

rakandai ir drapanos ir pini
gai, išbėgo tik vienmarškiniai 
su savo dūšelėmis. Visi liko 
be pastogės ir be turto.

Rakandai nei vienų nebuvo

Britainiečiai taipo nuo visko at
šalo ir nenori nei į tokius gra
žius parengimus lankytis.

Prano Sūnūs.
T. M. D. REIKALAI

K _ J

PITTSBURGH, PA

S. Pasecku- 
B. Martino- 
S. Pauliuko- 
buvo

akordeonu
Taip pat 
smuikininkams

M. Virbickiutė.
Gegūžis pasakė labai

duetai 
akom-

ti jo darbuotę. Padaryta ir ki
tų naudingų tarimų.

Valdyba 1927 m. išrinkta ši: 
pirmininku J. Mažiukna, pagel- 
bininku O. Ramšienė, sekreto
rius A. Akelaitytė, finansų sek
retorium F. Savickas, iždininku 
J. Virbickas; iždo globėjai S. 
Bakanas ir S, Petrikis.

Bankauskaitė, kuri lanko New 
Ycrko muzikos dailos mokyklą. 
Antra mergina, M. Žukauskai
tė, iš New Yorko, gabi mando- 
lin’stė, skambins mandolinų.

Užtikrinama kad atsilankiu
sieji pamatys vieną iš puikiau- 

> šių programų. J. Sereika.

CHICAGO, ILL.

Komunistams Vėl Už- tingesnius ukius ir šalį atiduot

pa-

DAYTON, OHIO kliuvo T. M. D.

savo apsileidimą, 
ugnies nukentėjo J.
Amšiejus, Tičius, o

Ar-

Meno Jaunuomenės 
parengimas, statyta 
“Jackus JJkuganoris”,

Sausio 30 d., vakare, Šv. Jur
gio parapijos svetainėj buvo 
Lietuvių 
Ratelio 
veikalas
po vadovyste stud'. P. Dargio. 
Tas veikalas jau buvo statytas 
L. M. D. salėj^-Sausio 16 d., bet 
antru kartu statant daug ge
riau atlikta, ir publika turėjo 
didesnio pasitenkinimo.

Buvo ir kitokių pamargini- 
mų, kaip tai eilių, smuiko solo; 
P. r- Platakiutė, Martinoniutė, 
Rajauckiutė; solo dainavo P. 
Gilius. Giliui daugiausia plo
jo, nes jis mat yra buvęs tos' 
parapijos vargoninku tai para- 
pijonai nesigailėjo paploti. Vi
siems solistams akompanavo M. 
Virbickiutė. žmonių buvo pil- 

svetainė. Pittsburgietis.__ •_

Visko Po Biskį
Sausio 23 d. čia buvo sureng

ta prakalbos SLA. prezidentui 
St. Gegužiui. Oras pasitaikė 
labai prastas, vienok žmonių 
suėjo gražus būrelis:

Vakaro vedėju buvo S. L. A. 
3-čio Apskričio pirmininkas J. 
K. Mažiukna. Pirmiausia buvo 
išpildyta muzikalia programas. 
Smuiką solo atliko 
ti’s, V. Virbickutis, 
niūkė ir 
niukas. 
ir trio; 
panavo

Gerb.
puikią prakalbą apie S. L. A.

Sausio 30 d. buvo SLA. 3-čio 
Apskričio suvažiavimas L. M. 
D. svetainėje. Dalyvavo devy
nios kuopos su 30 delegatų ir 
Apskričio valdyba.

šiam karte suvažiavimas bu
vo tik aptarimui SLA. reikalų, 
ome pjovynės kaip ikišiol bū
davo, mat pereito meto suva- 
■ąvimas Donoroj privertė ko

munistus arba dirbt SLA. labui 
v. *•ba pasitraukt iš Apskričio, 

ir penkios komunistų kon- 
j-ttoliuojamos kuopos išstojo. 
|STaip Apskritis liko, liuosas 

niro raudonukų ir galės dar
buotis. 
Aryta 
rbvei 
niiolių.
komisija iš S. Bakano, A. Ake- to Jurgio Draugijos salėj, 180 
laitytės ir J. Virbicko. Taip 

,pat nutarta kai atsilankys Su-
®sivienįjimo organizatoriui reSjr- jos ir Varpo ■chorai; kalbės iLie-

na

NEWARK, N. J.
Neprigulmybės šventė

Newarkieciai prisirengę 
kilmingai apvaikščioti Lietuvos

is-Šiame suvažiavime pa- 
planai organizacijos ge
tai organizavimas jau- Nepriklausomybės šventę, Va-

Tam darbu i išrinktai sarto 16 d. Iškilmė bus šven-
Alra_ tn Tnrcrin Tirti neri inc coliai IRO

New York avė. Prasidės 7:30 
vaL vak. Dalyvaus Šv. Cecili-

Mūsų klebonas pradėjo bar- 
iš sakyklos senbernius ir 

(senmergių nėra) 
Bet klebonas

Vanagaitis Operuoja su Mun- 
šaineriais. “Ristynės” su 
Požėla. “Aušros- Sūnus”.

Vasario 20 d. komp. A Vana
gaitis “operuos” su “Trimis Se
sutėmis Munšainutėmis” prieš 
blaivybę. Blaivybė mobilizuo
jąs! prieš Vanagaičio “opera- 
cijrs”. Ji pasisamdė dainorių 
J. Romanauską prieš “Tris Se
sutes” — Z. Krasauskienę, V. 
Volteraitę 'ir V. Bigeliutę. Tos 
“Trįs sesutės” kviečia talkon 
visą “gengę” šaunių Birutiečių. 
Ar tik neužklups juos “sausie
ji”....?! Visko gali būti.

Lauksim pasirodant.
Vanagaičiui patiko “ristis”. 

Šiomis/ dienomis jis iššaukė Po
žėlą “ristynių”. Juokai šalin! 
Požėla tai ne Sarpalius — ^ne
pasiduos” Vanagaičiui. Visi kal
ba ir laukia kas iš to išeis.

nori pas- 
Chicagie- 

Visiems la- 
“Aušros 
Vasario 
Vaidins

apdrausti nuo ugnies. Tas pa
rodo žmonių apsileidimą. Už 
kelis dolarius metams jei bu
tų turėję apdraudę rakandus 
šiandien nebūtų panešę .tokių 
nuostolių. Kada mes Lietuviai 
išmoksim gyvent ir kuomet 
mesim

Nuo 
nėšius,
to pavardės nežinau. Vienas 
įnamis Lietuvis net gerai ap
degė ir nuvežtas ligonbutin gy
dosi. Sudegę namai prigulėjo 
Žydams. Apart Lietuvių, tuo* 
se namuose gyveno Rusai, Len
kai ir nusigėrę Amerikonai, ir 
visi nuo

Sausio 
kė Marė

ugnies nukentėjo.
16 d. vietos daininin- 
Kalantaitė ištekėjo už 

Petro Galinaičio; šliubą davė 
vietos klebonas Kun. Vaicekau
skas. Vestuvės buvo trumpos 
bet dailios. Jaunavedžiai su 
svečiais trumpai bet gražiai 
pasilinksminę pradėjo šeimyni
nį gyvenimą. -

Pats Galinaitis kaipo atmin
tį savo vestuvių užrašė me
tams “Dirvą” Lietuvon savo 
žmonos broliui Jonui Kalantai. 
Tai puiki auka giminei. Gali- 
naičių pasielgimas yra sektinas 
ir kitiems kurie vesis.

Pinavijas.

Žmonijos Istorija
"VAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 

1 Istorijos — tai bendras susipažinimas 
su žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitiviy laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.
“Dirva” išleido šią gausiai iliustruotą 620 
puslapių didumo knygą su dideliu pasiau- 
kavimu visuomenei, užtai kiekvienas pasi- 
stengkit ją įsigyti, nes tai yra veikalas ko
la© Lietuvių tautoje nebus išleista per ko
kius dešimts ar daugiau metų.
Kaina tos knygos — apdarytos tvirtais au
dimo viršeliais — tik $4, ir 25c. persiunti
mo lėšų. Kas pirktų dvi ant sykio (vieną 
siųsti Į Lietuvą) gaus p© $3, arba dvi už $6. 
Kas prisius naują prenumeratą (būtinai 
naują) savo ar į Lietuvą savo giminei, tas 
gaus “Žmonijos Istoriją” už $2.25. Siųskit 
sykiu ir pinigus (viso $4.25 su prenumera
ta Amerikojė; $5.00 su prenumerata Lie
tuvon.)

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

Artistas St. Pilka 
kutini kartą įkvėpt 
čiams patriotizmo, 
bai patikęs veikalas 
Sūrus” bus kartojama 
27 d. Goodman teatre, 
geriausi Chicagos artistai: M. 
Dundulienė, N. ± Gulbinienė, P. 3 i ’ • ) ,• •: i - •
Petravičiutė-Milrer, J. Balsis, 
J. Kemėšis, Ad. Misevičia, B. 
Vaitekūnas, St. Pilka ir A. Va- 
gaitis. Dalyvauja ir Birutiečiai 

Veikalas labai 
Chicagietis.

NEW BRITAIN, Conn.

dainomis.

BAYONNE, N. J.
Prakalbos

ausio 23 d. Lietuvių bažny
tinėj salėj buvo surengta pra
kalbos,” kurias rengė Lietuvių 
Piliečių Klubas. Prakalbų su
rengime pasidarbavo komisija: 
Izidorius Kalanta, J. Bavalius 
ir Julė Šidvidienė.

Kalbėtoju buvo Lietuvos vi
ce konsulas P. Daudžvardis iš 
New Yorko. Kalbėjo labai ge
rai, išaiškindamas Lietuvoje 
perversmą. Publikai jo kalba 
pdtiko. Svetainė buvo pilna 
žmonių. Tikslas prakalbų bu
vo parodyti visuomenei teisy
bę del bolševikų plovonių, kurie 
nesenai irgi buvo surengę pra
kalbas žvejojimui dolarių iš 
Lietuvių. Jų kalbėtoju buvo 
nepraustaburnis Bimba, kuris 
visaip dergė viską kas Lietu
viška.

Klubo prakalbose tarpuose 
kalbėjo svetimtaučiai. Daugiau 
tokių patriotingų kalbų Bayon- 
nės Lietuviai nori.

Smulkmenos
Mykolas Radzevičia, 

vėjas nejudinamos nuosavybės, 
džiaugiasi kad jį Lietuviai re
mia, nes jis savo tautiečiams 
pasitarnauja teisingai jr „už tai 
yra žmonių mylimaJ!S|įffi|ltevi- 

ia skaito Lietuvi
Sausio 22 d. ra 

atvės vidurnaflM! 
f i namai po
Tuose n£in^ąįLajT18 25f/jtu‘ 
rios Lietuvių šeiriu vai
kais ir įnamiais, ir visų sudegė i

parda-

us.

u-
'as.

( Miko Petrauske Koncertas
Sausio 30 d. po pietų, Lietu

vių svetainėje atsibuvo musų 
muzikos tėvo, gerb. kompozito- 
rfauiffMiko ,IWausko koncertas. 
Prie rengimo darbavosi 
Varpo Draugija.

Programo išpildyme, 
paties Petrausko, dalyvavo se
kanti artistai: M. Blažauskaitė, 
soprano, vietinis, A. Radvilas, 
baritonas, ' iš Water būrio, E. 
Tataroniutė, pianistė, iš Law
rence.

Kaslink gerb. Petrausko dai
navimo negaliu nieko sakyti, 
turim tik pasidžiaugti kad jis, 
nors jau apsenęs, pilnas ener
gijos ir dirba kultūringą darbą 
musų tautai. Ką tik jis paga
mina naujo tai pats 
ant estrados mums 
palinksmina. Gerb. 
daugiausia dainavo 
liaudies dainas, kurios publikai 
geriausia patinka.

Kaslink p-lės Blažauskaitės 
turiu tiek pasakyti: jos skaid
rus aukštas, skambantis balsas 
yra gerai išlavintas, kai ji dai
nuoja jos daina rodos skverbia
si į žmogaus sielą ir šiurpas su
krečia, rodos žmogų nenori ti
kėti kad esi svetainėje ir kad 
žmogiška y pa ta galėtų taip už
žavėti. Publika savo plojimais 
parodė jog norėtų be pertrau
kos jos klausyti, 
vo penkias dainas, visas Lie
tuviškas, ir vieną duetą iš ope- 
ro “žalčių Karalienė” su gerb. 
Petrausku.

A. Radvilas irgi yra jau ge
rokai prasilavinęs ir publikai jo 
dainelės patinka.

Pianistė E. Tataroniutė pa
skambino pora šmotelių ant 
piano, kuri irgi pianą labai 
puikiai valdo, tik gaila kad pia
nas prastas, ant tokio sunku 
gerai pasirodyt.

Imant iš artistų pusės tai 
koncertas labai gerai pavyko, 
tik gaila kad publikos labai ma
žai buvo. Nežinia kodėl New

L. N.

apart

atsistojęs 
perduoda 

Perauskas 
Lietuvių

Ji sudaina-

ti 
jaunmerges 
už nesiženijimą. 
pats laiko ant burno senbernį 
Juczą, kaip kokį kamendorių.

Jis kadaise buvo garsus klie
rikas, sakė prakalbas keikda
mas bedievius ir virkdino bo
beles. Užtai jį mielaširdingos 
moterėlės valgydino vištelėmis 
ir dar po penkinę davė kad tik 
greičiau liktų kunigėliu. Bet li
kimo lemta kitaip. Tas klieri
kas nuėjo pas Mortelę ant bur- 
do ir augina anteles, višteles ir 
dirba naudingą darbą.

Ale pagal šventą raštą, 
daryti šitaip: jeigu negavai 
no kunigystės tai turi imti 
ną moterystės (ženytis).

čia yra rodos trįs bolševikė- 
liai. Vienas rėkia šaukia kad 
reikia kovoti prieš išnaudoto
jus, o pats pardavinėja “Mag
dalenos ašaras” ir kazyromis 
stengiasi apkažyruoti savo var
gšus brolius Lietuvius silpnes
nės dvasios.

Antras yra senbernis; prisi
dėjęs pilnus bankus pinigų, ir
gi šaukdavo kad reikia kovoti 
prieš kapitalistus. Bet dabar 
kažin kur dingo. Sako kad nu
ėjęs kur į skiepą gyventi kad 
išvengus mokėjimo Lietuviams 
už kambarius.

Trečias sakoma yra atvažia
vęs dar nesenai; kiek teko nu
girsti jis yra toks keikūnas sa- 
yo tautos,- nors, pats yrą Lietu
viu iš gimimo.

Mylėtojų Draugija kitu šmeižt.

turi 
sto- 
sto-

Laiks nuo laiko musų raudo
nukai randa priežastį kišti no
sį ir į Tėvynės Mylėtojų Drau
giją-

Tėvynės
yra viena’ iš tų retų organiza
cijų kuri 
raudonumo plėgos: komunistai 
nesispraudė ir nesispraudžia ją 

Jie tik kaip kada 
savo ilgą nosį ir 
musų Draugijoje, 
jie kuopose šiokių

turi imunitetą nuo

žydams ir burliokams.
Tą pasakykit raudonukams 

kurie jums ar jūsų laikraščiams 
fašizmą prikaišioja.

Savo įsiutime verždamiesi 
prie darbininkų diktatūros jie 
neišmano kaip

Bet anot jų pačių, jeigu nie
kas nekovotų 
tai jie jau senai butų įsigalėję, 
o dabar- atšips darbininkų au
syse tie jų prižadai rojaus ant 
žemės ir jų dienos baigsis.

Tik nenusileisdami kovokim 
su jais! Narys.

priėš bolševikus

užvaldyti. 
bando įkišti 
pamakaluoti 

Kaip kur
tokių paikysčių padaro ar prisi- 
vilioja TMD. kuopas rengti su 
jais prakalbas ar protestus, bet 
tai vis reti atsitikimai.

iįtai kas šiuo tarpu raudonu
kams užkliuvo. Kada Brook- 
lyno TMD. 3-čia kuopa užpro
testavo prieš puldinėtojus ant 
“Vienybės”, kuri daug gero pa
darė Tėvynės Mylėtojų Draugi
jai, raudonukai savo spaudoje 
stoja ginti ir Tėvynės Mylėto
jų Draugiją (kurią taip labai 
“myli” kaip mylėjo buvusią 
Lietuvos valdžią, del kurios 
nuvertimo leidosi per kolonijas! 
pasižebravot sau dolarių).

Atbalsis Lietuvoje apie 
Musų Vadovėlius

Kauno .“Lietuva” rašo:
“Tėvynės Mylėtojų Draugija 

savo organe gvildena kokią da
bar knygą išleisti. Yra suma
nymų leisti vadovėlius. Perša
ma išleisti radio vadovėlį, bet 
daugiau pritariama knygelei 
apie elektrą. 5-tos kuopos na
rys J. Bosas pareiškia kad A- 
merikos Lietuviams toks vado
vėlis ne taip jau labai reika- • 
lingas, bet mano kad Lietuvos 
ūkininkams jis butų labai nau
dingas. Sako:“Vilnis” sako: “TMD. yra 

merdinti tautininkų apšvietoš 
organizacija. širvydiniai bet
gi panaudoja vieną kuopą fa
šizmo rėmimui.

“Gal but kad apart Sirvydų 
'šeimynos čia mažai kas priklau
so, bet vistiek tai parodo jog 
fašistai skverbsis į Amerikos 
Lietuvių organizacijas. Jeigu 
niekas nekovotų prieš fašistus, 
labiau įsivyravę jie pradėtų ir

tautiečiai sako kad _.. Į čia savo 
Italijoj, 1

“ ‘Kaikurie žymesni ūkinin
kai galėtų įsitaisyti savo elek
trą kaip čia Amerikoje, km- ne 
tik didesni, bet ir mažesni ūki
ninkai turi savo elektros švie
są. Elektros 
prastu budu, 
tyrimas kaip

pasigamina pa- 
reikalinga tik pa- 
sutaisyti.’

Vieni
“Dirva” nuėjo velniop, o kiti 
sako kad “Dirva” eina tiesiu 
keliu. O aš sakau kad “Dirva” 
yra verta pagyrimo ir pagerbi
mo užtai kad pamojo ranka ant 
čigoniškų Lietuvos politikierių. 
Kokios partijos politikieriai ne
būtų jie visi yra pragaištingi 
mikrobai Lietuvių tautai, kul
tūrai ir broliškai vienybei, ku
rie užmiršę savo tautos žmo
nių reikalus vieni su kitais pe
šasi tik už šiltas vieteles.

Vasario 3 d. naktį gan smar
kiai žaibavo ir perkūnija griau-

> juodąjį darbą, kaip 
Lietuvoj ir kitur.”

Iš to 
fašistai 
kad neatgimtų tautinis susipra
timas draugijose kurias komu
nistai užsaldė, kad nesukiltv 
Susivienijimo tautininkai ir ne- 
iššluotų jų laukan!

Tas komunistus labai gąsdi
na ir jie jau patįs išsiduoda.

