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VO VYRO
as Zesiger, kuris perai- 
itę pasitiesęs ant kelio 
i vanojo vieną vyrą už 
pačios, už kelių dienu 

ieš save kitą tokį pre- 
ir norėjo kad jo pati 

lį išpiltų.
.ivo moteris Mary Haw- 
o 660 Hackett st. Jos 
'avo bausmės 60 dienu
> ir $25 pabaudos už 
lą pačios. Atsikreipęs 
sėjas tarė: “Aš paliep-
> vyrą pririšti prie gro
ti gali išpliekt jį kiek 
ai jis vertas”." BetW
i sudraskytu veidu, vie- 
pusiau užtinusia, atsi-.

ii daryti teisindamasi 
aučia gana tvirta.^- 
ipą ant jo kailio varto
jai bijojo kad'parėjus 
,’ėl gaus nuo jo mušti.

Vaikinas Nužudė
Moterį ir Vaiką

IR DARBININKŲ ŽINIOS

•k

LANKYDAVOSI PAS 
JUOS KLAUSYTIS | 
RADIO MUZIKOS

AMERIKA VISTIEK 
I TRAUKIA IŠ RUSU 

MILIJONUS

IR TEATRAI TURĖS 
SAU DIKTATORIŲ

New 
valdžiai 
daugiau 
ruoštus

York. -U- New Yorko 
pradėjus daugiau ir 
cenzūruoti naujai 
perstatymus kuriuose

TIKISI ATRADĘ KAIP PRASIDEDA GY
VYBĖ, BET BIJO DARYT BANDY

MUS KASLINK ŽMOGAUS

su-

Angliakasių derybos. Miami, 
Floridoj,, prasidėjo angliakasių 
unijos atstovų ir kasyklų ope
ratorių derybos už naujas algas 
darbininkams. Operatoriai kal
ba kad algos butų numažinta ir 
nustatyta pritaikant 
unijinių 
ratoriai 
syklose 
sės yra
pačias algas kokias mokėjo iki 
šiolei, todėl jau nekurie prana
šauja kad susitarimo nebus ir 
turės kilti angliakasių streikas.

prie ne- 
kasyklų algų kad ope- 
galėtų varyti savo ka- 
darbus. Iš
pasiryžimas laimėti tas

unijos pu-

ARIU APLANKYTI t
Garage, nes ten patai-'. 
eriausia, taiso Automo-I 
' baterijas, generators g 
irus, radiatorius, tai® | 
. špižą geleži ir mišį K 
lieka visokį darbą, ša- 
iai įrengta ir didelė, ii ■ 

geležie.^-įr^stildo. A
Lietuviai aplankyt sa”i» 
utietį. fe
ninkas MIKE JOCfįr 
oster Avfei Akron, 0.
_______ Už_________

Pottsville,. Pa. — Raven Ruh 
kasykloj nupuolus akmens sie
na užtvėrė išeigą šešiems ang- 
liagasiams. Tikima kad jie iš
eis gyvi.

__Nekurtuose miestuose peijei- 
tą šąvąįtę kilo laikraščių spau
dė jų streikas ir laikraščiai ne
galėjo išeiti.

Fresno, Cal. >— Nuslinkęs iš 
kalno šono sniegas užgriuvo pa
kalnėj buvusią darbininkų sto
vyklą ir manoma kad keliolika 
bus užmušta.

Youngstown, O., unijos pa
siuntė į'Columbus savo atstovą 
prirodyt kad nereikalingas yra 
sumanymas steigti kelių pol - 
ciją, nes unijos bijo kad tokia 
policija galės būti 
prieš darbininkus 
streiko.