Taigi, kaip sako strategikai, 
tekioj valandoje kada -priešas 
nuogandos apimtas jis yra pu
siau sumuštas. Dabar mums

matyt kad “Vilniai’ 
labai baisus: ji bijo

dė,' ir oras taip atšilo kai tik- tautininkams lieka pradėti ata-
ras pavasaris butų užėję.

Balius. Sakoma kad Vasario 
19 d., šeštadienio vakare, įvyks 
linksmas balius Barney Com
munity salėj. Rengia 
kuopa. Kai matyti, 
ginsi eiti ir tikietus 
tą užsigavėjimo šokį.

SLA. 105 
visi ren- 
perkasi į

žvalgas.

RACINE, WIS.
Pranešimas

Kenosha ir Racino—tų 
jų kolonijų — Lietuviai 
rai rupšia didelį koncertą

dvie- 
bend- 
Vasa- 

rio 13 d., 2 vai. po pietų, Tur
ners hall, Racine. Po programo 
bus šokiai. Širdingai kviečia
me vietos ir iš aplinkinių mies
telių Lietuvius skaitlingai at
silankyti paklausyt gražių dai
nelių. M. Kasparaitis.

Už S3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

j’ - Xį. Jei plaukai slenka? g
g Naudok

““Ruffles

ką prieš komunistus ir padaryti 
su jais tą ką padarė Amerikonų 
organizacijos ir unijos — visus 
šluoti juos laukan!

Daugelyj jau musų organi
zacijų, turinčių tautiškus ir ka
talikiškus 
kai žalčiai susukę sau lizdus ir 
ponauja.

Nepaisykit kaip jus jie va
dins: tautininku ar fašistu, 
šistas yra naujas žodis ir iš 
keleto metų atgal Italijos nuo- 
tikių padarytas baisiu, nes ten 
fašistai komunistus išvijo ir 
padarė galą jų ponavimui, to
dėl 
lyg 
ko: 
tik 
gerovei ir tinginių išlaikymui— 
vykit komunistus laukan!

Italijoj fašistai nieko nesu
griovė tik pažabojo komunis
tus. O Rusijoj bolševikai mili
jonus išžudė ir išdegino neapsa
komus skarbus.

Lietuvoj tie komunistų nie
kinami “fašistai” tik keturis 
teroristus raudonuosius sušau
dė, bet jie buvo pasirengę iš
pildyt tūkstančius, išdegini tur-

vardus, komunistai

Laukan su jais!

Fa-

visiems jie fašizmą meta 
kokią panieką, bet tas nie- 
jųs kurie buvot ir busit 

tautininkai, nedirbsit Žydų

(‘Toljati įp. Boąas ^saiųprotaįiįįr 
ja: ‘Durpės Lietuvėje jau bai- - 
giasi, malkų kurui taipgi nėra 
užtektinai. Upelių ,.<gi yra gana'L, 
daug, tik reikalingas jų užtven-> 
kimas, ir varymas elektros m.v 
šinerijų nieko nekainuotų.’

“Bet rodos užtvenktų upelių-' 
jiega nėra praktiška, nes Ame- 
'rikos ūkininkai gamindami sau 
elektrą vartoja ne upelius, tik 
gazolininius motorus. Pigiau
sias Amerikos ūkininkų elek- j 
tros gaminimo įtaisymas yra j 
toks: mažas gazolino motoras, ; 
mažutė dinamo elektrikinė ma- 1 
šina ir batareja iš 16 ‘šlapių’. ’ 
elementų. Su tokiu įtaisymu 
ūkininkui nereikia jokių tekni- 
kinių žinių apie elektrą. Sykį 
arba dusyk mėnesyje jis palei, 
džia motorą valandai ar 
tuo batarėja atsinaujina 
šviečia jo ne tik namus, 
kiemą, kluoną, tvartus
Be abejonės tokių ‘elektros sto
čių’ reiktų ir Lietuvos ūkinin
kams, nes upelių tVenkimo pa- 
jiega gali būti nepastovi ir ne
tiksli.”

dviem, 
ir ap- 
bet ir 
ir tt.

VALET
AuioStrop

Razor
Pats 

Aštrinasi

For Cuts and Wounds
Saugokitės užsikrėtimo! 
Te p kit visus įbrėžimus, 
susižeidimus ir įpjovimus 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku. Zonite 
stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydyti.



DIRVA
—

ir šalį atiduot 
okams. s

raudonukams 
sų laikraščiams 
oja.
e verždamiesi 
diktatūros jie 

ritu šmeižt.
ačiū, jeigu nie- 
riėš bolševikus 
butų įsigalėję, 

darbininkų au- 
idai rojaus ant 
ios baigsis.
sdami kovokim

Narys.

GERB.

GŪŽTELE

tuvoje apie 
.dovėlius
va” rašo:
ėtojų Draugija 
Idena kokią da- 
ti. Yra suma- 
jvėlius. Perša;, 
j vadovėlį, bet 
lama knygelei 
tos kuopos ne
reiškia -kad A- 
ims toks vado- 
iu labai reika- 
> kad Lietuvės 
jutų labai nau-

i Kada gerb. Dievulis tvė
rė pasaulį, jis jau turėjo pa- 

, rašęs tą Amžinasties- Kny - 
Į gą, ir kada sutvėrė gerb. 
[ Adomą, viskas kas -rojuje 
l.su juo dėjosi buvo toj Kny- 
| go j užrašyta, jeigu kas nė- 
Ira išbraukyta ir neperrašy- 
| ta kitaip. Ba aš nelabai no
ria tikėt ar gerb. Dievulis 

I .'galėjo viską tą sugalvot ką 
turės padaiyt gerb. Jieva, 
kuri paskui visokiu šposų 
pridarė. Jeigu aš pamaty
čiau tą Knygą tai ir. jums 
■papasakočiau kaip tikrai 
Adomo ir Jievoš .tarpas pa- 

[rašytas: ar eina .ištisai -a-r 
subraukytas ir parašytas 
taip kaip gerb. Jievą norė- 

Ij°- ’
'Ba ištikto su tom bobom 

didelė bėdą 
šios ašarų pakalnės,

ūmesni ukinin- 
syti savo elek- 
erikoje, kur ne 
ir mažesnį uki- 

elektros švie- 
asigamina pa- 
kalinga tik pa
taisyti.’

įas jsarųprotaįg^Į 
uvčj.e jau bai-(Įi!l 
■ui taipgi nėra U 
iųygi yra gana ’i' 
įgas jų užtven-' 
is elektros ma-- 
ekainuotų.’ J 
tvenktų upelių- 
iška, nes .Ame- 
gamindami sau 
ne upelius, 'tik 
torus. Pigiaii- 
ukininkų elek- 
įtaisymas yra 
tolino motoras, 
jlektrikinė ma- 
iš 16 ‘šlapių’, 

tokiu įtaisymu 
ta jokių tekni- 
elektrą. Syku 

ašyje jis palei- 
ndai ar 
naujina 
namus, 

tvartus
į ‘elektros sto- 
etuvos ukinin- 
tvenkimo pa- 

jpastovi ir ne?

dviem," 
ir ap- 
bet ir 
ir tt.

or
Pats 

Lštrinasi

I Wounds
sikretimo! 
įbrėžimus, 
įpjovimus 
nenuodin- 

Zonite
perus. Ir

E

t

GERB. SPRAGILAS APIE 
ŠONKAULIŲ JIEŠ- "

KOJIMĄ
Kai aš buvau -pas -gerb.- 

LiciperĮ pasisvečiuot ii- pa-’ 
matyt vietas kuriose paku- 
tavos musų griešni politi
kieriai ir diplomatai ir. šiaip 
sau žmoneliai’, gerb. Licipe-j 
.ris man papasakojo, kad yra 
tokia Amžinasties Knyga 
kurioj- yra užl’ašjda viskas 
tas''kas, su mumis dedasi ir 
kas dar dėsis. 1

Dabar aš sau sėdžiu iri 
imsimu; imsimu ir dumoju, 
ir sudūmojau Ikad tas ką 
gerb. Spragilas,, vyriausių 
galva Slaptos Spragilų Są
jungos iki .šiolei padarė ar Į 
nuveikė buvo tai ne 
ties dai’bas, ale tos 
ųasties Knygos. Ir 
sakau jums kad nei 
plaukas kiek aš sau nuo įsiems vyrams per 
galvos nuroviau bemislyda-1 tą bobą sutvėrė 
mas ką jums papasakot, ne-1 šonkaulio, kad nuo jo toli 
nuėjo be žinios tos Knygos; i 
ba Aj&je yra užrašyta kiek]
gėrb. ^ragilas turi plaukui Užtai ir poetai prirašė dai- 
.sAivt.ujT'UX,..ką galvot ir-:k^|?nu, apie priglaudimą mer- 
parąšyt. .- Taipgi ten para- g°s PŲe vyro šono, ba ji ten 
syta iyek ’gerb.'.'Spragilas .priguli ir jeigu nustumi ša- 
turi turėt plaukų ir -kiekĮlm tai ir jai negerai ir vy- 
plaukų ant savo galvos turi i rui.
turėt, jo gerb. šonkaulis. i Ale didžiausia bėda kolei

ir vargas ant 
g tas 

ašaras tik jos vienos ir pri
lieja į tą pakalnę, ba ko tik 
užsimano, negali gaut tai ir 
verkia.

Gerb. Adomas vienas bū
damas rojuje neturėjo bė-jo pa-l

■Amži- dos tai Dievulis sutvėrė jam 
ištiesųl bobą. Ale kad ta bėda bu 
vienastu mepabaigtina jam ir vi- 

amžius, 
lįš Adomo

I nenusitolintų ir vis taikytų- 
j si j tą vietą iš kur išlaužta.

turėt jo gerb. šonkaulis.

ŽEI^ĖS KAIMYNAI
DAUSOSE

Aprašymas visų žvaigždžių pagal jų var
dus visų žvaigždynų arba konsteliacijų su 
pasakomis apie-jas. Pastudijuokit šią pui
kią knygą, pažibsi* savo kaimyniškas žvai
gždes, pažinsit jų sistemas, jų keliones ap
link žemę, arba žemės kelionę aplink sau
lę taip žvaigždynų. Žincsit kokiu metų lai
ku kur kokios žvaigždes esti.
Kftygą parašyta labai populiariai, supran
tama kalba, o apie žvaigždynus paskos yra

400 puslapiu. ,1.50. Audimo virš. $2.25. 
Reikalaukit C, O. D, arba siųskit pinigus 
šu užsakymu šiuo adresu:’

.'DIRVA']'
6820 Superior Ave. Cleveland-; O.

] vyrai savo tikrus šonkau- [ 
1 liūs susiranda. Ba visi mi- 
, lijonai ir batalijonai jų iš
mėtyta palaidai ir nepritai
kytai, ir tu vyreli žabaliok 
kai piemuo' po- tamsią ka
marą po pasaulį kolei sura-

I si savo šonkaulį.
O kiek tų tragedijų, kiek 

dramų, kiek komedijų atsi
tinka pasaulyje iki vyrai 
suranda savo šonkauli.

Štai rodos jau ėmė ir ra
do ir glaudžia sau prie oš- 
no, ale nepajutai atsirado 
kitas ir sako, “Šalin, tai 
mano bobą”'arba “tu mano 
mergą kibini!” Ir vėl eik 
toliau grabaliodamas, neži
nodamas ar pataikysi .ant 
savo ar ant keno kito.

Ale kad toj Amžinasties 
Knygoj, parašyta kad tiek 
ir tiek pasaulyje bus vyrų 
ir tiek pat lygiai bus 'mer
gų' visais laikais tai kožnam. 
vyrui ir yra. jo šonkaulis 
kur nors, ale turi sau susi- 
jieškot ir prisitaikyt, ar jo.

Ale vieni, greičiau jieško, 
kiti lėčiau, užtai vieni per
daug jauni suranda, o kiti 
ir pražyla ir nuplinka o. vis. 
savo šonkaulio neradę vaik-( 
ščioja, ir dėlto ant svieto 
tiek daug yra senmergių.

Labai negerai, sakau aš, 
padarė,Dievulis kam sutvė
ręs šonkaulius paleido jas 
sumaišytas kad vyrai nega
li pataikyt ant savo. Dabar 
turi rūpintis, važinėt po vi
sas pasaulio dalis, ir vie- 
'no šonkaulis pasitaiko būti 
Vokietė; kito Lenkė, kito 
Ru.Skė, kito Airišė, kito A- 
merikonė, kito Žydelka ir 
net nigerka. Ba ne visų -vy
rų šonkauliai užauga ten 
•kur jie patįs auga, ale po 
visą svietą išmėtyti, štai 
vieni randa savo šonkaulius 
Amerikoj, kiti Azijoj, kiti 
Afrikoj, nors 'daugybė ir 
savam krašte, ale vis tai ke
lintoj parapijoj, 6 tik 
kalelą pataiko surast 
savam kaime.

Ir užtai tiek daug 
vyrams buna- kad reiki; 
vo šonkaulius jieškoti. 
papratimo'ir prigimties kad 
kožnas turi turėt šonkauli, 
jie jieško kur tik katras 
stovi: jei gyvena pas ką. ant 
bardo, pradeda jieškot nuo 
gaspa-dinės, nuo dukterų, 
nuo kaimynų, ir taip me
džioklę praplečia per mies
tą, per apskritį, per valsti- 
ją, per kontinentą.

| Šitaip buvo ir su gerb. 
i Spragilu'. Ba Amžinasties- 
Knygoj parašyta kad gerb. 
Spragilas turi susirast savo 
šonkaulį, ale jam nebus pa
sakyta kur, kaip ir katra.

Taigi kiek prijieškojo, 
kiek privaikščiojo -ir prava
žinėjo, tiek naktų nemigo, 
tiek dienų prasvajojo iki 
savo šonkaulį susijieškojo.

/Tiek gera ta Amžinasties 
Knyga .gerb. Spragilui bu
vo kad turėjo užrašyta ši
tą: Užgims Lietuvoje, tą ir 
tą pono Dievo mėtą, tą ir tą 
•dieną, tą ir tą minutą ir se
kundą, toj ir toj šiaudinėj 
pastogėj; taip ir taip augs, 
tas ir tas kiaules ganys; ten 
įr ten bus,- tą ir tą mokysis, 
tada ir tada Į Ameriką iš
važiuos, ten ir ten gyvens, 
tiek ir tiek miestų apvaži- 
nes,- tiek ir tiek jieškos, ten 
ir tą dieną sutiks savo šon- 
lande, suorganizuos Slaptą

SKAITYTOJAMS
Kurie negaunat “Dirvos” 
pora numerių pagretu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktų kopijų.
Rašant “Dirvai” 'laiškus 
visada ir būtinai užrašy
ki! savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant kon verto.

sugniaužus grąsina “Amerikos 
Lietuviui” už tai kąd jis netal
pino protestų prieš naują vai - 
džią.

Tai
tiems 
čiams
jos gyvybę per suvirs 12 metų.;

taip “Sandara” atsimoka 
savo draugams-laikraš- 

kurie ją rėmė ir palaikė

Kun. Bučys agituodamas už 
• I senatą Lietuvai trumpai prisi- 

i minė ir karalių, na ir dabar 
i klerikalai pradėjo vajų už pa- 
į sodinimą karaliaus ant Lietu
vos žmonių sprandų. To vajaus 
priešakyje stovi Viraks, buvęs 
Bostonietiš.

Klerikalams su Smetoniniais 
besirengiant 
ant Lietuvos 
sto gali taip 
patįs neteks to sosto ant kurio

Spragilų Sąjungą, liks vy
riausia galva slaptų Spra gi
laičių; tam ir tam laikraš
čiui rasinės savo pamoks
lus, tie ir tie žmonės skai
tys.; tame ir tame name, tą 
ir eą dieną sutiks savo šon- 
šaūlį ir pasiims sau.

O kiti ir po šiai dienai 
neranda savo šonkaulio ir 
jieško slampinėdami. į - -

Užtai sakau negerai kad]1 _ ..
prie Amžinasties Knygos 
mės negalini prieit, joje su
žinotume viską, o dabar tu-[ 
l'im laukt to kas ateis ir ne
žinot, , ir nežinos ir tie ku
rie bus po musų, ale viską 
darys 'kaip ten parašyta.

PASTABUKES
A. L. T. S. bosai nesenai da

vė plaštaka per veidą visuoti
nam balsavimui neprileisdami Į 
vice prezidento vietą Chicagie- 
Čio S. K. Grišiaus, kuris buvo 
antras kandidatas ir kuris tu
rėjo teisę užimti A. L. T. S. 
vice-prezidento vietą po to kaip 
rezignavo Bostpnietis ‘St. Moc
kus. Dabar vėl. rengiasi su
duoti ta plaštaka per veidą ir 
pereitam Sandaros seimo tari
mui, nenorėdami leisti Sanda
ros Seimo Chicagon.

Ar. Chicagiečiai nusileis tai] 
neužilgo sužinosim.

maža

bėdii
a sa-

užsodinti karalių 
demokratinio so- 
atsitikti kad jie

Pa.
or- 
ku-

SANDARIECIU VADAI MAŽAI KAS PRI
TARIA “SANDAROS” NUSISTATYMUI 

LINK LIETUVOS PERVERSMO

Buvęs “Sandaros”, redakto
rius A. A. Tulys, dabar gyve
nantis Chicagoj, paduoda “Vie
nybėj” mintis kokių laikosi kiti 
žymus Sandariečiai vadai linkui 
Lietuvos perversmo.

Frankforde, Philadelphia, 
priemiestyje, yra pašalpinė 
ganizacija vardu “Lietuvą”, 
rią galutinai užkariavę raudo
nieji pradėjo praktikuoti ir sa
vo raudonąjį terorą. Tie gai
valai ne tik uždarė nekomunis- 
tams draugijos nariams burnas, 
bet dar išmetė iš draugijos 
skaityklos tautiškus ir katal-i- 

>. | kiškus laikraščius, palikdami 
tik “Laisvę” su “Keleiviu”, kas 
reiškia kad toje draugijoje jau 
sovietai gyvuoja.

“Dr. K. Drangelio (buvusio 
Sandaros prezidento) nuomonė 
yra tokia: Sandarai niekada ne
apsimoka eiti į kraštutinumus. 
Visada reikią daryti ką, apgal
vojus, rimtai. Del perversmo 
Lietuvoje, Sandaros centrui ir 
organui buvo sveikiausia tylėti,1 
faktą pažymėjus. Sandara yra 
suorganizuotą ir ligšiol auklėta 
daugiau su ta idėja kad dirbti 
Lietuvos ir Amerikos 
gerovei, neatsiduodant 
kai nei kokiai partijai 
čiai Lietuvoje.

“Amerikiečių protestai tai tik 
žirnių bėrimas į sieną. Kas 
protestuoja? Protestuoja tik 
mažai atsakomingi ir suklai
dinti elementai. Sandariečiams 
juos pasekti anaiptol negalima. 
Ant galo gi, rimtai žiūrint, per
versmo iniciatorių negalima 
perdaug smerkti; Tiesa, smur
tas yra paskutinė priemonė; bet 
kad buvę ministerial Požėla ir 
Čepinskis turėjo būti išbraukti 
iš patriotingos krašto valdžios 
tai jau neužginčijamas- faktas.”

mo sumišimą kelti, kuomet kiti 
tik pąrtijų gerklėmis rėkė kam 
jas iš vietų išsturųė.

“Sandara” išsišoko perdaug, 
ir jau pervėląi . atšaukti, atsi
imti ką sakė, v kad tuomj pa
sitarnavo bolševikams ir padi
dino sbcialistų spėkas tai nie
kas neužginčys.

ir kiršina vienus prieš 
'Šiandien j>tu ir vaikąs

Smetonos organas “Lietuvis” 
teisindamas savo valdžią salto 
kad valdžią nenorėdama toliau 
nereikalingai visuomenę varžy
ti nutarė nuo Sausio 3 d, leisti kraujas, 
judėjimą kaip mieste taip i 
ąpielinkėje. Na o laiškai rašy- j tikrais i 
ti ‘Sausio 16 ir 12, kurie mu“ 
jau pasiekė, sako kad Lietuvoj 
ne tik kad vakare nevalią iš 
namų išeiti, bet. ir dieną neva
lia gatvėje susitikus šu draugu 
kalbėtis, nes kareivis kaip tik 
patėmija tuoj liepia skirtis. Ir 
šitaip baigiama laiškas rašytas 
šių žodžių autoriui:'

“Dabar Lietuvoj mums už
rištos akis kad nieko nematy
tume, užkištos ausjs kad nieko] 
negirdėtame. ir užimtos burnos 
kad nieko nesakytume. Musų 
laikraščiai išeina- pusiau balti, 
o iš Amerikos gaunam tik ‘Dir
vą,’ ir ‘A. -Lietuvį’, ‘Vienybės’ 
ne. visus numerius, o ‘Sandarą’ 
ir ‘Tėvynę’ visai negauname.” 

Taip .rašo ne kokis bolševikė- 
lis bet tikras tautietis Liaudi
ninkas ir buvęs' Amerikietis.

“Naujienos” smarkiai sušu
ko: “Lietuvos karo cenzūra 
naikina musų laikraščius !” N'a 
ir kas gi čia tokio, kada tie, 
“Naujienų” žodžiais tariant lai
kraščiai patapo ne laikraščiais 
kokiais jie'turėtų but, bet šlam
štais kurie publiką demorali
zuoja 
kitus.
galėtų pasakyti kad tuos musų 
laikraščius, kaip “Naujienas”, 
“Keleivį”, “Sandarą” ir kitus 
tik iš antgalvių tegalima at
skirti nuo tų -laikraščių kuriems 

| jau senai vietos Lietuvoje nė
ra, tai yra komunistų. Kada tų 
laikraščių redaktoriams' atvės 

nupuls jų karingas 
1*1 upas ir jų. laikraščiai pataps vėl 

- ------- ir rimtais laikraščiais 
’ i tada jų jokia, cenzūra nenai

kins ir jie vėl pasieks Lietuvą.

“Naujienos” sake: ‘‘Lietuvos 
karas-su Lenkija neišvengtinas. 
Lietuva ir Lenkija stiprina sa
vo kariumenę parubežyj”.

O “Laisvė”' sako: “Lietuva 
už vienybę su Lenkija”.

“Laisvė.” ima žinias iš Var
šuvos, O “Naujienos-’ iš Rygos,] 
kur sėdi didelis Lietuvos prie
šas Lenkų diplomatas' pan Lu- 
kaszewicz.

Ir tos abidvi bobutės persta- 
to vieną ir tą patį, baubą tik 
skirtingais kailiais.

žinučių Rinkėjas.

NAUJI RAŠTAI

Lietuviu 
fanatiš- 
veikian-

Kriukonis, žymus Chicago!. 
Sandąriečių veikėjas,: “tarp kit- 
ko pabrėžė tą faktą kad dabar 
musų organas (‘Sandara’) nie
kuo nesiskiriąs nuo bolševikų 
‘Vilnies’ 
čiams. 
labai norinti 
ją laikraštį, 
ir apielinkę 
teisingiau negu einanti raudon- 
Vėliavių vietiniai laikraščiai.”

Esą gėda Sandarie
ji ir keletas kitų yra 

pradėti leisti nau- 
kuris Chicagiečius 
galėtų informuoti

Kiti žymus Cheiagos Sanda
riečiai, išskyrus du ar tris, anot 
Tūlio, “yra nuomonės kad Lie
tuva yra mums brangesnė už 
visas partijas ir mes neprivalo
me trukdyti jos eigai. Tokie 
protestai kaip tilpo partijos or
gane nuo centro bei pavienių 
kuopų yra peiktini ir neįsleisti- 
ni.”

Iš tautiškų laikraščių tik- vie
na “Dirva” atvirai ir drąsiai 
stojo prieš viską tą kas už ke
lių dienų po perversmo musu 
spaudoje išsivystė į labai' pui
kią balą bolševikėliams žvejoti. 
Ji tik viena išsykio seko už
kirsti kelią kairiųjų sukėlimui 
musų liaudies prieš, Lietuvą, už 
tai. kad ten vadai tarp savęs ne
pasidalina.

“Dirva” numatė pavojų ’ ko
kis tautai gali kilti iš kursty-

ir “Tėvynė” kartu 
komunis- 
Amerikoš 

.Bet ar

“Sandara’ 
su socialistais padėjo 
tams sudemoralizuoti 
Lietuvių visuomenę,
komunistai padės jiems tą vi
suomenę sugrąžinti ant tikro 
Lietuvystės kelio kuriame tik 
ramiai keliaudami gali pasiekt 
tikrą demokratiją.

“Sandara” gerai išbarus ‘Dir
vą’ už jos teisingą pastabą 
“Sandarai”, ir užprotestavus 
prieš “Vienybę” kad ji nebren- 
da taip toli į partivišką balą 
kaip “Sandara”, dabar kumštį

Brolių Grimų Pasakos. —
Balčikonio vertinys daugelio 

senoviškų pasakų ir prilygini
mų; šu daugeliu paveikslų. Iš-, 
leista Kaune’ 1926 m. Kaina 
10 litų. Tomas antras. Pir
miau jo yra išleista tomas pir
mas.

Knyga yra gražiai atspaus
dinta, didesnio formato, spau
da “Varpo” bendrovės. Kny
gos .didumas 340 puslapių.

1927 m. Pieno Lašo Draugi
jos Informacijų Kalendorius — 
Pieno Lašo Draugijos Leidinys 
Nr. 4. Kaunas, “Varpo” spau
da. Kalendoriuje telpa infor
macijos ir šiaip pasiskaitymų.

J.

VISOSE
VAIS

TINĖSE

Nejučiomis socialistai pasi
kinkė “Sandarą” Į “bendrą jun
gą”, prieš ką iki paskutinės mi
nutes “Sandara” kovojo..

Skelbimas boikotų, bankrotų 
ir kitokių dalykų Lietuvai yra 
neatpakutovojmaas prasižengi
mas visai- netinkąs tautininkų 
partijos organui.

Pasekdami savo organą,'kak 
po vadovaujantį žibintą; neku- 
rie ir Sandariečiai taip darė: 
dėjosi su socialistais-, protesta
vo; smerkė, nors tuomi nieko 
gero nepadarė savo partijai nei 
Valstiečiams-Liaudinmkams. •

Reikia vienok pasitikėti kad 
nei karštesni patriotai nei San? 
dąrieči-ai neims toliau kiršintis 
tarp savęs, o dirbs darbų būti
nai reikalingą mums Ameriko
je : palaikyti savo tautiškumą,, 
remti savo tėvyne^ grėsti savo 
brolius čia ir Lietuvoje, kad jie 
nežengtų toliau į raudonųjų ža
bangas.

Klerikalizmo nesibaidykim, 
jo galybė buvo keli šimtai rne-. 
tų atgal. Jei kas dabar dar val
do šalį varde tikėjimo Jai tiP 
prisimindamas- seiSps laikup ka
da jų ■saųjojd^viskaš‘toiįvog Kas 
praėjb' npgrysT' d~Tjolsuvizmit; 
kuris tik vystosi, kirskim iš pat 
šaknų. Jį nukirsti gatesaaffiftSS 
'ši gadynė nėra tai anįe tamsie- i 
ji amžiai kuomet nebuvo nei 
spaudos nei šviesimo būdų. ,

Tautmyla.

SKAUSMINGI SĄNARIAI

Gėlimas ir skausmai greitai 
pašalinama su Johnson’s 

Belaldonna Plaster’iu.
Geriau negu nūdieniai braukymai, 

linimentai uno gėlos ir skausmų pa
šalinimo skausminguose sąnariuose, 
—Johnson’s Belladonna Plaster kas
dieną teikia pagalbą tūkstančiams 
kenčiančių. ' 1 ’

Milijonai žmonių įvairiose pasau
lio dalyse virš 40 metų vartoja gar
sų Johnson’s Belladonna Plaster. 
Plasteriai eina oficialiai kone visose' 
pasaulio Pharmacopoceas’e ir John- , 
son’s Belladonna Plaster yrą pripa
žintas kaipo pavyzdis. Jis ne tik 
turi visą vaistų jiegą, liet jie pui
kiausiai užlaiko gydomą vietą. štai 
del ko John’sops Belladonna Plaster 
teikia greitą, tikrą pagalbą.

Jeiiru jus kenčiat nuo skausmų 
sąnariuose, turite gėlą, neuralgiją 
ir reumatizmą ir negalit rast pagal
bos braukymuose, linimentuose ir 
tepaluose, eikit į vaistin- ir reika
laukit Johnson’s Belladona Plaster.. 
Vartokit jį šiąnakt prie skaudamos 
vietos. Jus busit nustebinti ir pa
tenkinti greitu skausmų pašalini
mu. Gausit visose vaistinėse.

Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdines bonkutes.

Jie visi mėgsta

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurhi ir 

suirusio skilvio.

F. AD RICHTER & CO.
Ęerry & So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

35c
Už

BONKĄ
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DIRVA

Nuo Redakcijos
ŠIS, TAS IR KITKAS

jy/ĮUSŲ bolševikėliai savo 
laikraščiose daro iš

vedžiojimus kodėl “Dirva” 
ir “Vienybė” nekėlė 'tokio 
lermo prieš Lietuvos per
versmo vykintojus: esą bi
jojo nustoti tų -skaitytojų 
kuriuos Lietuvoj turi.

Jei butų ir taip tai visgi 
v “Dirva” ir “Vienybė” toliau 

cieliavoja negu kiti laikraš- 
. . čiai: pamažu ir po biskį jie 

prieis ir prie Lietuvos žmo
nių ir pasakys ką mano ta
me klausime, ir Lietuvos 
žmonės pasimokins. Ame
rikos Lietuviams užmo ir 
protestų prieš Lietuvą skai
tyt nereikia.

“Dirva”, ir “Vienybė” ne- 
i i šoko pjudyt Amerjkos Lie

tuvius prieš Lietuvą, kaip 
kiti laikraščiai darė, ir tuo- 
mi užstojo bolševikėliams 
kelią sudemoralizavimui ir 
sukurstymui Amerikiečių, 
ir štai kas atsitiko: žmo
nės į bolševikų prakalbas 

..L nustojo ėję ir jiems 
j riai nutruko!

* ¥
Lietuvoj Sumišimui

musų nekurie laikraščiai ir 
veikėjai pasirodė vien tik 
partijų žmonės, nustojo bu-

“Naujienoms” savo organi
zacijos konfidenciali daly
ką? Nejaugi Sandariečiams 
malonu kad jų organas ata
kuoja ne tiek partiją, kuri 
valdo,' bet pačią valstybę?

“Sandara” jeigu nori ko
vot prieš fašistus lai pasi
klausia Valstiečių Liaudi
ninkų centro kaip elgtis, o 
ne rėkt pasiremiant “pasi- 
tikėtinų asmenų” gandais.

kur reikia vartoti, bet musų 
laikraščiai ir knygos jais už
verstos.

Musų rašytojai negali para
šyt žodžio be “ysis”, “asis”, 
“oji”, “ieji”, “ųjų”, kas parodo 
tik jų nežinojimų paprasčiausių 
gramatikos taisyklių.

Venus ir Jupiteris
Planetos Venus ir Jupiteris 

— duktė ir tėvas dangiškos šei
mynos kaip senovės padavimai 
sako — šiose dienose susiėjo 
vienas su kitu. Toks atsitiki
mas yra retas, nes buvo 1914 
m. rudenį. Vienok nors jodvi 
išrodo arti viena kitos, Jupite
ris yra apie 400,000,000 mylių 
tolyn nuo Vehaus. Todvi pla
netos yra skaisčiausios iš visų 
planetų ir žvaigždžių ir mato
mos temstant vakarų danguje.

Amžlnasai Žydas
EUGENE SUE

dola-

kilui

(Tąsa)

“Pasitikėtini asmens” at
rašo iš Lietuvos “Sandarai” 
kad ten jokio pavojaus iš 
bolševikų pusės nebuvo, ries 
patįs komunistai taip sako. 
Bet ko tie komunistai Lie
tuvoj veikia jei ne komu
nizmo įvykinimui, tais pa
čiais metodais kaip padarė 
Rusijoj: skerdimu, degini
mu, griovimu?

Tūli nori versti mus tikė
ti komunistams, kurie gina
si “mes nieko nedarėm, net 
nesam komunistai, tik sim- 
patizatoriai”. Jų kalbos to
kios graudžios (ir taip jė
zuitiškai veidmainingos) 
kad jie rodos teisybę sako.

Mūsiškiams tada lieka tik 
Užginčyt kad jie nieko ne-

ti Lietuviais, ir kada ne jų Į rengė ir nemano rengt, 
partija valdo jie gatavi ma-' 
tyt Lietuvą prasmengant— 
ir. pilnai džiaugtųsi iš to!

g Jie seniau, kada klerika
lų Seimas darė Lietuvos 
Konstituciją, rėkė, kritika
vo kad ta Konstitucjia pa
dažyta tik kunigams, da
vatkoms, o dabar šaukia 
kam kunigai ir jų fašistai 
ją sumindžiojo. '

Jeigu daiktas nėra tobu
las jis negali likti toks vi
sados.- Taigi Konstitucija 
būdama netobula, vienos 
partijos padaras, lemta bu
vo būti jų pačių suminta.

Laikas išvystys geresnę 
ir tobulesnę — jeigu tik pa
tįs gamintojai bus tobuli.

Ir didžiausis kriminalis
tas suimtas 
darbo teisme 
nekaltas.

prie baisaus 
bando išlikti

Gal nekurie nusidžiaugė 
kada “Dirva” pareiškė jog 
ji nerems daugiau politikie
rių, manydami kad jie rem
dami s'ayo politikierius lai
mės publiką.

Bet klysta jei jie taip ma
no, nes nuo dabar “Dirvos” 
užduotis bus visuomenę ne-, 
atleidžiamai mokint, šviest, 
ir žmonės mokės kokius po
litikierius pasirinkt, jeigu 
kurie politikų norės.

DAINA 
(Lietuvaitė)

Aš išjodams Į karą, 
Išvandruodams j didi,

Aš palikau mergužėlę 
Dviejų, trijų metelių.

Ar pargryžau nuo karo, 
Parvandravau nuo didžio,

Aš atradau mergužėlę 
Žaliam rūtų darželyj.

Žalią rūtą beskinant,
Vainikėlį bepinant, 

Užsidėjus ant galvelės
Mane jauno belaukiant.

Eikš, mergele, pas mane,
Lelijėle baltoji,

Duok man baltą rankutėlę, 
Kalbėk meilų žodelį.

Vai aš neisiu pas tave
Ir neduosiu rankelės,

Aš sau turiu bernužėlį, 
Slauno tėvo sūnelį.

Karvelėliai ant oro
' Ir tie jfeško sau poros,
Tik aš jaunas bernužėlis

Neranda sau mylimos.
Kad atrasčiau mergelę,

Sau mylimą panelę, 
Aš mylėčiau, šėnavočiau

Kaip paukštelį klėtkelėj.

Košė
“Dirva” daug sykių darė pa- 

tėmijimus kaip netiksliai mūšų 
rašytojai ir redaktoriai naduo- 
ja įvardinius būdvardžius, 
tankiai padarė iš sakinio 
košę.

Kauno “Lietuva” Nr. 16 
pina atvaizdą buvusios Meksi
kos imperatorienės Charlottos 
ir štai kaip rašo po juo:

“Buv. Meksikos imperatorie- 
nė Charlotte, sušaudytojo (1867 
m.) Austrijos ercgercogo Mak- 
similiano, Meksikos imperato
riaus našlė” ir tt.

“Sušaudytojo” musų pabrau
kta. (Bet žiūrėkit: rašytojo' no
rima pasakyt kad ta moteris 
yra sušaudyto Maksimiliano — 
nes Maksimilianas būvy sušau
dytas. O pasako: kad Maksi- 
milianas buvo sušaudytojas — 
(linksniavime vardinis: kas— 
sušaudytojas; keno — sušaudy
tojo) .

Tai kokia košė musų spaudo
je yra tik dėlto kad musų ra
šytojai nesigaili tų “jo”, “jų” 
ir kitų uodegučių prie žodžių.

retai

Valstiečiai Liaudininkai 
iš Seimo neišsimetė, daly
vauja kaipo opozicija, reiš
kia sutinką gyventi tokiose 
aplinkybėse kokios dabai’ 
viešpatauja, ir laukti geres
nių laikų.

Mes suprantame kad jie j 
nenori pražūties Lietuvai, 

■ kurios reikalus stato *pir- 
. miausia. Tagi turime pa-

■ klausti “Sandaros”, organo
A. L. T. Sandaros, ar ji no
ri kalbėti Valtsiečių Liaudi
ninkų partijos kaipo parti
jos vardu ar tik gaudama 
vieno kito palaido ašmens

• gandus nori pakasti valsty
bei pagrindus kad greičiau 
griūtų?

, Žydai skelbia boikotą li
tui, ir “Sandara” džiaugia
si. Bolševikai skelbia ban
krotą Lietuvai, ir “Sanda
ra” rėkia s,u jais. .

Ar visi Sandariečiai su 
tuo sutinka ir ar jau užmir
šo kad dabartinis redakto- 

... rius, pirmiau buvęs centro 
sekretorius, anais metais 
pridarė košės pasiųsdamas Įvardiniai būdvardžiai

kas
tik

DAINA 
(B. Vasiliūnas)

Nuo putino, nuo avietės sodai raudonavo, 
Nuo to vyro girtuoklėlio širdelė dejavo.
Vai močiute, vai širdele, piktas mano vyras 
Užtai piktas kad neplaktas iš mažų 

dienelių.
Eisiu, eisiu į močiutę muštaisiais takeliais, 

’ Susiėmus už rankelių su mažais vaikeliais.
Vai močiute, kam žadėjai mane girtuoklė

liui, 
Lenkei širdį kai nendrelę prie to girtuok

lėlio 
Ir išstumei į vargelį ant viso amželio ?.... 
Žmonės geria vandenėlį iš Dunojaus upės, 
O aš jauna ašaroju del meilios močiutės.