St. Clairsville, O.
angliakasiai sužeista Provident 
kasykloje užkritus akmeniui iš 
viršaus ant jų vagonėlio. ;

Akron, O., guminės išdirbys- 
tės dabartiniu laiku išleidžia po 
115,000 automobiliams šinų per

panaudota 
atsitikime

— Aštudni

ausai I dieną. Tie darbai eina tarp 81 
ir 90 nuošimčilj normalio.

luotą.
Anglies per 1926 metus Su-

; vienytose Valstijose iškasta į
kiton 663,290,000 tpnų, sako kasyklų
tur— B biuras. Taigi tik 1918 metais

elek-' - buvo daugiau iškasta kada bū
tį vo karo laiko reikalavimai. Tais

sisto- metais iškasta 678,211,000 to
gsan- nų. Iš tos 1926 metų produkci- 

1 jos 578,290,0.00 tonai buvo min
trun- kštos anglies ir 85,000,000 kie-
i va- Litos’
arkit
te of

Ll* •*

Ers Nežiūrint didelės anglies pro-
dukcijos, nelaimių kasyklose 

■F 1926 metais buvo kiek mažiau. 
Užmuštų darbininkų skaičius 
išpuolė po 3.78 nuo kožno mi- 

■j^lijono tonų, kuomet -1925 m. už- 
išpuolė po 3.84.

Portugalijoje norima panai
kint darbininkams teisę strei
kuoti. Tą sumanė diktatorius 
Cąrmona. Bet vargu tas gel
bės.

y

Conneaut, Ohio. — Policija 
suėmė tūlą Floyd Hewitt, 16 
metų amžiaus bernioką, už nu
žudymą kaimynės, Celia Brown. 
27 m., ir jos penkių metų am
žiaus sunaus. Hewitt, policija 
sako, prisipažino kad jis' Vasa
rio 14 d. vakare būdamas na
muose pas tą kaimynę, kaip bu
vo jo paprasta nueiti paklausy
ti radio, užmušė su base-ball 
kuolu ją ir paskui jos vaikutį, 
nubėgusį į skiepą slėptis.

Tos moteries vyro nebuvo na
mie, nes jis dirba naktimis'.

Hewitt dabar uždarytas Ash
tabula apskrities kalėjime ir 
laukia teismo.

Vaikinui, tankiai besilankant 
pas juos, pradėjo ta jauna mo
teris patikti, i: 
kada zudystę 
mas netoli jos 
gydamas radio 
jo ją kibinti, 
netikėdama, moteris davus jam 
pėr žandą nubėgo šalin, 
jis, kaip jis pasakojosi savo 
pažintyje policijai, pradėjo 
vaikytis po kambarius.

Pasigriebus pečiaus rinkių 
kilnotoją, ji užbėgo laiptais į 
viršų ir kada jis atbėgo paskui 
moteris sudavė jam geležgaliu, 
iš ko vaikinas įšėlęs griebė ten 
buvusį'bolių daužymo pagalį ir 
smogė jai. Ji nusirito t repais 
žemyn, ir jis ten ją visiškai už
mušė.

Motiną spiegiančią girdėda- 
damas, vaikutis bėgiojo rėkda
mas paskui ją, vėliau nubėgo į 
skiepą pasislėpti. Ten Hewitt 
jį surado, ir norėdamas užslėpt 
savo žvėrišką darbą, užmušė-ir 
vaikutį, kurį paliko ten gulinti.

Sugryžęs sekantį rytą vyras 
iš darbo rado netikėtą tragedi
ją. Davė žinią policijai.

Policijai apžiurinėjant namus 
matėsi žymės buvusios smar
kios kovos, bet išsyk nepatčmy- 
ta žymių kas ir kodėl galėjo ją 
nužudyti. Rakandai apačioje, 
laiptai vedanti į viršų, buvo 
aptaškyti krauju, rakandai iš
vartyti. Virtuvėj rasta žymės 
kas žudikas nusimazgojo savo 
kruvinas rankas ir nusišluostė 
j ten buvusį šluostuvą.

Kadangi iš namų nebuvo jo- 
kis nieko pavogta, tuoj spėta 
kad tai bus darbas kokio pami
šėlio. Policija ir apskrities val
džia tuoj susižymėjo nužiūrėtų 
asmenų vardus ir ėmėsi jieško- 
ti. Brown atsiminė kad nuo
lat pas juos ateidavo Hewitt 
paklausyti muzikos.

Jieškant to vaikino, policijos 
kapitonas patėmijo į ineinant j

r jis tą vakarą 
papilde, sėdėda- 
ant sofos, klau- 
muzikos, prade- 
Nieko panašaus

Bet
iš-

Maskva. — Suvenytos Vals
tijos vėl pradedą viršyti visą 
pasaulį prekyboje su Rusija. 