DAINA
(J. Jaudzems)

Sausų medžių šakos linko, oi, ‘oi, oi,
Kad mus jaunus vaiskan rinko,

Oi, oi, oi, oi, oi!
Ir surinko, sujieškojo, oi, oi, oi,
Į pulkelius suvedžiojo,

Oi, oi, oi, oi, oi!
Kojas rankas surakino, oi, oi, oi,
Mašinėlėn susodino

Oi, oi, oi, oi, oi!
Strielbos braška, šoblės traška, oi, oi, oi,
Ant kalnelio kraujai plusta,

Oi, oi, oi, oi, oi!

SKIRSNIS XXIX.
Rodino Urvas

Rodino veidas, kuomet inėjo krautu- 
vėlėn, buvo pilnas išraiškos ir paprasto at
virumo. Pasiremdamas ant lietsargio jis 
tarė: — Gaila man tamistos kad taip ank
sti turiu varginti. ,

— Tamista neateina užtektinai tan
kiai kad man dasiėstum, — tarė senė.

— Ką padarysi. Aš gyvenu ukėje, ir 
tik laiks nuo laiko atvykstu čia atlikti savo 
mažus reikalus.

— Kalbant apie reikalus, štai yra laiš
kas kurio tamista laukei, ir atėjęs iš toli. 
— tarė senė, paduodama laišką. .

— Ačiū tamistai, — tarė Rodinas, pa
imdamas laišką, visai nuduodamas nežin- 
geidaująs kas jame yra, ir įsidėjęs Į viduri
nį kišenių atidžiai užsegė ploščių.

— Ar tamista eisi į savo kambarius?
— Taip, tamista.
— Tai tuojau parengsiu tamistai mai

stui reikmenų, ar ne?
— Taip, meldžiu.
Krautuvninkė parinko reikmenų val

giui, biskį anglių kurui, ir įdėjus Į puodą 
degančių anglių iš savo pečiaus padavė Ro
dinui neštis.

Rodinas nužemintai padėkojo, užmo
kėjo už prekes, ir nuėjo tamsiu karidorium 
savo keliu, perėjo per kiemą ir inėjo į an
trą budinką, užlipo laiptais ant antro auk
što, atsirakino duris ir inėjęs vėl užsiraki
no. Pirmas iš jo dviejų kambarių buvo vi-1 
sai tuščias; antrame buvo keli baldai, bet i 
viskas užleista. Siauras langutis, visas^ap- 
žėlęs purvu, vargu įleido j vidų šviesą.^Už
sirakinęs kambaryje, Rodinas numetė ke
purę ir lietsargį ant lovos, padėjo kašę ant 
grindų, pasikūrė pečiuką ir pradėjo šildy
tis.

, Kada jau pradėjo įšilti, Rodinas pra
skleidė lango uždangalus, ir manydamas 
kad yra saugus nuo visų akių, išsiėmęs iš 
kišeniaus laišką pradėjo skaityti. Su laiš
ku sykiu ištraukė ir kitų popierių pundą, 
kurias dedant ant stalo prasiskleidė. Tarp 
jų buvo suvyniotas sidabrinis kryžius Gar
bės Legiono, pajuodęs nuo laiko. Pamatęs 
kryžių, kurį vėl įkišo į kišenių sykiu su 
medaliu atimtu nuo Faringo, Rodinas pa
judino savo pečius lyg nusišypsodamas. 
Po to išsiėmė iš kišeniaus savo didelį laik
rodėli ir padėjo šalę laiško iš Romos. Lai
šką tėmijo sumaišyta nuožvalga ir vilčia, 
baime ii’ nekantriu žingeidumu. Valandė
lę pagalvojęs ėmėsi atidaryt laišką, bet 
staiga metė jį ant stalo, lyg kapriso. apim
tas norėdamas prailgint nežinojimo laiką.

Pažiūrėjęs laikrodėlin, Rodinas' apsi
sprendė neatidaryti laiško iki laikrodėlis 
rodys pusę po devynių, prie ko dar truko 
septynių minutų. Bet žiūrėdamas į laiš
ką vis nekantravo kas jame butų. — Aš de
gu nekantrumu atidaryti laišką. Jeigu iš
laikysiu neatidaręs iki pusės po devynių 
tai naujienos bus prielankios, — tarė sau 
Rodinas. Laukdamas sueinant laiko, jis 
vaikščiojo po kambarį. Tuo laiku priėjo 
prie sienos, kur kabojo senas piešinis, vaiz
duojąs seną moterį lemiančią burtus jau
nam vaikučiui, po piešiniu pasakyta: “Sa
ra Papa” (Busi Popiežium). Po to’apžiu
rėjo kitą piešiinį, kur taipgi buvo apreiš
kimas jaunam piemeniui ganančiam kiau
les kad jis bus popiežius. Tai Sixtus V.

nas, niekam nežinant, turėjo šiuos du kam-|< 
bareliu Rue Clovis gatvėj. Ir iš šito savos 
urvelio jisai tiesioginai susirašinėjo su žy.Į 
miausiais žmonėmis jų šventos kelogijo-J

Vieną sykį, kuomet abbė d’Aigrignyi 
nenorėjo išvažiuot Romon ant pašaukimo,į 
kuomet jo motina gulėjo mirties patale, ii 
šio kambario Rodinas rašė Orderio Genei 
rolui. pasmerkdamas abbę už jo nepamesi! 
mą visko savo Ordeno labui.

Tame laiške Rodinas buvo pridėjęs:! 
“Pasakyk Princui Kardinolui kad jis galit 
pasitikėt manimi, bet aš turiu viltį jo aktil 
viškos pagalbos už tai.”

Šitas Rodino artimas susirašinėjimas! 
su galingiausiu Ordeno didžiūnu, beveiki 
draugingas rekomendavimas su kokiu Ro-j 
dinas kalbėjo i Princą Kardinolą, liudijai 
jog Rodinas, nežiūrint kad išrodė miške-j 
minęs ir apsileidęs prasčiokas, tuo laiku! 
buvo laikomas labai svarbia ypata, ir dau-. 
gelis bažnyčios princų rašinėdavo jam jį 
Parisą po svetimu vardu, panaudodami ci
tras ir kitokius slaptus raštus.

Sugryžęs prie stalo ir laiško, Rodinas! 
žiurėjo prietaringai, ir atidėliojo atplėšė f 
mą nors degė žingeidumu. Kadangi dari 
laikas buv^r nesuėjęs jis ėmėsi taisyti sau! 
pusryčius.. Kada suėjo jo pasiskirtas lai-j 
kas jis drebančiom rankom ėmė atplėšinėti į 
laišką.

Voke buvo du laiškai. Vienas nedavėt
jam nieko ypatingo, ir jis padėjo laišką be t 
atidos ir pradėjo valgyt. Skaitant antrą, Į 
Rodinas staiga pastiro. Staiga pakilo ant I 
kojų, pribėgo prie lango kad aiškiau gale-| 
tų -įskaityti kas .ten pasakyta slaptu raštu, |- 
kad neapsigautų. Laiške žinia buvo neti- ■ 
keta. Jis nusistebėjo patyręs tai ką jam į 
dabar praneša. Ačiū jo atkaklumui ir su-1 
gabumams ir suktybėms, kuriomįf jis. ga- i 

’vo prijautimą aukštųjų Ordeno valdinjpku. 1Į 
štai jis, tam tikru laiku, galės dasigauti į fe 
vietą kuri daug sykių sukėlė bairiię, neapi-'fe 
kantą ar pavydą daugelio karalių, ir kų-_ fe 
rią savu laiku turėjo garsus, prakilnus vy-1 
rai, taipgi įvairus niekšai, ir ypatos paki-į 
lę iš pat žemutinių luomų. Bet Rodinui! 
Įgyti tą vietą tikrai, reikėjo Jbutinai pra--, 
varyt pasekmingai jo projektą, kurį jisąft 
pasiėmė atlikti be panaudojimo žiaurumu,® 
tiktai savo apsukrumu ir prielankumu. Job 
užduotis buvo: paimti Jėzuitų Draugijai tą 
Rennepontų šeimynos turtą.

. Paėmimas tų turtų turėtų dvigubas!, 
ir milžiniškas pasekmes; Rodinui reiškė | 
kad jis galės panaudot Ordeną savo ypa-1 
tiškai garbei. Kuomet pirmi įspūdžiai pa-1 
sišalino, Rodinas žiurėjo į dalyką logiškiau | 
ir šalčiau, ir vek barė save už tokį užside- |.
girną ir nusistebėjimą. Bet vėl, negalėda- | 
mas išlaikyti jausmų kokie jame veikė,# I 
paėmęs laišką nunešė prie paveikslo to pis- į 
menuko ir rodė atkišęs paveikslui, ir pas- v 
kui kratydamas išdidžiai galvą, tarp dan- fe 
tų kalbėdamas, padėjęs pirštą ant popie- I 
žiškos antspaudos laiške, tarė: “Eh, bro- I 
lau! ir aš taipgi—gal but!”

(Bus daugiau)

E K S

Puikus dideli

DAINA
(P. Janulis)

Papūtė vėjelis iš visų šąlelių 
Krinta rasytėjė nuo rutytėlių. 
Krinta rasytėlė nuo rutytėlių, 
Verkia panytėlė jaunų dienelių. 
Neverk, panytėlė; nesismutkavok, 
Eik rūtų daržęlin pasimandravot. 
Nebėr man čėselio kada mandravot, 
Baigias jaunos dienos,

Reiks ant šliubo stot.

Rodinas, kaip jau minėta, retai ateida
vo į siuos kambarius; pagal Ordeno taisy
klių, jis iki dabar gyveno su abbe d’Aig- 
rigny, kurį buvo pastatytas sekioti. Jo
kiam Jėzuitų Draugijos nariui, ypatingai 
žemesnių laipsnių, kokiame Rodinas iki to 
laiko buvo, nebuvo valia užsidaryti kam
baryje, arba turėt ką nors užrakinamo iš 
rakandų. Tuo budu niekas nekliudė ki
tiems špiegauti ir žinoti viską apie juos, o 
špiegavimas ir sekiojimas sudarė svar
biausią dalį Ordeno veikimų. Tam tikrų 
priežasčių delei, daugiau ypatiškais reika
lais, nors subendrintais su Ordenu, Rodi-

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Nebūkit be Lietuvos žemlapio!

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

nytkaimiai; upės, ir tt.

6820
Reikalaukit “Dirvoje i ..

Superior Ave. Cleveland, Q)hio
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------------ Į Senovės Pasaka. + Parašė VĖJAS. Į------------

PIRMA DALIS. /

I.
Jaunas Kuoro Sargas.

I
LGAI dar užsitęs ši pasaka iki priei
sim prie tos vietos kaip'vienas jaunas 
'vaikinas tą vardą gavo. Jis gyveno 
sri savo našle motina girioj priklausiu- 

sioj vienam turtingam kunigaikščiui, ku
ris savo globoj turėjo daug pilių kurios 
mokėjo jam donį.

Šis atsitikimas buvo gilioje senovėje, 
apie kurią mes mėgstam pasiskaityti.

To Vaikino vardas buvo Ardys. Jis 
užėmė savo tėvo vietą kaipo kuoro sargas, 
iš ko turėjo sau pragyvenimą ir galėjo 
gražiai užlaikyt savo seną motiną, vienin
telį savo, džiaugsmą, ir galima sakyt vie
natinį žmogišką sutvėrimą po tėvo mir
ties, kąį’jis toj girioj šalip..savęs matė.

Anose gadynėse, kada ,dar nebuvo ki
tokių būdų žinioms persiųsti buvo naudo
jama ugnis, ir sukurdami laužus ant aukš-| 
tų kalnelių arba tam tikrai įrengtų kuorų 
vienos srities žmonės, tankiausia tik val
dovai, susižinojo vieni su kitais šitokiu bil
du kada pavojūs kildavo. Taigi nuolatos 
buvo tėmijama 'iš kurios pusės pirmiausia 
pasirodys kuore ugnis, iš ko žinojo ar rei
kia pagalbos ar pataria apsisaugot, tam 
■tikrą skaičių paskirų laužų sukuriant.

Senovės girių didumą mes žinom iš ki
tų pasakų ir iš tikrų patyrimų. Bet seniau 
girios buvo be galo ir krašto, arba tikriau 
sakant išviso tik viena giria, kurią perkir

po tik upę, kur tokią , pasitaikydavo. į Tik 
. retkarčiais būdavo kur tuštumos šmote
lis be medžių, ir ten žmonės sėdavo sau 
Šiokius tokius grudus ar daržoves sodin- 

„davosi, o visą maistą ėmė iš girių, medžio
dami žvėris ir paukščius. Žvėrių kailius 
sunaudodavo apdarui ir patalui?

Kuorinyčios tankiai stovėjo paupiais, 
ries ir žmonės daugiausia gyvendavo prie' 
upių, o kadangi upės keliąs tankiausia iš- 
silankstęs tai vietomis kuorai stovėdavo 
gana arti vienas nuo kito.

Ardžio namelis stovėjo prie upės kraš
to iš vienos pusės, girių iš kitų pusių, su 
šmoteliu tyro lauko, per kurį ėjo mažas 
upelis į didžiąją upę.

Kada jų valdovas jodavo medžioklėn 
— tei į tą pusę jodavo — tada Ardys tu
rėdavo progą susieiti su žmonėmis, nes tu
rėdavo aprodinėt medžiotojams savo sri-l 
ties girios kelius ir takus, kuriuos jis žino-1 
jo kai lapė.

Ardys dar buvo jaunas, bet augalotas 
ir tvirtas vyriškis, apie devyniolikos metų, 
kaip sykį pasitaikė jo srityje medžioklė ir 
kunigaikštis su savo žmonėmis apsibuvo 
tam tikrai įrengtoj medžiotojų gryčioj, 
kurios vieną galą užėmė Ardys su savo mo-' 
tina.

Ardys Nudeda Meškiną
• Kaip visi jauni būdami, ir jis svajojo 
apie didelius žygius, tolimus kraštus, ka
riavimus, atsižymėjimus, garbę, nes iš sa
vo tėvo ir motinos apsakymų žinojo kad 
yra kas pasaulyje daugiau ir svarbesnio 
negu kuoro sergėjimas ir medžiojimas po 
girias. Bet kur jis eis,. sū kuo prasidės 
kitokį gyvenimą, Taigi nepaisant didelių 
savo svajonių turėjo tenkintis gyvenimu 
ir viskuo kas buvo aplink jo grytelę.

Medžiokles lajku, viename šone gryte
lės, kiek toliau, lygioj pievelėj tą naktį 
medžiotojų tarnai saugojo arklius, kūrin
dami ugnį, ir tuomi nubaidydami nuo Sa
vęs ne tik žvėris, bet ir uodus, kurie dau
giau tramdė nakties ramumą negu girių 
didieji gyventojai'.

Tarpe tų tarnų buvo ir Ardys, kuris 
nemiegojo grytelėj, bet praleido naktį su 
kitais jaunaisiais, prisiklausydamas jų kal
bų apie gyvenimą kunigaikščio pilyje, o

jiems pasakojo apie savo gyvenimą girio
se, kur gimė ir augo.

Tik ką buvo pradėjęs brėkšti rytas ir 
tarp medžių -buvo pasklijus ūkana.

Lyg per durnus Ardžiui pasirodė kad 
kitame gale grytelės kas praėjo, ir jis tuoj 
atstojęs nuo kitų pasekė paskui į aną pusę. 
Visi tarnai buvo pas ugnį, kitiems dar kel
tis nebuvo laikas — kas ten do žmogysta 
butų? manė sau Ardys. Kitiems su juo 
buvusiems buvo negalvoj ir jie nepatėmi- 
jo nieko, nes jie nebuvo tokie akylus, tik 
vieno Ardžio akįs buvo pratę prie visko 
kas tik gali giriose matytis. Jis mažiausi 
daiktelį atskyrė ir įžiūrėjo. Naktiganiai 
matydami' Ardį nuo jų nusitolinant, neat
kreipdami į jį domės varė savo snaudulin- 
gas pašnekas tolyn.

Ardys vos užbėgo už grytelės galo 
kaip išgirdo baisų riksmą — žmogaus ku
ris buvo didelėn nelaimėn pakliuvęs. O 
kokia kita nelaimė girioje gali pasitaikytj 
jei ne žvėrių užpuolimas?

Šiame atsitikime Ardys pamatė milži
nišką meškiną iššokantį iš krūmų ir puo
lantį ant to dar gerai neįžiūrėto žmogaus. 
Užpakalyje tarnai suprato tą balsą, ir vi
duje buvę vyresnieji subudo iš miego ir 
šoko iš grytelės laukan. Jau meškinas 
butų puolęs ir parbloškęs tą žmogų po sa
vim, kaip štai Ardys stvėręs nuo žemės 
dviem rankom- vos apkabinamą rąstagalį 
ir smogė juo meškinui per sprandą taip 
kad žvėris sukniubo ir persivertė kuliais 
per gelvą ir pasriuvo per gerklę ir ausis 
kraujais. Iš meškino skausmingo riaumo
jimo Ardys suprato kad žvėris daugiau 
jų pulti negalės, ir tuoj prišoko prie to 
žmogaus, kuris iš išgąsčio buvo net par
klupęs ant žemės, kur meškinas butų jį 
greit Sučiupęs be progos pabėgimo.

O ką gi jaunikaitis pamatė? Nagi 
savo valdovą, kunigaikštį Rykulį. Kada 
kiti visi subėgo, jie pamatė.senį valdovą 
apsikabinusį jauną savo pavaldinį, ir per 
ašaras dėkojantį už išgelbėjimą gyvasties.

Kiti vyrai matydami gulintį meški
ną, mirtinai alsuojantį, ir šalę jo didelį 
rąstą tik stebėjosi kaip Ardys galėjo taip 
lengvai jį pagriebti ir blokšti žvėriui, nes 
sunkiai valdomas tokio sunkumo medis ne
būtų davęs naudos, ir sakė jie vienas ki
tam kad Ardys turi milžino spėką.

Vyresniej isubėgę paėmė valdovą ir 
nustūmę nuo jo Ardį nusivedė į grytelę. 
Tarnai trusėse aplink meškiną, pribaigda
mi jį daužyti, o iš jų, kalbų Ardys sužino
jo kad kunigaikštis mėgdavo rytais prieš 
saulės tekėjimą išeiti į pilies sodną pasi
vaikščioti, ir to papratimo laikėsi • ir me
džioklėse. Bet -šį sykį jo pasivaikščioji
mas ko nesibaigė nelauktomis laidotuvė
mis.

Jau šaulė tekėjo ir visi ėmėsi trustis . 
su pusryčiais ir rengtis medžioklėn, ir Ar
dys ėmėsi savo paprastų darbų, tik tarnai 
ir vijikai tarp, savęs kalbėjosi kad kuni
gaikštis, geros širdies žmogus, tokio Ar
džio darbo, nepraleis neatsilyginęs, bet vai
kinas to negirdėjo ir nieko nesitikėjo, ypač 
dėlto kad vyresnieji jį nuo valdaov atstu
me ir jis nieko daugiau vaikinui neištarė 
kaip tik išgąstingai: “Laimė tave man at
nešė, kuomet visi kiti miegojo, nes mirtis 
man buvo prieš akis.... ”

Po trijų dienų medžioklė baigėsi, ir tą 
atsitikimą su meškinu visi buvo užmiršę — 
nieko nemanė apie tai nei Ardys, nes žvė
rių užpuolimas ir sudraskymas buvo pa
prastas atsitikimas tuose laikuose., Kat
ras išliko gyvas nuo užpuolimo to buvo 
laimė.

Ardys Pašaukiamas Pilin
Nors žmonės sako kad dėkingumo at

mintis trumpa, bet ne tokia ji buvo pas 
kunigaikštį Rykulį. Nors po teisybei Ar

dys galėjo židaugtis kad kunigaikštis jį 
toje vietoje laiko, nenorėdamas nieko kito, 
nes turi užtikrintą pastogę ir nereik per
daug. rūpintis, bet kunigaikštis savo gy
vastį labai brangino, o dar labiau įvertino 
narsius ir buklius vyrus kurie net nakti
mis. nemiega, kaip jis pats, bet anksti kė
lę žiūrinėja savo lizdo ir pamato viską ge
rą ir blogą kas aplinkui dedasi.

Už savaitės laiko po medžioklės, i Ar
džio grytelę upe atsiirė valtyje trįs šarvuo
ti vyrai, su jais vienas raišas senyvas žmo- 
gus su motere ir pora nedidokų vaikų.

Senutė Ardžio motina suprato kame 
i dalykas ir ėmė verkti:

— Netenkame, vaikeli, šios vietelės, 
jau atvežė kitus į musų lizdelį. Kur dabar 
mudu pasidėsim?....

— Kunigaiktšis reikalauja tavęs ir ta
vo motinos savo pilyje, ir tuoj išsirengkit, 
irsites su mumis atgal, — tarė vienas šar
vuotų vyrų.

— Kunigaikščio valia, — atsakė Ar
dys, ir skubiai ėmėsi ruoštis kelionėn, rin
kdamas sau ir motinai reikalingus daiktus 
ir nešdamas į valtį.

— Neverk, tetule, nepražūsi tokį nar
sų sūnų turėdama, — ramino senutę nau- 

1 jai atvykus tos grytelės gyventoja.
— Gaila man gaila šio lizdelio — taip 

ramiai čia pragyvenau; visur kitur man 
bus svetima ir nelinksma. Kitur nei žmo
nės nebus tokie geri kaip čia buvo žvėre
liai ir paukšteliai.... Pusę savo amželio 
prabuvau tarp žmonių, visko tarp jų ma
žiau, užtai- čia jaučiausi laimingiausia.... 
— dūsavo senutė.

— Lik sveikas, dėde, ir gyvenk čia lai
mingai, o busi viskuo patenkintas, — tarė 
Ardys naujam kuoro sargui, kada aprodė 
viską- kas jam reikės daryti ir kuorą kur 
ugnį kūrins pavojaus laike.

— Dėkui, prieteliau, už linkėjimus, ir 
lai dievai tau padeda tavo ilgame gyveni
me, kuris dar prieš tave stovi, — atsakė 
naujas šeimininkas.

Ardys dar priėjo prie mažų vaikučių 
i’’ glostydamas juos .tarė: — Augint svęi- 
ki ir būkit geri savo tėveliams, o busit lai
mingi' kada užąugsit.

Paskutinis nešulys Ardžio- į valtį bu
vo tai to meškino, didelis kailis, kurį jis 
nulupęs/išsidžiovino ir laikėsi sau, atmin
čiai savo netikėtos medžioklės kurioje ga
vo sveiką nesubadytą kailį, kas labai retai 
pasitaiko.

Po pusdienio pavandeniu irimosi, sau
lei leidžiantis Ardys, jo motina- ir tie trįs 
šarvuočiai pasiekė kunigaikščio pilį, kur 
buvo.irgi ant tos pačios upės kranto, bet 
tarputįakyj kitos upės, kuri toj vietoj su
bėgo į pirmąją upę.

Senovėj žmonės ir valdovai dažniausia 
taikėsi apsigyventi tokiose vietose kur iš 
dviejų pusių saugojo nuo priešų‘pati gam
ta, kaip upės, o iš kitos jau patįs galėjo 
lengvai gintis nuo užpuolikų. Ne kitaip 
gyveno ir šis valdovas, nors ne jis tą pili 
sau įsikūrė, bet paveldėvo nuo savo tėvo, 
kuris ją įgavo visai netikėtai, kaip vėliau 
teks patirti. Kurie tokių gamtiškų vietų 
neturėjo statė pilis ant skardžių 'aukštumų.'

Šalip upių vandens, dar aplink pilį bu
vo apkasta griovis ir vanduo suvestas su 
viena ir kita upe, taip kad priėjimas prie 
pilies buvo negalimas be tilto, o tiltai bu
vo iškelti kada jų nenaudodavo. Šalip ap
saugos vandenais, dar aplink pilips namus 
ėjo didelės medžio ir muro sienos, kurias 
priešams reikia išgriauti arba perlipti jei 
valtimis ir apgultų plį.

Sienos buvo moliu ir akmenais aplipy
tos kad iš lauko apgulusieji negalėtų jų 
sudegint, vidus' buvo žemėmis užpiltas ir 
viršus buvo toks platus kad galėjo ant jų 
kareiviai būriais vaikščiot. Sienų aukštis 
buvo keturių, vyrų vieną ant kito susta
čius, taip kad perlipimas buvo' labai sun
kus. Viskas tas 'buvo reikalingą- atsitikime 
priešų užpuolimo. Sienose vartus iškėlus, 
aplinkui visą pilį buvo tik juosta vandens. 
Jei priešai dasiirė vandeniu, jiems kelią 
pastojo milžiniškos sienos. Jei bandė ko
pėčiomis lipti, nuo sienų buvo liejama kar
štas vanduo, mėtoma įkaitinti akmens ir 
ritama žemyn smailai nuaštrintomis šako
mis rąstai. Vietomis buvo įtaisyta lank
stus svaidintuvai šaudyt akmenis į priešus 
ištolo. Ant sienų kampų buvo po bokštą.

arba kuorą, kuriame stovėjo sargybiniai 
ir buvo sukrauta laužai padegimui duoti 
gandams kaimynamft'^atsitikime užpuoli
mo. Iš vidaus pilies dar ėjo du slapti po
žeminiai urvai į girią po apačia griovio.

Panašiai maždaug atrodė senovės lai
kų pilįs išlaukė kada kariauta su buožė
mis, jėtimis, draucinais 1 arba kardais ir 
šaudyta saidokais.

ą Kunigaikštis Patinka Savo Išgelbėtoją

Į tokią tai pilį -priplaukė Ardys su sa
vo motina ir palydovais. Atplaukus upe 
Ardys žiurėjo į aukštas pilies sienas kurio 
se jokios švarpos nebuvo. Mat, iš upė' 
pusės kur vanduo prieina nuolaidžiais kra
štais ir kur priešai gali išlipti nedaryta jo 
kios ineigos, nes ją užpuolikai gali išvers 
ti ir įsigauti į pilį.

Pilyje visi- žinojo apie Ardį, ypač ku 
nigaikščio dvare jis buvo išaugintas į mil 
žiną ir narsuolį, nes šnekus kunigaikštif 
nepavydėjo žodžių išgyrimui savo išgel 
bėtojo. Visi jau žinojo kad meškinas-kur: 
ant jo puolė buvo arklio didumo, kad rąs 
tas kuriuo vaikinas žvėrį nusmogė buv 
voš glėbiu apkabinamas, o pats Ardys t?. 
vyras kokio nerastum eidamas skersai i" 
išilgai visą jo kunigaikštystę. Toks tai bu 
vo dėkingo valdovo apvertinimas savo iš 
gelbėtojo, tik gaila kad mažai ant žemė 
buvo ir yra tokių žmonių kaip šis kunigai 
kštis, kurie už gerą geru atsilygina.

.Ar dyvai todėl jeigu Ardžio pasitiki' 
išėjo visas dvarai— visos ponios ir tar 
naitės, pats kunigaikštis, senė kunigaikš 
tienė, jų duktė, jauna graži Algė, ir sūnūs 
Laukys, kurs buvo maždaug vieno amžiau- 
su Ardžiu, bet labai išdidus ir pasigirt 
mėgstąs nors ir turėjo ko girtis, nes būvi 
apšauktas visoj apielinkėj del jo nepapras 
to narsumo ir .gabumų įvairiuose žygiuose

Ardžio valtis sustojo kitoje griovų 
pusėje, kur nugula tilto galas, nes vandu' 
priėjo prie pat aukštos stačios sienos ir if 
tos pusės griovio į pilį.negalima ineiti ne' 
prie vartų prilipti.^-?<-į -

Pamatęs anį. tilto*daug žmonių, Ardy 
džiaugėsi matysiąs kokias nors pilies iškil 
mes — Į patį -tokį laiką pataikė, — man ' 
jis sau. Bet apsiriko, nes buvo taip kai' 
jis nei nesapnavo: viskas tas buvo jo sut’ 
kimuį, nors jis buvo atkviestas tik į kuir 
gaikščio pulko vyrus, o ne į žentus ar ko 
kius viršininkus.

Taip tai kunigaikštis sugalvojo ats; 
dygint tam jaunam vaikinui ir' duot vis? 
gyvenime -progas kaipo tvirtam, narsiau 
ir drąsiam jaunikaičiu, kuris savo gabu 
mus galės sunaudoti ant gero. Kitam- 
atsitikime, kas butų tokio- jei į kunigaikš 
čio pulką atvyko ir liko priimtas dar vie 
nas naujas vyras? Bet šiame-karte patie 
kunigaikščio kalbingumas visų -ausyse p? 
darė Ardį karžygiu ir kaipo tokį visi suėj' 
pamatyti kuomet pats kunigaikštis išėji 
jo patikt, nes turėjo už ką būti dėkingas.

Kuomet Ardys iškėlė iš valties savi 
motiną ir ėmėsi į rankas tą meškino kai
lį, prie jo priėjo kunigaikštis ir užšnekino

— Sveikas, -mano išgelbėtojau! mane 
narsuoli! Garbė bus man turėti .tave sa-
vo apšauktų vyrų tarpe!

— Nesitikėjau to, skaistus kunigaikš
ti, ir ne tam buvau išsirengęs čia vykti! — 
tarė Ardys, priklaupdamas prieš savo val
dovą.

Jo motina taipgi su ašaromis puolė į 
kunigaikščio kojas, bet valdovas tuoj ją 
pakėlė, ir tardamas: — Nesirūpink, mo
tin, prie tokio sunaus tu ramiai užbaigsi 
savo gyvenimą.. Abu dabai* gyvensit ma
rio pilyje, — pavedė ją senesnėms mote
rims globoti, o paėmęs iš Ardžio meškino 
kailį sušuko: • ė

— Tai ve tas meškinas — žiūrėkit ko
kis didelis! — ir užkalbino kailį vienon vy
rui ant pečių ir liepė eiti, o kailio visas 
paskutinis galas vilkosi žeme — toks buvo 
tikrai meškinas didėlis.

(Bus’ daugiau)

ir Svietas Juoks
Iriu šu Tavir

JUMS ŠIRDELĖ 
(Skiriu gerb. Petron 

“Dirvos” bėnd?adai
Kam gėlytę paaukosiu, 
Kam ranką savo padu 
Kam leliją, kam rūtelę 
Jums bijūną ir roželę' 
Gal kam vargą atiduoi 
Kam džiaugsmus gal 

siu,
Jums laimužės, džiaug 
Kam gal rūpesčius pi 
Kam gal skurdą numa 
Kam svajones paauko 
Jums gi širdį atiduosi 

Radast

Nuo Juoką Red 
Neiškenčiame prie ši 

nepridėję savo žodelio, 
žodelio, bet ir kelių.

Mes norime pasakj 
Radasto žiedui kad mu 
gerb. Petronėlė M. yri 
todėl atsargiau su siu] 
savo širdelės....

Poetai tankiai apsii 
poetės ir suklaidint ji 
nes po eilėmis neparaš 
ros pavardės. Ir kas gi 
jaust ir pamislyt kad v 
su poetės kurios per 
septynis ar aštuonis m< 
me kampelyje dainavo 
dusios moterįs! Štai 
gerb. Audrą, gerb. K 
gerb. Birutą, gerb. .vis 
kurios tik retkarčiais t 
to šin kampeliu, ir iš 
laikų gerb. Petronėlę 
galo ir nesenai kėlusia 
prieš gerb. Viengung 
Mamą, gerb. Gaspadihę 
— visos yra vedusios

Nežinome ar čia sun 
gerb. poetėms patiks 1 
šią paslaptį išduodame, 
išdarydami mes norim 
eti apie vieną labai i»į 
yką.

Senovėje, kada dar J 
-om'e jauni, mums eili 
'■inėdavo (ypatiškai) 
nergaitės, ii- išrodė ki 
šik mergaičių darbas y 
šes braižinėti. Dabar ki 
rusenome, nuseno ir t 
gaitės (žinoma ne tos 
r štai jos po senovei < 
šo,-o .jaunųjų neatsiran

O gal Lietuvoje yra k 
gal ten ir dabai- jaunos 
tės eiles rašinėja ir 
joms nuo savęs skirią, 
gerb. Radasto žiedas 1 
dos prisilaikęs nuo sai 
kyrė eiles, gerb. Petronė

Bet vėl .kita vertus 
ten butų poeęių merg 
nereikėtų iš ten Ameri 
siuntinėti....

Mes spėjame kad ar 
sugadino poeziją Lietuvi 
rių vėjų vaikytojai, ir t 
gaitės atšalo nuo poezi;. r. 4^

Myslė
Kokio tabako daugi 

pypkę telpa?
Atsakymas: Svetim 

z -' .
Ko Svečiai Nori

Vyras: Nejaugi tų 
pasirodyt prie žmonių 
suknioje?

' Moteris: Kodėl ? J 
Jnia višai nauja.

ši yra pirmutinė dalis pasakos “Juo
das Karžygis”. Šekit tą pasaką išsitai, tu
rėsit gražaus ir žingeidaus pasiskaitymo. 
Duokit savo draugams ją paskaityt.

Vyras: Taip, aš mat 
aš kalbu kad ji perduj 
pyta ir rankovės nuogos

Moteris / Tai kaip t 
hi: juk svečiai ateina iii 
matyt, ne mano drabuž



By Juniu s

No party, will ever remain 
in power unless it devises some 
plan to provide enough post of
fices to go around;

Genius
Harold (stopping the car): 

“I can't drive any farther' for 
a while. My wrist is asleep.”

If you will work for others 
like you 
work for you; you’ll never be 
out of a job.

would have others

Cheap skates are now a thing 
of the past.

Advice the politicians 
the farmer is like Helen 
frukonis says of flattery
won’t hurt him unless he swal
lows it.

give
Bal-

It

A natural fool is never cured 
of his follies.

Men profit not by what they 
read but by what they heed—

How To Be Happy Though
_ Married

Matrimonial happiness con
sists of pretending you don’t 
know 
doing.

what the other half is

nįght and no day makes

D' I - K y A

HE WAS SO TALL
Lincoln’s Birthday. Feb. 12th.

I love to think of him, I like to hear
All the quaint stories—.yes, but most, of all 

I like to picture him, this man most dear—
He was so tall.

He looked above the crowds and saw beyond
■ The little things which make men seem so small.
He knew fheir hearts. His own was very fond— 

He vas so tall.

He smiled so much—that tender, kindly smile-^-
It changed his face—folks speak, who can recall

Of his
He

fine humor—cheerful all the while, 
was so tall.

so human. He felt people’s pain.
He understood the strongest man may fall. 

He’d take his hand and help hipi up again ;
He was so talk '

He was

Perhaps he saw what others cannot see. į
Perhaps he looked beyond this earthly wall.

He understood what we call “mystery”
He was so tall.

O. Splendid One, you were the Nation’s own!
None need inscribe your name in fame’s fair hall.

You reign supreme—the Nation’s heart your throne— 
You were so tall.

Nowadays 
sed up in 
clothes she

a woman iš dres- 
proportion to 
leaves off.

4/ 
Won’t Tell It!

the

We Just
We’d like to tell you the joke 

about the traveling man’s bed 
. . but it’s the bunk.

8 a n

“Ali
Jack boy”.2? te

Jim:&JHaVe you ever bunted 
Lear ’!

Jiggs:
corduroy suit:

No, I usually wear- a

Pome
“I thank you for the flowers 

you sent”, she said,
Ąnd she smiled and blushed 

and dropped her head. •
“I am sorry for the words I 

sp.oke last night;
Your sending me the flowers 

proved you were right,’
Forgive me:”

He forgave her.
And as they walked and talked 

ben’eatn the bowers
He wonderecF'who in hell sent 

her those flowers.

P. Akšis says' somehow or I 
other to our vision a police- 
man’s uniform always makes a | 
man look bigger than does a j 
citizen’s dress.

Customer: That law-mower | 
I bought has all rusted.

Hardware Merchant: Maybei 
that’s because there’s so much | 
due on it.

ANTRI MORTGEČIAli
MR;, FELDMAN

214 SOCIETY FOR SAVINGS BLG.
Cleveland. (24)
Žema Kaina-—Greitas Patarnavimaš

The Buckhorn Coal Co.-
ANGLIS DEL NAMŲ IR 

GARO GAMYKLŲ.
978 East 67th Street j 

Geros Rūšies. Geras patarnavimas 
Take it from me—the Gold | Rand. 1571 Rand; 5495

Dust Twins know all the dirt. 1   1 < 1  ..........—- |

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s 

Cigarus
Unijos darbininkų— 

Rankų darbo. 
Padaryti iš Porto Rico ir 

Havaną tabakų.
John M. Sulzmann Mfg. . i

6802 Superior Ave. '

Telefonas Main 6111

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

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

AUTOMOBILIAI
su 7 Bearing Motoru

PARSIDUODA ČIA PAT JUSU 
KAIMYNYSTĖJE

SUPERIOR prie E. 68TH

The Zucker Nash Motors Co
John A. Zucker, Mgr.

Rand. 1725 ’ Rand. 2638

NAUDOTUS KARUS PARDUODAMA ČIONAI
UŽ NIEKAD NEGIRDĖTAS KAINAS

Sutaupysit pinigus pirkdami čionai

' F?w- CHOSE N\y 
brother oets 
Uolioms TrtoN\ 
S>C.HOOL hnd l 
don’t get nom

'SOUNDS’ G>!JEE$y
FIND INHERE DO) 

' you 60 to t

fnter-nat’l Cartoon Co., N. iV.