Per tris mėnesius Amerika i
... ., „ .. ctr-AnnnnA - figūruoja pusnuogės mergos, išleido Rusijon $17,000,000 ver- . ,

.... , veikalu statytojai pradėjo rules išdirbiniu arba milijonu do- " , . , . ’ ; , . I pintis- gauti sau toki galingalariii daugiau negu per tokij- ■
, ‘........ | žmogų kuris išvestu juos iš be-pat laika pirm.au. Vokietija

... ;•..._ dos.antra po Amerikai pristatė pre-l ... •
Muzikalių komedijų statėjai 

i ! kurie visa paroda sudaro tik iŠPraeinant pro -------------------------- - ‘
I . „ , _... pusnuogiu mergų, sumanė pasi-
ĮKovą ir Žudynes Niką-1 skirti sau viena 

raguoj Nesiliauja i kaip turi krutančių paveikslų
Į gamintojai ir base-ball lošėjai. 

Alexander Pi Moore, buvęs 
ambasadorius Ispanijoje, naš
lys garsios aktorės Lillian Rus
sell, nužiūrimas tinkamiausiu j 
teatrų caro arba diktatoriaus 
vietą. Jo nuosprendis turės bū
ti galutinas apie išsirėdymą, 
pozas 'ir viską kitą.

garadžiaus ląvatoriją užpakaly 
je miesto rotušės. Kada vaiki
nas išėjo, kapitonas pradėjo ei
ti pirma jo, kad jis nenužiurėtų kių, Anglija trečia, 
jog jo jieško.
policijos stotį, kapitonas at 
suko ir vaikiną sugriebė ir įsi-' 
tempė stotin.

Ten jau policija turėjo khyp- 
kį iš jo švarko, rastą žmogžu
dystės vietoje, ir per tris va
landas tardymo Hewitt- išsipa
sakojo kodėl jis taip padarė.

Vaikino motina; patyrus kad 
jis suimtas, nubėgus policijon 
sake kad jis visą vakarą buvo 
namie ir kad tai negalėjo but jo 
darbas,

Iš miestelio jį išgabeno auto
mobiliu į apskrities kalėjimą po 
sargyba ir aplinkiniais keliais, 
kad suerzinti gyventojai neuž
pultų ir atėmę nenužudytų.

Berkley, Kalifornijoj, du Ka-Įto jurų vandenyje. Cocytin 
lifornijos universiteto moksli-Į veikia kaip “kibirkštis šautu 
riinkai išrado keistą chemišką!gaiduko uždegta pradėjimų g 
medegą vadinamą “cocytin”, | vybės proceso”. Didelė atsi 
kuri gal atidengs naujus intri- ga reikalinga prie kiaušinė, 
guojančius faktus kaslink gy- kuomet juos ruošiama užveis 
vybės šaltinio, tai yra iš kurį ------- 1----------

žmogų toki

Chicagos Šmugelninkai
Daro Baisius Pinigus 

7 — • .....
Chicago. — Pasitraukęs iš 

vietos federalio distrikto pro
kuroras -Olson pareiškė kad per 
metus Chicagoj nuo slaptai iš; 
dirbamo ir pardavinėjamo alaus 
padaroma po $219,000,000.

Tokia apgailėtina padėtis yra 
tiesiog ačiū vietinės:,’ policijos 
nevykinimui įstatymų, sako Ol
son. Jeigu vietinė valdžia bu
tų veikus su federate- valdžia, 
Chicagoj nebūtų abelnai tokių 
didelių prasižengimų.

Olson sako kad Chicagoj kas 
dien buvo išdirbama po 5,000 
bačkų alaus, ant kurio kasdien 
uždirbta po $600,000.

Pinigai yra galybė ir nekurie 
žmonės nesustoja ant nieko iki 
suktais kėliais pinigų negauna.

Del stokos įstatymų vykini- 
mo Chicagoj valdininkai yra iš
niekinami; teismai paperkami; 
ir rinkimai nuvagiami, sako Ol
son. Svaiginančių gėrimų in
dustrija duoda milžiniškus pel
nus suktiems viršininkams
rie ir be to jau globoja viso
kias įstaigas iš kur pinigai pa- 
slaptomiš ateina.

ku-

Neturi Pinigų — Nesi- 
ženyk

Managua, Nikafagua. — Kas 
dien laukiama ginkluoto Suvie
nytų Valstijų. įsikišimo į Nika- 
raguos sukilėlių varžytines.

Tarp kariaujančių pusių eina 
žudymasi vieni kitų ir naikini
mas nuosavybės, kas varo šalį 
į skolas. Amerika nori įsikišt 
ir sulaikyt jų savitarpini žu- 
dymąsi. Taipgi manoma kad ir 
kitų šalių kariumenė bus įleis
ta, kurios turi savo tautų žmo
nių ir jų biznių.

Prie Chinandega miešto bu
vo mušis, kruviniausią kova ko
kią Centralinė Amerika turėjo, 
'ir gyventojai pradėjo suprasti 
kad Amerikos jūreiviai ineida- 
mi į miestą sulaikė- jo išnaiki
nimą ir dabar duoda pagalbą 
šimtams sužeistųjų.

Ruošiasi Plačion Kelio
nėn Orlaiviu

Roma. — Komandierius De 
Pinero išskrido iš Sardinijoj 
kelionėn per pietinę ir šiaurinę 
Ameriką, žinoma ir per Atlan- 
tiką. Jis mano apsilankyti taip 

j toli pietinėj Amerikoj-kaip, Bur- j 
enos Aires, taipgi aplankyt di
desniu? miestus Suv. Valstijo
se, kaip tai ■ Chicago, Cleve
land, ■ New York, Boston, San 

Protestuoja prieš Perse- Francisco.. Apkeliaus 30,0001
. kiojimą Žydų mylių.

gyvybė pareina. Plieno Dantįs — Bolš
Jų keistas produktas yra pa- vikasns

sėkmė 26 metu nenuilstamo; ------------
darbo. Tas jų išradimas yra Maskva. — Vokietijos gan 
taip ypatingos svarbos kad jie‘KruPP° P,ieno išdirbysčių ; 
nedryso stumti jo pirmyn iki;stovai PradėJ° demonstru. 
jo galimybių ribų. Jų rankose į Rusijoje naujai Kruppo dirbi 
tė medega, jeigu tik butų tin--v®se brastą plieną del dan 
kainai sunaudota, gal sutvertų |Jie nori Įtikinti- bolševikai 
sintętiškus gyvimus. Nuo to, i kad plienas yra toks pat gei 
iki sutvėrimo sintetiško žmo-i^a*P auksas ar šidabias. i 
gaus butų tiktai žingsnis, jei- dantų, nes jis nerudyja, nępl 
gu išvados jų išradimo pasiro-1 muoja ir gražiai žiba, 
(lytu teisingos. | Nors tiek bus pi astnni cUn

Cocytin, gaunamas iš gy. i nikui geriau kad jo sudėtų d; 
vuiių kraujo, turi galę veisti ir tu komisaras neatims, kaip < 
išduoti naujus tvarinius iš ju-|10 811 ai,ksiniais.

ru ežio kiaušinėlio. I n . .. ,
.... ... I Be Keliniu — vistiekJau toj sntyj daug tyrinėjo; z.,

ir Dr. Loeb, pragarsėjęs bio- • J
chemistąs ir vadovas mechaniš-l New York. — Vienon viel
kos gyvybės teorijos. Jis nu-! užėjęs plėšikas revolveriu g 
stebino pasaulį keliolika metų sindamas atėmė nuo ten btr 
atgal paskelbdamas kad jis pa--siu dviejų vyrų $7.9 ir pas] 
.stūmėjo., jurų ežių kiaušinėlių įsak^ jiem nusiauti ieeyeryį 
išsivystymą sintetišku būdu į i ir kelines, kad negalėtų vy 
plaukiojančią ląrvą: j Bet kaip tik plėšikas išėjo; .’ii