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ 

6411 Superior Ave. 
Bandykit musų Vaistinę pirmiau
sia—Mes užlaikėm prekes, geriau

sias ir kainos teisingos.

| EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Ketverge ir Penktadienį 
Emil Jannings in FAUST

šeštadienį — Priscilla Dean 
in THE SHEEDING VENUS

‘■Randolph 6332.
Cleveland Sheet Metal 

Works
Išdirba Visokius Metalinius dalykus, 

Lubas, Nuotakas, ir viską kitą. 
Dirba viską del pečių ir šildymo.

6935 Superior Ave.

Nedėlioj — Thomas Meighan 
in THE CANADIAN

Pirmadienį ir Antradienį 
Dorothy MacKaill in

JUST ANOTHER BLOND
Vera Reynolds in
 RISKY BUSINESS

Trečiadieni — Gildą Gray in 
ALOMA OF THE SOUTH SEAS

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO. 

6710-12 LEXINGTON AVE.

Superior Hardware Co. 
Geleždaikčiai, Cino Reikmenis, Pečiai 

Maliavos, Stiklas, Etc. 
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
S Įeitų ir Žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas Ė. 65 th St.

“Visiškai Nauja Skalbimo 
Sistema”

Patogi Lietuviams skalbykla, 
tik patelefonuokit ir vežimas 

pribus.
Randolph 7761
Randolph 7762

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS 
6,926 Superior Ave.

Valome Ševeryltus ir Skrybėles, da- j 
siuvame padus. Darbas atliekama 
gerai. Kaliošai padaroma kaip’nauji.

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG

PARDAVIMAI
PARSIUODA ANT HOUGH AVĖ;

Cash mčsinyčia ir groscmė. .Ga
rantuoju $700 savaitinių ineigų; ■nė
ra -kompeticijos. Telefonas Randolph 
2626. Daugiau smulkmenų norint, 
parduodant ar- perkant biznius, ma- 
tykit Zimerman, Notary Public, 622 
St. Clair avė. 4 iki 5 vak. (8)

PIGIAI 2 ŠEIM. NAMAS
Dviejų šeimynų namas, po 5 kam

barius’, parsiduoda pigiai, kaina tik 
$8,650. Randasi 10617 Olivett avė., 

• netoli E. 105th ir Superior, kanj.
Gera proga Lietuviui.

'• THE J. V. MITCHELL 
PROPERTIES CO.

2114 Guarantee Title Bldg.
Telefonas Main 5973.

NUS
Užpal 

šio 11 c

PARSIDUODA
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Furnasai Saldainių ir užkandžių krautuvė,"SS-t 

laiko mokykloms reikmenis, arti 
Wilson mokyklos. Biznis eina ge
rai, daugiausia tarp 10 ir 2 vai. 
Kreipkitės 1446 E. 57 ' St. (7)

1169 East 79th St.
Randolph 597.7

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas j 
Ęlekpiški Padargai 

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

HARDWARE KRĄŲS'UVĖ.
Geležinių daiktu krautiivė, sfflfti- 

navimo įrengimu ir pečių bei reik- 
I menų skyrium, taipgi 5 kambariai" 
I su maudyne gyvenimui, garadžįus, 
išsinuomuoja arba parsiduoda. Ran
dasi ant E. 156 st. Glenville 3674W,

go j ga 
mokykit 
lenaitė. 
laiškely 
tis nei 
kad nui 
nepavyl 
jos mo 
dota A

Jr > V'ARNI

Ar jus manot būdavot 
[ar taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planus 
—suteikt patarimus apie finan
sus 

ant 
tt:,

| The Lake Erie Lumber & 
Supply Co.

5459 Hamilton Ave.
Randolph 5080.

ir duoti 'jums geriausią kai
li. duoti geriausias kainas 
Medžio, Stogo dengimo, ir 

čia pat jūsų kaimynystėje.

Frank Cerne
BRANGMENV, RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465 
930 East 79th Street 

Penn. 999

— Patarimas Dykai' —
“Dirvos” Skaitytojams. ' 

Už PATARNAVIMĄ MOKATE.
HENRY J. MENDELSOHN

(Advokatas iš Kauno)

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėlės ir Induose Augintos
Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Specialiai.
1203 East 79th Street

Florida 3992-J

PAVIENIS NAMAS PARSIDUODA 
5 kambariai apačioj, 1 viršuje ir 

atikas; su maudyne, slate stogas, 
elektros šviesa, didelis lotas, 36x165 
pėdų. Kreipkitės 6905 Zoeter k ve., 
Fairmount 4635-W. Raktas randa
si 6901 Zoeter, užpakalyje. (5)

Malan Auto Service į 
Generalis Taisymas ir Apžiūrėjimas 
Išdegina Carbon, Sulieja Trūkimus 

ir sudeda breksus.
Automobilių* clektrikieriai

7321 Superior Ave., 
Tel. Penn. 572

Frontier ...Tire Shop
I Pilniausias Sandėlis Tires ir 

reikmenų.
Auto 

Specialistai suliejime.

7208

HARRY

St. Clair Ave.
Penn. 0783
W. SMOLK, Prop.

The East 79th St. Shoe|Hats F^X2uv7E C*PS 
Store

1149 East 79th St. , 
Moterų Arch Supporters Čeverykai 
Visokie avalai riebioms moterims su' 
plačiom pėdom, Profesoriaus Starr 
moksliškai išdirbti avalai. Patent

odos, Satino ir Suede.

j Parduodame Dirbtuvės Kainomis 
7808 Superior Ave.
Prie E. 79th Street

Tėmykite x- w jr < storage <0
Visokios batarcjoš, Radio | į| ra J
reikmenys. Taisėm ir per- 

ziunm DYKAI.
Kreipiatės reikale pas mus.

Freeman Battery Service

Randolph 1822

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

7305 Superior Ave. 7412 St. Clair Avenue

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

'milllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIli
I = Prospect 2420 Central 1766 = |

THE F. W. ZIMMERMAN CO. J 
| Generališki perkraustytojai, vindubtojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų.- Rakandus pat- = 
E kuojam, išlaidžiam ir sukraunam.
= 3400 St. Clair Avėnue Cleveland, Ohio. =
Šiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii{iiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii5A. S. BARTKUS

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
J FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
| VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. į
J Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 

vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui-
I kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos.
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- 

» darome puikius renius 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 ------

Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia

SPECIALIA
IŠPARDDAVIMAS

$8975

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER 
CO.

7800 Superior Ave.
Atdara Utar., Ketv. ir Penkt. v.

SPECIALIAI SPECIALIAI
9 pėdų per 12 congoleum patiesalai 

reguliariai S16.50 iki $22 vertės 
per šią savaitę po $11.99.

National House Furn. 
Supply Co.

5810-5812 Superior Ave. 
Randolph 7271

Lengvi išfiiokėjimai jei norima.

Estella Beauty Shoppe
, 1218 East 79th St. 

Plaukų Kirpimo ir 
Marcelin vimo Parlor 
Kerpant, Plaunam ir 

gražinam.
Aptaisom veidą ir 

tam panašiai.
Telefonas Pennsylvania 1250

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

TAISO VISOKIUS KARUS
Specialiai Studebaker.
Parveža sugedusius.
Phone Penna 2996

W. Kish, 8 metai prie Studebaker 
taisymų.

BY LOUIS PJCHARD

.So VVMflT 
COULD /

SCJiOCL. .

Pennsylvania 2107. įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

Rand. 4108 Jack Haber, Mgr.

'St. Clair Auto Wrecking
PERKAM, PARDUOD®WIR
MAINOM AUTOMOIįlUŲS

Parduodam dalis visokių automobilių,

1377 East 55th Street

Randolph 7185. Rėš. Eddy 9079 J

Addison Flower Shoppe
GĖLES VISOKIEMS

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.

6506 St. Clair Ave.

Superior Battery Co, 
Išdirbėjai . 
Batarejų $5 ir $10 
St. Cląir Ave. 
Superior Ave.

Storage
1410
4208

Štai jūsųPROGA
Vienos savaitės laikui 

25 centų vertės, 
NEBALTINTAS MUSLINAS 

specialiai po18'
VARDAS

Geo. L. Schlather 
6407 Superior 

6616 Wade Park

GUTH’S SHOES
Avalai 

del visos
Šeimos 
visai 

pigiai 
Pirkit dabar

Wade Park, kampas E. 66,th.

Randolph 0758
P. J. Pickett

PLUMERIS, GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIU BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikama 
ant pareikalavimo.

7407 Superior Ave.

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sieninės Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS— 
7720 S. Clair Ave. 

Phone Rand. 5440 
7820 St. Clair Ave.

Phone Rand. 4931

Your Home Prettier
Your Furniture 

Bright 
Your Work Less

Use

’’^-polish

,-Kaun 
y nai pat 

cijos s 
siunčia! 
stybinį 
praman 
ginklų 
visuom 
tvarkai

Kaur 
mis ik 
iš Kau

NUTJ
Sausi 

dos Te 
džių VI 
sevičiat
mų m 
Janavo 
žę Griį 

: ; Drag’

, Skt
” i mai



DIRVA
DAVIMAI
ANT HOUGH AVE. 

/čia ir grosemė. Ga- 
savaitinių ineigų; *116- 

s. Telefonas Randolph 
u smulkmenų norint, 
perkant biznius, ma- 

n, Notary Public, 622 
4 iki 5 vak. (8)

! ŠEISI. NAMAS
rau namas, po 5 kam- 
loda pigiai, kaina tik 
.si 10G17 Olivett avė., 
th ir Superior karų, 
netuviuil

V. MITCHELL 
’ERTIES CO. 
•anted Title Bldg, 
as Main 5973.____ *nwu

po lietuvąi 
| PASIDAIRIU S f 
S—-------------- į

tieks pakankamus įrodymus 
kad yra okupuotos Lietuvos pi
liečiais bus pripažinti Lietuvos 
piliečiais ir gaus vidaus pasus, 
o kurie negalės to padaryti bus 
pripažinti svetimšaliais. “T.”

RSIDUODA
skandžių krautuvė, už-“ 
ims reikmenis, arti 
los. Biznis eina ge-'f
tarp 10 ir 2 vai.

G E. 57 St. (7)

RE KRAUTUVĖ 
iktų krautuve, sui-rei- 
nu ir pečių bei reifey 
, taipgi 5 kambariai^ 
gyvenimui, garadžjus, d 
rba parsiduoda. Ran- 
i st. Glenville 3674W. •'

IMAS PARSIDUODA 
apačioj, 1 viršuje ir ą 

ludyne, slate,' stogas, ' ■ 
, didelis lotas,' 36x165 
tės 6905 Zoeter ive., 0 
5-W. Raktas randa- 
•, užpakalyje. (5)

107. Įsteigta 19101 'J

DUNHAM
IR GERIAUSIOS 

S SVIESTAS, 
ale ir Retail.
Addison Rd.

Jack Haber, Mgr,

Luto Wrecking;
PARDUOD$®IR 
AUTOMOIHUUg 
s visokių automobilių,

* ■ W
»t 55th Street

Res. Eddy 9079

■"lower Shoppe
VISOKIEMS 

KALAMS
eta Lietuviams.

t. Clair Ave.

Battery Co. I 
dirbėjai ' 
tarėjų $5 ir SlOj 
.. Clair Ave. | 
uperior Ave.

NUSIŽUDĖ MOKYTOJA j 
Užpaliuose, Utenos ap., Sau

sio 11 d. hute rasta iš braunin-i 
go į galvą nusišovus vidurinės 
mokyklos mokytoja Sofija Pe-| 
lenaitė. Paliktame trumpame 
laiškelyje nusižudymo priežas
tis nenurodyta, bet manoma 
kad nusižudė iš apsivylimo del 
nepavykusios meilės ir įžeistos j 
jos moteriškos garbės. Palai-

1 dota Anykščiuose. “L.ž.”
▼ ▼ ▼

VARNIUOSE LIOGERIS JAU 
PARUOŠTAS

.'Kaunas. — Varniuose galūti- 
■,-nai pabaigta rengti koncentra

cijos stovyklos. Ten bus .iš
siunčiami asmenis už priešval
stybini veikimą, melagingų ir 
pramanytų gandų skleidimą, 
ginklų neregistrąvimą ir šiaip 
visuomenės rimčiai ir esamai 
tvarkai pavojingi asmenis.

Katino komendantūros žihio- - 
mis iki šiol nuspręsta išsiųst i 
iš Kauno apie 50 ašmenų.

“L.ž.”
V ▼ v

NUTEISTI ŽMOGŽUDŽIAI
Sausio 14 d. Kauno Api'gar- 

dos Teismas sprendė žmogžu-1 
tižių Vlado Dragelio, Stasio Mi
sevičiaus ir kitų bylą, kaltina
mų nužudžius pereitą vasarą) 
Janavos gatvėje prostitutę Ka-j 
žę Grigaitę,.

Dragelis ir Misevičius iš sa

vo meilužių prostitučių Dauge- 
lytės ir Montautaitės, gyvenu
sių Klaipėdos gatvėje, sužino
jo kad jiems iš matymo pažįs
tama Grigaitė turinti daug pi
nigų, apie 500 litų. Jie suta
rė pasinaudoti ir tarpkelėj iš 
Ukmergės pi. į Malūnų gatvę 
•vakare Grigaitę užpuolė ir at
ėmė pinigus ir dokumentus; pi
nigų buvo tik 64 litai.

Grigaitė, ■ nors apiplėšta, bi
jojo eiti policijon skųstis kad 
ją be dokumentų nesuimtų, ir 
papasakojo savo draugei Ur- 
bonytei kad ją apiplėšė Drage- 
ls su Misevičium. Urbonytė 
sutikus tuos vyrus papasakojo 
kad Grigaitė rūpinasi del atim
tų dokumentų. -Jie nuviliojo ją 
j krūmus kur neva jos doku
mentai paslėpti,, ir užmušė.

(Apie pačią žmogžudystę jau 
buvo'seniau. “Dirvoje” praneš
ta.)

Teismas Vladą Dragelį ir St. 
Misevičių nuteisė po 15 metų 
sunkaus kalėjimo, jų drauges 
prostitutes Montautaitę ir Da'u- 
gelyję po keturis metus sun
kaus kalėjimo, kitus tris Įmai
šytus išteisino; “L.”

NAUJOKŲ ĖMIMAS 
Kaunas. — Nuo Kovo 15 d. 

iki Balandžio 15 d. bus šaukia
mi kūrinei prievolei atlikti vy
rai gimę 1906 m. pirmame pus
metyje. “L.”

DARBAS BEDARBIAMS
Kaunas. — Viešuosius dar

bus manoma pagrindinai per
tvarkyti taip kad bedarbiai dir
btų produktingą darbą ir galė
tų patįs užsidirbt ir darbą kaip 
reikiant atlikt. Bedarbių daliai 
darbo galės suteikti miškų de- 
partmentas kertant mišką. Tuo 
tarpu numatoma darbu miške 
aprūpint apie 200 žmonių. “T.”

SŪIMĄ' KOMUNISTUS
Kaunas. Ukmergėj politi

ne policija suėmė apie 30 -ko
munistų. Beveik kiekviename 
apskrities miestelyje veikė ko
munistinės “pačeikos”, per ku
rias buvo platinama komunis
tinė literatūra. “T.”

11 jūsų

avaitės laikui 
ntų vertės, 
’AS MUSLINAS 
ialiai po

18c
ARDAS

. Schlather
Superior

Vade Park

S SHOES
Avalai 

del visos ■ 
šeimos 
visai 1 

pigiai 
Pirkit dabar

kampas E. 66th.

olph 0758
Pickett

AZO SUVEDĖJAS 
ĖŲDAVOTOJAS.
imai suteikama 
•eikalavimo.
perior Ave.

i

Eagle Brand išaugini 
daugiau sveikų kūdikių ne
gu kiti kūdikių maistai.

EAGLE BRAND
CONDENSED MiLK.

Didis Pasisekimas

Feen-a-mint
The Chewing LAXATIVE

, Skanus mėtų kramto
mas gumas kuris regu- 

rįjiuoja .vidurius. Vaikai 
BTjį mėgsta.

15c ir 25c

rk Hardware
ii ir Maliavos 
mines Popieros 
iAUTUVĖS—
Clair Ave.

Rand. 5440
Clair Ave.

Rand. 4931

me Prettier 
'umiture 
ight 
^ork Less

©dar
wFolisk
Cleans z 
as it

Polishes”

25*
—yra tai 

tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE 

Large Tube 

25^

Į PANAIKINS- VILNIJOS PI-
I- — LĮEČIUS

Dabar Lietuvoj yra trijų rū
šių piliečiai: tikrieji, okupuotos 
Lietuvos ir svetimšaliai? Oku
puotos Lietuvos piliečiais laiko
mi tie kurie yra gftnę ir gyve
nę okupuotoj Lietuvoj, tačiau 
negali tai dokumentais įrodyti. 
Viso tos rūšies piliečių yra apie 
8,000. Vių jų pilietybės bylos 
bus peržiūrėtos ir tie kurie pa-

T 

b

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
-pAI yra piiiku jeigu gali taip 

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Muša che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iš tikro 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, U. S. A.

DR. GRINIUS TARNYBOJ
Kaunas. — Buvęs preziden

tas Dr. K. Grinius gryžo į seną 
savo tarnybą — Kauno mies
to sanitarijos skyriaus viršinin
ko vietą, kurioje tarnavo iki iš
renkant prezidentu. “T.”

AREŠTUOJA KARŠTUOLIUS 
FAŠISTUS

Kaunas. — Didelį sujudimą 
Iššaukė Lietuvos fašistų vadų, 
Tomkaus ir Klimaičio, ąr’eštavi- 
T..is. Girdėt kad bus suimta 
dar daugiau fašistų; Suareš
tuotieji traukiama tieson už 
•nevalstybini veikimą.

išrodo kad 'Lietuvos fašistai 
lira, patenkinti ir ta dešiniųjų 
žeidžia, kuri susidarė po vals
tybės perversmo. Jie eina prie 
kraštutinės diktatūros politi
kes, todėl naujoji valdžia, gin
dama save turėjo pradėt imt 
juos nagan.

Tikrasis fašistų vadas, pa
garsėjęs savo akyplėšiškomis 
polemikomis spaudoje, dažnai 
minimas pulkininkas Glovackis, 
kol kas’ dar rodos į šį naują su
judimą neįveltas. ■ “N.”

“Ei, Pasauli, Mes be LITŲ 
NENURIMSIM!”

Vilnius. — Vilniaus apigar- 
dos teismas nagrinėjo Longino 
Skąrzynskio bylą už netikrų li
tų dirbimą. Teismas rado ji 
kaltą ir nuteisė 3 metams ka
lėti. . “L.”

Ei, sustokit, išgirskit! Pa- 
j ieškau apsivertimui merginos 
ne jaunesnės kaip 90 metų ir 
ne senesnės kaip 98 metų.

Taipgi paj ieškau savo gimi
nių iš 'pažįstamųL; Paeinu iš 
Raseinių apsk.,? Girkalnio par., 
Akmeniškių kalino'.

Kazys E'. Jocius.
Taipgi užkviečiu visus gimines 
ateitį ir užsisakyt pas mane 
sau pavasarinį siutą.