Jam minis, jo darbą varė to- nas nuskriaustųjų leidosi vyi 
lyn Dr. Robertson, po to paėmė!Pavijęs.plėšiką pagrobė, bet
jo studentas, Dr. Clark 
kurio dabar prisidėjo i

prie ■ išsiliuosavo ir vistiek pabeg 
Dr.į Atsiminęs tas kad kelnių

Kansas valstijoj pasiūlyta 
įstatymas kad jaunikis pirm 
vedimo pačios turi turėti sau 
$1,000 pradžiai gyvenimo. Ta 
valstija jau iš seniau turėjo

Washington;1!— 400-Ameri
kos žydų- veikėjų suvažiuoja Į 
žydų kongresą Washingtone, 
kur tarp kitų savo tautos rei
kalų bus paruošta protestai už 
teriojimą žydų rytinėj Euro
poj, ypatingai Rumanijoj.

Jau buvo, kreiptasi į 'Suvie
nytų Valstijų sekretorių su 
prašymu užtarti žydus , visose 
pasaulio dalyse kur tik 
persekioja.

Naikins Džiazą
Sharp. turį gryžo atgal ir tada di

jie atsiekė to kad atskyrė žinia policijai.

juos

Nužudė. Daktarą už 
vėlavimą pas Ligonį

Pa-

New York. — Vienas Italas 
šaukė daktarą pas savo sergan
tį šešių metų vaiką. Bet dak
taras, irgi Italas, sugaišęs per
ilgai pas kitą ligonį negalėjo 
anksčiau pribūti ir kada jau at
ėjo vaikas buvo miręs. Tėvas, 
įsiutęs ant daktaro, griebė peilį 
ir daktarą papjovė, nors 
jam liko penki kiti vaikai.

į Amerikos rimtiems žmonėms 
džiazo .muzika dasiėdė iki kau
lo, p.-.jaunimas,’kuris dabar to
šių yra išaugo su džiazų ir nie
ko kito. nežino-. Dabai- suma
nyta naikint kvailą, džiazo mu
ziką ir paikas dainas. Bet ai
tas pavyks kadangi dabartinė 
gentkartė tik tą supranta ir 
tik to -reikalauja.

žymieji šokių .muzikos direk
toriai parinko vieną, Julian T. 
Abeles, kuris spręs katra muzi
ka gera katra ne, jeigu klausys 
jo prastos muzikos grojikai. Jis 
sako netikus muzika bus sulai
kyta kaip greit tik pasirodys ir 
bus išmesta.

Šimtai Užmušta Portu
galijos Sukilime

dar

Žemės Drebėjime Už
mušt Daug Žmonių

Belgradas. — Jugoslavija pa
kraštyje Adriatiko jurų ir toli 

j į sausžemį buvo aplankyta di- 
aštrius blaivybės įstatymus ir.................................

uždrausta ten rūkyti cigaretai 
(papirosai).

Meksikoje ant Vasario 17 d. 
šaukiama " generalis gelžkelių 
streikas. Valdžia veda derybas 
su darbininkais išvengti to. 
su darbininkais streiko išven
gimui.

delio žemės drebėjimo Vasario 
13 d. ir manoma kad bus žuvę 
keli šimtai 
pranešama 
600.

žmonių. Iš Viennos 
kad užmušta apie

nuo tvaną. Austra- 
dienose’ potvyniuose

žuvo
šiose
27 ypatos ir nuostolių, pa-

27 
lijoj 
žuvo 
daryta į $10,000,000.

Lisbonas, Portugalija. — Su
kilimą prieš diktatorišką val
džią malšinant . užmušta apie 
trįs šimtai žmonių per kelias 
pereitas dienas. Lisbone, sos
tinėje, prieš sukilėlius panaudo
ta orlaiviai, kurie atskridę ties 
ministerijų aikšte pradėjo mė
tyti bombas, kas išgąsdino ir 
sudemoralizavo kovojančių ei
les.

Oportoj, kitame Portugalijos 
mieste, kur sukilimas prasidė
jo, užmušta j 200 ypatų ir su
žeista apie 400.

šalyje jau esąnti atgrąžinta 
tvarka ir pasiliovė gelžkęliečių 
streikas.

iš kraujo •chemikalus- kurie ne- ’ 
išaiškinamu būdu veikia kaipo 
paakštiiltojai gyvybės proceso! 
darbo.