K. E. YOCHUS 
1310 Russell Rd. Cleveland 

Superior, kampas E. 69th St.
Telefonas Florida 3367 RX.

*'Dirvos” Ofisas esti at
daras vakarais iki 8 vai. 
Atlikit savo reikalus per

',Dirvą” vakarais.

DR. K. GRINIUS VALSTIE
ČIŲ LIAUDININKŲ TA
RYBOS PIRMININKAS

Kaunas, —- Gruodžio 16 d. 
įvyko Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos centro tarybos posė
dis gyvenamojo momento rei
kalais pasitarti. Buvo apsvar
styta partijos statuto papildy
mas sutekiantis platenių teisių 
tarybos pirmininkui.

Centro tarybos pirmininku 
išrinkta vienu balsu Dr. K. Gri
nius.

Iš pranešimų; iš vietų paaiš
kėjo kad centro komiteto tak
tika laike Gruodžio 17 d. per
versmo .yra tinkamai suprasta 
ir įvertinta kaipo pasiryžimas 
statyti aukščiau visko valsty
bės reikalus.'

Del-dalyvavimo valdžioj taip 
pat jokių skirtumų nuomonėse 
nepasireiškė.

Valstiečių Liaudininkų Są
junga kaipo turinti krašte tvir
čiausius pagrindus organizacija 
visuomet stovėjus valstybės 
reikalų sargyboj ir' kovojus už' 
demokratinę tvarką ir liaudies 
teises Lietuvoje, iš Gruodžio 17 
d. perversmo išėjo dar labiau
sustiprėjus. nauju pasiryžimu 
kovot už demokratinės Lietu
vos Respublikos Konstituciją ir 
joje nustatytą demokratinę 
tvarką. “L. U.’”

IŠKASĖ ŽMOGAUS KAULUS
Darbininkai, kasdami griovį 

ties Veliuonos upeliu iškasė be 
galo daug kaulų, žmonių kau
kolių ir geležgalių. Seni žmo
nės pasakoja kad toje vietoje 
buvę palaidoti Švedai. “T.”

REDAKTORĖ KALĖJIMAN
Vilnius: — Vitniaus apigar-

15Q0 RICHMAN BROS. COMPANI- 
JOS DARBININKŲ GAVO 

GERĄ PELNĄ
Kurie Pirito Kompanijos Akcijas Pa

darė dar Bendrai 3750)000 Virš 
Reguliariu Algų.

Richman. Bros. Company, drapanų 
ravimo „įstaigos Clevelande darbinin
kai ir darbininkės pereitų metų ša
lip algų dar uždirbo, tris ketvirtda- 
ius milijon dolarių.

Kompanija įvedė pardavimų akci
jų savo darbininkams, kurios buvo 
parduodama po $50. Dabar tų Šerą

dos teismo įsakymu buvo at
ėjęs į buv. “Vilniaus Aido” re
daktorės M. Žukauskaitės butą 
oolicininkas reikalauti 100 auk
sinų kaucijos už iškeltas del

rinkos kaina yra $160.
: Kas • savaitė tie 1500 darbininkų 

įiilokėjo dalį savo algos už Šerus. 
Pirko kiekvienas kuris išdirbo koiįti- 

I panijai metus laiko. Dabar; ’susi
ejus darbininkams į® dirbtuvės au- 

: ditoriją ir gavo savo pinigus. Ne
kurtos merginos ne apsiašarojo iš 
džiaugsmo. Visi suprato kad perei
tą metą dirbdami su tikru susiriši
mu toj įstaigoj galėjo padaryt sau1 
geros naudos. Po visų kalbų ir pa
sisveikinimų, merginų orkestras gro
jo,-.kitos skirstėsi namon,

Naudokit Elektriškus
Valy to jus

Dabar Richman kompanijos d: 
ninkai turi 4 ir pusę, milijono : 
jų, neskaitant viršininkų" ir dirt 
rių. N. G. Richman, kalbėda 
apie pinigų išdalinimą, tarė:

“Mes visada turėjom viltį kad 
da nors žmones kurie su mumis 
ba galės pasinaudoti musų pa 
kimu. Ta viltis beveik atsieki; 
Beveik visi darbininkai dalyv 
prie musų pelnų gavimo. Tik 
ir toliau- galėsim dalintis su 
darbininkais pelnu kada ‘jie in 
suosis musų įstaiga.”

Rip Van Winkle kuris miegojo 20 
metų Katskill Kalnuose ir parėjęs 
namon rado savo kaimą pavirtusį į 

j miestą, apleido namus dėlto kad ne- 
laikraščio bylas. . Žukauskaitei mėgo dirbti. Delei jo tinginamo jo 

vargšė moteris del jo tinginumo tu- 
netui'int reikalaujamos sumos vedamo sunkiai dirbti be jokios pa-1 

v v.. . i____:• galbos, ir.vis bardavo ji, iki jis ne-policinmkas buvo bevedąs ją į . apsikęsdamas pasiėmė šunį, šautuvą 
Lukiškių kalėjimą, tačiau pake- ir.te?įi? i.kalnus- Jis turėjo visokių prietikių., ir paskui daug juoko ir 

keistenybių kada sugryžo ir rado Į 
savo kaimą pavirtusį į gyvą miestą. | 

Dabartjniajs__laikais nereikia lauk
ti dvidešimts metų pamatymui stebi
nančių permainų. Tik pamislykis 
apie šlavimą kaip turėjo šluoti Rip 
Van Winkle’o pati. Šlavimo prie
monės buvo išgalvojama lėtai ir tik 
bėgyje praėjusių 25 metų pradėta! 
plačiai naudoti vacuum šlavimo ma-

liui giminėms sumokėjus \ pini 
gus “kaltininkė” buvo paleis-

“L“’

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c. 
^21 §t. ęiž^f'hrti E. 9th “S!REUMATIZMAS

PRAŠALINAMA VISIŠKAI
Garantuotas išgydymas

® Tik per 20 dienų
Tūkstančiai Išgydyta
—Reumatizmas visokiose formose dabar iš- 
rfl gydoma pasekmingai musu A. B. C. ANTI- 
» . RHEUMATIC TREATMENT, kurs yra pa- 
|p||pĮį skiausis išradimas garsaus Dr. Tom. Ne- 
|i į H svarbu kiek kentėjai nuo Reumatizmo, Lum-
lĮį'S bago, Sciatica, Neuritis, Neuralgia, Arthri- 
įį tis, Strėnų gėla, etc., musu A. B. C. ANTI- 
||W RHEUMATIC TREATMENT visai prašali- 
IH! na v*sus tuos skausmus. Neminės ir skau- 
iilJipf smai dings, ir busi visai sveikas. Nekainuos 
E "teko antuojam patenkini-

mą arba pinigus atgal.
Tūkstančiai kentėtojų kurie bandė kitus 

•jji! budus be pasekmių dabar mums dėkuoja už
il!li|!' palengvinimą kokį gavo, paėmė A. B. C.
I® ANTI-RHEUMATIC TREATMENT per 20 
ifijį dienu. Pabandė tą nusistebėsit. Visi pa-
j!|j|]| liudijimo laiškai yra musų ofise.

Nėra Reumatizmo kuris butų persenęs, ir 
lijlly mes siūlom vaistą kuris pašalins skausmus
J/ ant visado; “

atrado 
tingas 

RHEUMATIC TREATMENT 
yra tik $3.00. štai yra jūsų 
tizmo ant visados. Musų A. 
MENT Garantuotas kad neturi narkotikų arba kitokių nuodingų 
vaistų. Gali naudoti visi—visiškai nepavojingas, prie to skanus.

NESIŲSKIT PINIGŲ IŠKALNO
—tik iškirpkit šį garsinimą, ir prisiųskit 20c persiuntimo lesų. Už
mokėsit $3.00 kai vaistus atneš į namus. CHICAGO MEDICAL 
LABORATORY, 1723 N. Kedzie Avenue, Dept. 774, Chicago, III.

— ANT3
RHEBATIC
' TREATMEiiT

Pagelbsti
Tryiik tą pačią vietą kur 

skaudai
Trynk, trynk, trynk iki oda 

įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

Garsus mokslininkas, Dr. Tom 
šią slaptą formula sudėjus tris skir- 
medicinas, iš kurių A. B. C, ANTI- 
yra. Kaina už 20 dienų gydymąsi 
paskutinė proga atsikratyti Reuma- 
B. C. ANTI-RHEUMATIC TREAT-

PAIN-EXPELLER
Įregistr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palenguvinimui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių''peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35č.—vaistinėse—-70c.

F. AD: RICHTER & CO. 
Berry & Sb. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.Doviernastįs
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

šinos- namuose.
Kiekviena moteris žino kokis 

togumas yra elektriško valytoje 
muose prieš, šluotą. Jis sutaupė 
ką ir valo visiškai. Pardavime 
parodo kaip nuolat daugiau ir 
iriau moterįs supranta jų vertę

“Plaukite po Amerikos Vėli;
Velykas ir Planuokite prale: 

Pavasari

LIETUVOJ]
Nupiginta ten ir atgal kelic 

trečia klesa į 
LIETUVĄ

tik $203.00 ir brangiau pe: 
Cherbourg ar Bremen

Tam tikra ekskursija išplat 
puikiu laivu

S.S. George Washingtoi
iš New Yorko Kovo 23.

TĄ asmeniškai ves Mr. Jos. Tur< 
** United States Lines, kuris pa 
•ekskursijas vadovauja keturiolika 
Galima išanksto priruošti vietas ir bt 
pervežimui iš prieplaukos iki justi 
gclžkcliu.

Galite .keliauti ir bile kilu laivu l 
States Lines, kur gausite tokį pat n< 
gstainą patarnavimą už kurį Unitęd J 
valdžios laivai garbinami.

Kovo menesio išplaukimai: 
S.S. PRESIDENT HARDI?

- Kovo 2
S.S. PRESIDENT ROOSEV1

Kovo 9
S.S. LEVIATHAN 

Kovo 19
S.S. REPUBLIC 

Kovo 26
S.S. PRESIDENT HARDIN 

Kovo 30
Gaukite pilnų informacijų 

vietos agento arba rašykite j

United 
States Line 
p Hotel Cleveland Big. Clevt” 

Broadway, New York City

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
s Eikite p«l tikrą Specialistą, e > 
\ prie kokių neišlavintų daktarų. Til 
/ ras Specialistas arba profesorius' ui 

■iklausinės kokia liga sergi ir kt 
skauda, jisai pats tą jums pasaky 
po išegzaminavimoi Daugybe dakū 

^^\rq užtai negalėjo jus pagydyt kad ji 
neturėjo užtektinai apajpažinimo ir pi 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros liga 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-3 

MsfU Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakti 
riologiškas egzaminavimas kraujo at 

I1W'/ 4engs man tikrą justj ligos prisžac 
n®/ Ir jeigu aš paimsiu, pus gydyt, įūnt 
IW tuoj sugryž senoji jūsų sveikata 
'ląjv tvirtybė. Jeigu turite nųsilpnėjusit 

nervus ir kenčiate nuo- užnuodiji™ 
kraujo, turite išbertus veidus, pušku, ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užšisenėjusias kojose — negaišiiukit ilgiau laiko ir neaikva- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas Reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS «
10406 Euclid A v. Kampas E. 11151h St.

ANTROS GRINDYS; KAMBARI3 4 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakasa. 

NedSIdianiais nuo 10 fkl i.
Z.’.’.W.’biWW.’WWZAW.WiWb’liWAWASV.SWAWft’

I®'velaad



ASPORTAS
Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

iii 6820 Superior Ave. Atdara vakarais.
'j1' . ------ ----------

Tel. Randolph 1476

Kamilė Josevskaitė
Justinas Kudirka 
Koncertuos Vasa

rio 19 d.

ir

Akrono Naujienosvogos kumštininkų čampionas:
I .Vasario 18 d. Delaney kum-’ 

i ščiuojasi New Yorke "" 1
] KODIS — SUNKIŲ VOGŲ nev. Laimėtojas tu

KILNOTOJAS Įnių stos su Sharkey,
Sporto redakcija gavo laišką'^’Bostono.______

nuo Jono Kodžio iš Ghicagos, {- 
kuris rašo štai ką: t

“Aš esu sunkių vogų kilno
tojas, taip kaip Freimontas ar
ba Norkus. Mes esam visi tris 
kilnotojai,

“Esu vidutinės vogos sunku
mų kilnotojas ir pirmos klėsos 
ristikas. Aš' apvažinėjau visą 
Ameriką ir buvau Amerikos 
vogų kėlimo Olympiadoj Phila-I 
delphijos parodoj Rugpjūčio 26j 
d. 1925 m. Aš išlaimėjau ant] 
sunkių vogų kėlimo vidutinės. 
vogos čampionatą, 16'5 svarų, j 
Taipgi važinėjau per visą Euro- ] 
ną, Lietuvą, Latviją, F 

Šveicariją, ]

su Mąl.o-j 
kumšty- i

sau tik dviejų pagelbininkų iš 
Kudirkinės nuvertimui i.jožtt' 
valdžios. '

Užbaigus laišką skaityti, pa 
sištoję raudonukai tik žiuri kas 
čia darysis ir kaip atsilieps į 
kitus, narius tas graudus šauks
mas.
nariai mano daryta su
Vieni ėmė rėkt kiek gali kad

!'■ Skundą Kunigas padavė psr-i]ąjšką priimti, o kiti rėkia kad
eitą pavasarį. Byla bus ne kri- atmesti, nes laiškas politiškas. _
minalė, bet civile. “Dirva” pa- Tada draugučiai ėmė rėkt ant ^"'LirtuvarTatviiėL " Rusija, | rKomaras sunkiausias 

i dare sutartis su keletu geriau-1 pirmininko A. Žuko kad jisai Vokiei ii? ‘šveicariia Persi ia ..?Za® ■I??ras’ ,KIsių Cleveland? advokatų ir' įųi- esąs fašistų užtarėjas jei ne-|£tSją; ir Tmkiją Aš h!’iL,etuvi* nst,kas-’ kuns SU^ele 
; sitiki bylą laimėti,^ vienok i ei-j pritaria laiško pi lėmimui svars- Į priėjau savo vogos čampionata.

“Sveriu 165 svarus, aukštis
valan- Į § nėf](

I “DIRVOS” TEISMAS ARTI
NASI

| “Dirvos” .byla su Akrono kle- 
|-bbnu artinasi. Klebonas rei
kalauja iš “Dirvos” bendrovės 

i $25,000 atlyginimo nuostolių
Vasario 19 d., kita šeštadie-,kuriuos išrodinėja panešęs del 

nio vakarą, Clevelandiečiai tu- vienos . koresponoęnci-
Yės gražią pramegą - vieną iš J?s is_Akrono 1926 metų Vasa- 
ypatingesnių koncertų, kadan-1 rl0„1men,esi’_ . __ , ? _
gi suladkįa žymios dainininkes, 
Kamilės Jozevskaitės, vienos iš 
tu dviejų ką seniau sykiu po 
rytines ’ valstijos koncertavo.

Su p-Ie Jozevskaite atvyksta!
iii kitas žymus Amerikos artis-:, . . i■
tas dainininkas, Justinas Ku-.kes skaitytojų ir draugų para- tyti. _

' mos, ir meldžiame visų pasidar- Riksmas tęsėsi pusę
Jie dainuos paskirai ir due- j buoti Užrašant . Dirvą savo dos ir prieita balsuoti, Laiš- 

tur, naujausias ir gražiausias draugams ir pazjstarrnems čia kas atmestas penkių balsų, dau- 
- ■ ir Lietuvoje, perkant knygas ir| guma. Su nubalsavimu visas 

riksmas prapuolė kaip nuo .čin- 
! čibero grybelio. Reikia pasakyt 
Į tik kad nekurie tautininkai, ku- 
j rie nepritaria Lietuvos' pervers
mui, nemoka patįs valdytis: jie 
gatavi pritart ' bolševikams ir 

| duot jiems įsigalėt. Keletas su
silaikė nuo balsavimo tik dėlto, 

j kad jie nori protestuot prieš 
j valdžios permainų. O jeigu bu- 
| tų bolševikai padarę susirinki- 
1 me savotiškai tada vėl bėdavo- 
tų.

Pirmininkas paklausė ką 
laišku.

Aš lai- {reikalavimą išradimo Amerikos 
j Lietuvių čampiono. \

liaudies, dainas ir operų dainas

- Artistė Kamilė Jczevskaitė 
dainuoja sopWnoi?buvus daini
ninkė Rusijos operose ir Lietu
voje.

justinas Kudirka, Amerikie
tis, yra dainavęs Kauno opero-| 
je ir mylimas/visų Amerikiečių 
kurie jį girdėjo.

Koncertas Įvyks Lietuvių sa-| 
Ičj, prasidės nuo 8 vai. vakare.

kitokius reikalus per “Dirvą” I r: 
atliekant. Pasitikime kad il
su aukomis geri musų draugai 
mtis neužmirš, nes išlaidų pasi
darys nemažai.

GAMTOS MUZEJAUS 
PASKAITOS

Švedijos Princas Williamas 
atlanko Clevelandą Vasario 21 
d. paskaitomis savo ekspedici
jos po Afriką! Bus rodomą ju
danti paveikslai. Tas atsibus 
Masonic auditorijoj, pelnas eis 
Clevelande Gamtos Istorijos 

i Muzejui.
Princas William yra pažymus 

lektorius, rašytojas, medžioto
jas ir dramaturgas. Jis puikiai 
kalba Angliškai. Tikietai bus 
nuo $1 aukštyn. Iškalno gali
ma gauti pas- Dreher’s.

Skaitlingai dalyvavo. Liętu- 
I vių Moterų Klubas Vasario 4 
i d. skaitlingai dalyvavo Ameri- 
I kos Moterų1 Balsuotojų Lygos 
konvencijoj Allerton hoįelyje. I 

! Konvencijos posėdyj ir per. pie-| 
tus kalbėjo keletas pažymių I 
moterų ir vyrų kalbėtojų. Su-1 

I sirinkimas buvo žingeidus ir' 
I pamokinantis. Moteris.;

Sandarcs 18-tos kuopos susi*! 
rinkimas atsibus Vasario 15 d.] 
“Dirvos” redakcijoj. Nariai at- 
silankykit, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Vald. I

TMD. 20-tos kuopos susirin
kimas bus laikomas Vasario-221 
d. "Dirvos” redakcijoje. Da-j 
bar yrą laikas ? mokėti mokes-1 
niuš, todėl nariai teiksis ateiti, 

Atminkit kad' d;

Pilnas Narys,

4 KP. VAKARIENĖS 
nariams išsiųsti. Bet 

nesiuntė tikietų del

S LA; 1 
tikietai 
komisija ______ __ T
vaiku, nes nežinojo kas turi vai
kų, o kas ne. Tokiu badu da
bar pranešu: kas turit vaikus ir 
norit atsivesti tai tikietus ga
lit gauti “Dirvoje”. “Dirvoje” 
bus visokių tikietų ir kas norė
sit dalyvaut SLA. 14-tos kuopos 
— • ' * ..................... 19Vakarienėj galit gauti pirm 
d. Vasario, bet vėliau — ne.

Komisijos Narys V. J.

ANTRAS VAIČKAUS VA
KARAS

Pereitą šeštadienį į Clevelan-I 
^■dą atvyko artistas J. Vaičkus,] 
. Po).1. Tendžiulytė ir dar vienas | 
S .jų.Įkompaniją artistas, kilmei 

nędėhcj vaidino bažnytinėj sa-1 
Ižj Slšr rodė kriitamus paveiks- 

Hlu.-. PaseKmės buvo pusėtinai
geros.-

Vasario 13 d. įtoj pat vietoj, 
7 vai. vakai’e, bus antras jų va
karas, vaidins naujus veikalus! 
ir rodys krutamus paveikslus] 
riesenai mirusio Arcivyskupo i 
Matulevičiaus, parodą Philadel- ■ 
pliijoj'ir tt.

Ohio valstijos legislators no
ir atsiteisti. Atminkit kad'da-jri padaryt įstatymą kad “jus- 
bar į Centrą mokasi $2,' pagal j tice of the peace” sausieji jieš- 
pereito seimo nutarimo. Pra , koto jai svaiginančių gėrimų tu- 
šidės 7:30 vak. Vald. i l ėtų teisę veikti tik savo ąrti-

' r.ioj teritorijoj, tuomi sulaiky- 
! 1 ų biznį kokį varo daugelis tų 
i “sausųjų”.

Clevelandas-Londcpąs tclefo- 
! nu. Vasario'9 'd.--buvo pirmas 
pasikalbėjimas telefonu Cleve- 

I lando su Londonu. z Už pirmas
I tris minutas kainuoja $76, už
II įtaš sekančias minutas po $26. 

|( Mažai kas gali savo merginą 
"i Londone pašaukti, jei tiek kąi-

I OVC1IU JL.VM OVCll Up, aUlYOViO | 

15 pėdos 8 coliai, kaklo storumas 
17 colių.

“Aš manau kad aš apsilanky
siu į Clevelandą Lietuviams pa
sirodyt su savo spėka ir ką aš 
galiu padaryti.

\ “Freimontas ir Norkus abu 
yra sunkios vogos vyrai, o aš 
esu vidutinės vogos, 
kibti į 
matys 
svarų 
tos.

“Aš 
Šiauliuose,1 bet užaugęs Latvi- 

Įjoj, Rygoj.
Gali Sūbytyt Norkų

“Aš skaičiau ‘Dirvoj’ ir ma
čiau kad Norkus pasididžiuoja 
savimi ir pažemina Freimontą. 
Na tai butų dideli dyvai jei 
Norkus 
montą. 
bytinti 
paskui 
so tris 
miliutų, 
kum 
kur, 
reikės nei Freimontą Jeigu 
Norkus nori prie Freimonto 
prisiartint tegul jis pirmiau ap
sidirba su manim.”

John Kodis.

Aš galiu 
bile kurį. Kas mane pa
tai nusistebės kiek 165 
vyrui yra daug sveika-’

esu gimęs Lietuvoj

galėtų stot prieš Frei- 
Aš apsiimu Norkų su- 

ant vogų kilnojimo ir 
ištempti jį ant matra- 
sykius kaip silkę į 30 

Aš apsiimu su Nor- 
susikibt ‘ bile dieną, bile 
iš jam kailį išdirbsiu, ne- 

nei Freimontį. 
nori prie ~

Jel

Keturi banditai užpuolę va
kare vieną New Yorko brang- 
menų firmos atstovą, pagrobė 
jį su taxi cab, išsigabeno į už
miestį ir atėmė $50,000 vertės 
deimantų ir kitokių brilijantų, 
bet dar pražiūrėjo $30,000 ver
tės branęmenis pas jį.

Ohio •''Valstijoj nori įvesti už
draudimą šokti nędėldieniais.

Clevelande Vasario 8 d. bu
vo balsavimai už panaikinimą 
ar palikimą civilės tarnybos ko
misijos. Balsavime dalyvavo 
mažas skaičius žmonių. Komi
sija palikta 23,231 balsais prieš 
9,927.

IŠ KUDIRKINĖS J
Dr. V. Kudirkos Draugijos;

usirinkimas įvyko Vasario 6 j 
!. paprastoje vietoje. Viskas j 

buvo gerai ir tvarkiai iki ne-i 
atsirado politiškų reikalų.

Atėjus prie draugijos korės-Į 
pcndencijų skaitymo, atsirado i 
laiškas nuo bolševikų’keikūnui

I promoterio Mažeikos ir- joi ta-l 
j vorščių. Laiškas buvo reikale 
šaukimo bendros'draugijų įoii-j

Ifci’encijos nuvertimui Smetonos'
i valdžios Lietuvoje. Kad laiš-
I kas tikrai butų priduotas drau- . . .
| gijai; Mažeika net' užregistra-1
ves jį sekretoriui siuntė 1, " '•■”-

T J . 1 •! 1 I 11O11.CT1XVC pile Jjiiugu, JUCKUIII neiLp-iske raudonukai reikalavo tant paėmė $1,565 ir išsinešdino.

Gudrus plėšikas. .Vienas plėšikas 
'■ėjo Į Cleveland Trust banka ant 

' *■ CJn-.r įr R 140 st ir Persistatė 
kaipo darbininkas nuo telefonų kojn- 
paiujos, atsiustas įvesti automatišką 

_. feuvo apsirengęs kaip dar
bininkas ir atsinešė įrangius. Kada 
j risitaikė prie pinigu, niekam neina-.

Finansinė Atskaita
The Lithuanian Savings and

Loan c/lssociation
CLEVELAND, OHIO

Parodantis tos Draugijos stovį Pabaigoje fiskalio meto 
pasibaigiančio Gruodžio 31, 1926

TURTAS
| Pinigų ant rankų......_________ ___

Paskolos ant mortgečių užstatų_____
•raskolos ant stako certifikatų........'. 

Bankinis' namas_______ __________
Suv. Valstijų Bonsais....________ ...

Pinigus Lietuvoj siųstus' UeP°sitai kitose Taupymo Kompanijose 
per “Dirvos” Agen- L; ' Viso-t-.----------------_

turą šios ypatos: | atsakomybės

Jokimas Velička ....... Lt. 350 Į -------------------
?a±rą^^eI,ene.......... Neištraukiamas kapitalasL?!
ringis žvinis _••••;••••••• M Depozitai ir suėjęs nuošimtis../...... 
Pranas Kazemekaitis .....100 Rezervo fon(lasJę________________
Kazys Parkauskas .....- 200 Nepadalintas pelnas_______
r,rr.”aSTB,e-.a!tl-s ................ J™! Paskolos ant neužbaigtų namų.,..
Zofija Lukšiene ..................|™|Taksų fondas........’.........
Zigmas zaigunas ........ 1001 
Anelė Viltrakienė ........ 2001 , Viso ______ '...
Jdozas Steponaitis ........ 
Antanas Taujanskas......

Kreipkitės vėl:

uDirvosM Agentūra
6820 Superior Av. Cleveland, O. Į tiųrai nurodo Įstaigos finansini stovi g

GAVO
$ 36,813.98

. 649,758.45
9,154.00

. 33,000.00
350.00

50,000.00

$779,0.76.43

_._$ 59.644.89
__  60,400.00
... .23.200.00
.. ,^600.633.65
... 10,000.00

19,003.24
4,644.65
1,550.00

...$779,076.43

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

... .100

... 100I
... 200 i
....150!
. . . 140 I STATE OF OHIO, COUNTY OF CUYAHOGA, SS:

S. Zaborskis, prisaigdintas pagal įstatų reikalavimo, pareiškia ir sako jog 
jis yra Sekretorius The Lithuanian. Savings and Loan Association, Cleveland. 

Į Ohio, ir kad viršujė paduota atskaita iš dalykų stovio ir biznio tos kompanijos 
I per fiskalj metą ^pasibaigiantį su 31-ina dienai Gruodžio,’ 1926, yra teisinga ir 
...._ _____ į gale minėto'fiskalio meto.

S. Zaborskis, (Sekretoriuas parašas) 
Prisaigdintas prieš mane šią 22-tą dieną Sausio, 1927.

John Baliukonis, Notary Public
ik LT e 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. 
Prikalbus lygiai ant 3 p. p.
Tema “Kam Krikštyt Mažus 

Vaikus?”
Kviečiame visus.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

PERŽIŪRĖJIMO komiteto liudymas
Mes žemiau pasirašę. Knygų Peržiūrėjimo Komitetas iš minėtos The Lith

uanian Savings and Loan Association, Cleveland, Ohio, šiuomi liudyjąme jog 
viršui paminėti dalykai yra teisingi ir tikra atskaita finansinio stovio tos 
Draugijos nuo 31-mos Gruodžio. 1926; ir teisinga atskaitą jos reikalų ir biznio 
fiskališkam metui pasibaigiančiam toj dienoj.

JURGIS RUZAS,
J. T. DeRlGHTER,

- JUOZAS URBSZAIT1S.
$5L221.92P. S. Per praeitą 1926 metą užaugom turtu

Padarėm 41 naujų paskolų ant nejudinamo turto (namų) 
tik Lietuviams, sumoje $190.461.44

RŪTOS KOMPANIJOS SUSI- i bos, išrinkta senoji. Direkto- I 
I riai yra šie: K. Tamašauskas; I 

I Sausio 23 d. atsibuvo “The ’ S- Valentas, J. Noreika, J. Ga- Į 
j Rūta Building Company” šeri-Į rijonas> P: Rokas.

ninku susirinkimas, kuriame 
beveik visi šėrininkai dalyvavo. 
Sekretorius S. Valentas išdavė 
atskaitą, kurioje pasirodė buvo 

■padaryta geras pelnas ant kom- 
I panijos įdėtų pinigų. Visi šė
rininkai džiaugėsi kad jų su
dėti pinigai neša gerą pelną.

Vėliau buvo rinkimas valdy-

RINKIMAS

K. Tamašauskas yra pirmi
ninku, S. Valentas sekretorium 
ir kąsierium. šėrininkas.

NEĮSTENGĖ NUPLAKTI SA
VO VYRO

The <n 
Publ

Ohio

In the 
Canadi 
Lithua

6820!

No. I

tikai yra dar pačioje ritimosi 
spėkoje ir galės gauti progas 
po visą pasaulį pasirodyti.

Taigi Lietuviai ristikai kurie 
pretepduojat į čampionus atsi- 
šaukit i “Dirvos” Sporto Re
dakciją pranešdami savo am
žių, vogą, aukštį ir visas kitas 
informacijas, ir paveikslus.

MAROTTA RENGIA RISTY- 
NES VASARIO 24 D.

Charley ĄIąi’.ottą, ristynių ir 
kumštynių prqjhoteris, ruošiasi 
prie ristynių Vasario 24 d. mie
sto auditorijoj ir nori vėl su
statyti geležinį Graiką Demet
rai su MalceVičium. Demetrai 
nori dar sykį su Malcevičium 
jiersiimti. Mąlcevičiaus mana- 
džeris Bowser’ sutinka leisti jį 
su Demetralu, bet nori kad De- 
?netral padengtų $2500 čekį, 
kurį Malcevieius padėjo dien
raščio “Boston Advertiser” re
dakcijoj' Sausio1'1?, 1926 m. kai
po užstatą jog risis su Strang
ler Lewis, Joę Stecheru ir ki
tais visais pasauliniais čampio
nais, ir Bowser nori kad laimė
tojas paimtų Visus tai porai pa
skirtus pinigus.

Sarpalius su Labriola
Marotta būtinai nori Vasario 

24 d. sustatyti Sarpalių su La
briola, Italijos Levu. Marotta 
pasiryžo ir su šia pora padary
ti taip jog laimėtojas gautų vi
sus pinigus, bet Labriola atsi
sakė. Taigi Marotta pasiūlė ki- 

į tokį planą: laimėtojas gaus tris 
I ketvirtdalius, o pralaimėtojas 
I vieną ketvirtdalį, su ta išlyga 
kad laimėtojas paskui stotų su 
Strangler Lewis kitose ristvnė- 
se., Sarpalius be abejo priims 

! tą pasiūlymą, nes jis pasitiki 
I Italą nugalėti.

Charles Fox statomas’' su at
sižymėjusiu Bulgaru, George 
Beloff.

KUMŠTININKAI LIETUVOJE
Sausio 30 

tarptautinės 
tarp Lietuvos 
tijos atvyko 
ter Palmas, 
jau nuo 1923 metų, kelis kartus- 
•laimėjęs pirmas vietas per run
gtynes Suomijoj.

‘Su juo į Kauną atvyko ir ki
tas Estų boksininkas pussun- 
kaus svorio čampionas Kostas^ 
Gemas, su kuriuo susitiks Lie
tuvos , čampionas pussunkiam 
svoryj, J. Vincą, nesenai Kau
ne nugalėjęs Latvijos čampio- 
hą tokiam pat svoryj-. “L.ž.”

Tegul Lietuviai boksininkai 
darbuojasi, gavę progą atvykt 
į Ameriką padarys pinigų. Bet 
turi atsižymėt Europoj.

d. Kaune įvyko 
bokso rungtynės 
ir Estijos. Iš Es- 
boksininkas Val- 
Estų čampionas

Delaney Nenumūš Sharkey
Amerikos sporto žinovai ra

šo kad Jack Delaney, nežiūrint 
koks geras butu savo klesoje 
kumštininkas, ^negalės sumuš
ti abieju, Jim Maloney ir Jack 
Sharkey; 'Ifuri e ti'įs stovi kaipo 
pirmaeiliai prie čampionto prieš 
Tunney.

Delaney yra pusiau sunkios

LIETUVIŲ ČAMPIONATAI 
BUS CLEVELANDE

Ateinančią vasariu Clevelande 
manoma rengti keeltas Lietu
viško čampionatd ristynių.

Bus daroma lengvųjų, vidu
rinių ir sunkiųjų ristikų risty- 
nės. Turės visi pasirodyt kat
ras iš jų gabiausias ir tvir
čiausias.

Požėla turės susikibt su Šim
kum ir kitais; taipgi Šimkus su 
Kodįžiu ir kitais. ,

Dzūkas Bancevičius turės iš
bandyt savo vogos vyrus ir 
norės kitus sunkesnius.

Sarpalius, Komaras, Brazaus
kas, Juška, Brynga ir kiti tu
rės taipgi stoti ant matraso ir 
paliudyti po Clevelandiečių akių 
kad jie ne tik nesigiria savo 
gerumu kaipo ristikai bet ir 
yra tokie.

Tai bus tikras geriausių iš
rinkimo turnamentas, ir jeigu 
kitose kolonijose to nebus pa
daryta tai visa Amerika žinos 
kas' yra Lietuvių čampionais.

Paskui galės geriausias per- 
sitikrint su Lietuvos čampionu 
ir joagąliaus galės kaipo Lietu
vių tautos čampionas apvažiuo
ti aplink visą pasaulį.

Jeigu ir visame pasaulyj lai
mės taip kaip jie laimi Ameri
koje su svetimaisiais tai Lietu
viai bus verti didelio pinigo, ir j tas. 
užtai turi būti padarytą išrin-' 
kimo turnamentas.

Visi čia paminėti vyrai ris-

PRANAS JUŠKA RITASI 
BROOKLYNE

Bostono sunkios vogos Lietu
vių ristikas Pranas Juška Va
sario 8 d. ritosi Brooklyne šų 
milžinu Vokiečiu Hans Steinke, 
kurį Clevęlandiečiai kelis sy
kius matė. • Laikas jiems buvo 
viena valanda. Pasekmės neži
nomos.

Požėla Priima Komaro 
Iššaukimą

Juozas Komaras jau. Chica- 
goj, po kelių mėnesių pasek
mingo veikimo Memphis, Tenn. 
Teri jis ėmėsi ir parito' eilę žy- 

i mių ristikų įvairių tautų.
Komaras Chicagoj pasiskel

bė kad jis Chicagoj^norėtų ris
tis su bile vienu Lietuviu ris-; 
tiku už Lietuvių čampionatą.

Požėla tą išgirdęs pasakė : | 
“Tai labai malonu girdėt. Jei
gu Komaras tikrai nori ristis, 
o ne blofuoja, tai aš visuomet 
esu prisirengęs.”

Vadinasi,?- iššaukimas priim- 
Komaras turi progą ristis 

j ir laimėti čampionatą. Požėla 
visuomet sutinka su juo persi*

1 tikrinti; '—N.

Teisėjas Zesiger, kuris perei
tą savaitę pasitiesęs ant kelio 
gerai išvanojo vieną vyrą už 
mušimą pačios, už kelių dienų 
gavo prieš save kitą tokį pra
sikaltėlį ir norėjo kad jo pati 
jam- kailį išpiltu.

Tai buvo moteris Mary Haw
kins nuo 660 Hackett st. Jos 
vyras gavo bausmės 60 dienų 
kalėjimo ir $25 pabaudos už 
sumušimą pačios. Atsikreipęs 
į ją teisėjas tarė: “Aš paliep
siu tavo vyrą pririšti prie gro
tų ir tu gali išpliekt jį kiek 
tik manai jis vertas”/ Bet Mo
teris, su sudraskytu veidu, vie
na ak'ia pusiau užtinusia, atsi
sakė tai daryti teisindamasi 
ji nesijaučia gana tvirta.gu
minę paipą ant jo kailio' varto'-' 
ti. O gal bijojo kad • parėjus 
namon vėl gaus nuo jo mušti,

PATARIU APLANKYTI Į 
Big 4 Garage, nes ten patais * 
nauja geriausia, taiso Automo
bilius ir baterijas, generatoriui! 
ir motorus, radiatorius, taipgi 
suvirina špižą geležį ir mishi- 
gį it atlieka visokį darbą, ša- 
pa puikiai įrengta ii- didelė, iš’ 
akmens, gelėžieąt#^Stiklo, 
lonėkit Lietuviai aplankyt savo 
gerą tautietį.

Navininkas aĮiKE JOCIJu 
154 Wdoštęr Avie.

(7)

Akron, 0.

Išpumpuoti Juras Sausai
yra taip' lengva kaip išvalyti namus naudojant šluotą.

Kadangi šluota neprašalina purvo, tik perkelio kiton 
vieton. Ji sukelia debesi dulkių kurios nųėsdo kitur— 
tada vėl reikia išnaujo pradėt valyt.

Pabaigkit tą begalinį reteži darbo imant valyti elek- - 
trišku budu.

Elektriškas valdytojas valo ibe dulkių. Jis neapsisto- 
ja ant paviršinio purvo—jis ištraukia visas dulkes esan
čias' giliai įsisėdusias.

Jis pailginą jūsų gyvenimą taipgi, neš valymas trun
ka trečdalį laiko ir su trečdaliu pastangų negu ima va
lant šluota.

Įsigijimui elektriško valytojo sau į namus pasitarkit 
su pardavėju kuris turi emblemą Electrical League of 
Cleveland Lengvi išmokesniai, jei norit.

ELECTRICAL
LBAGUE of CLEVELANO

Angį 
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