•Jie pavadino tą medegą eocy-1 
tinu, kurios išviso tėra išėmę 
Vos saujelę. Niekur kitur pa-| 
šaulyje jos. nesiranda.

'Bet su tuo atradimu kurį tu-l 
ri savo rankose, tiedu moksli
ninkai atsidūrė prieš matyt nc- 
perveriamą paslaptį. Išskyrų s | 
paties išradimo pamato, nieko 
jie nepatyrė iš ko tas cocytinas 
susideda.

šiuo laiku jiedu dar tik išty
rė tos medegos galybę ir nesi-
stengia pastūmėti savo tyrinė
jimus iki tvėrimo sintetiškų 
gyvūnų. Bent koks tolimesnis 
bandymas toje linkinėje butų 
nesveikas . stengimasi patirti. 
Jie, apsistojo dabar vienatinai į 
tyrinėjimams kas ištikro cocy- 
tinas yra, jie sako žino kad 
jis duos pageidaujamas pasek
mes, bet nori būtinai žinoti ko
dėl.

Cocytinas randasi visų gy
vūnų kraūjuje, sako jie, bet di
džiausias nuošimtis jo atranda
ma sparnuočių kraujujė. Ka
da jis apdirbamas iki jo grynu-1 
mo tai buna pilki balti milteliai. 
Reikia dešimties gorčių kraujo 
pagaminimui 2. iki .7 gramų 
cocytino.

Kiaušinėliai kurie norima už
veisti išimamą iš gyvūnų ir pa
talpinamą į indą, prie jų pride
dama biskėlis cocytino ištarpy-

Velykas ir Planuokite praleist 
Pavasari

LIETUVOJE
Nupiginta ten ir atgal kelion 

trečia klesa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen

Tam tikra ekskursija išplauk 
puikiu laivu

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

JĄ asmeniškai ves Mr. Jos. Turėk, 
United States Lines, kuris pana 

ekskursijas vadovauja keturiolika m 
Galima išanksto priruošti vietas ir bag 
pervežimui iš prieplaukos iki jūsų n; 
gelžkelių.

Galite keliauti ir bile kitu laivu Un 
States Lines, kur gausite tokį pat nep 
i'stamrj patarnavimą už kurį United St 
valdžios laivai garbinami.

Kovo menesio išplaukimai:
S.S. PRESIDENT HARDINI 

Kovo 2
S.S. PRESIDENT ROOSEVE 

Kovo 9
S.S. LEVIATHAN 

Kovo 19
S.S. REPUBLIC

Kovo 26
S.S. PRESIDENT HARDINI 

Kovo 30 •
Gaukite pilnų informacijų t 

vietos agento arba rašykite j

United 
States Uite

Hotel Cleveland Big. Clevelau 
45 Broadway, New York City

; Bfcr. ■ .7 - i i. -n
) ■ • •

______

pirm.au


2 DIRVA

Iš Lietuvių Gyvenimo, |
CHICAGOJ LEIDŽIA

MA DAILOS ŽUR
NALAS “BIRUTĖ”

RMM** <**.*.**»;

Amerikos Lietuvių Ta
rybos Pranešimas 

Amerikos Lietuvių 
Visuomenei

PALIKIT T. M. D. RA
MYBĖJE

PITTSBURGH, PA

Visokios žinelės
Lietuvių Meno Ratelis po va

dovyste stud. P. Dargio rengia
si prie Lietuvos šventės, ir pa
statys scenoj veikalą specialiai 
tam tikslui paties Dargio paga
mintą. Viskas atsibus šešta
dienio vakare, Vasario 19 d., L. 
M. D. salėj, 142 Orr st. Teat
ras ir prakalbos prasidės nuo 
7:30 vai. vakare. Po teatro 
bus šokiai. Taigi bus proga vi
siems dalyvaut, senesniems pa
matyt gražų vaidinimą, prakal
bas ir kitokius pamarginimus, 
o jaunimui puikiai pasišokti.

našlaičių Vilniuje, ir bus pa
rinkta aukų.

Apvaikščiojimo rengimo ko
misija: pirm. J. J. Gerdauš- 
kas; rast. J. J. Maksimavičius; 
kas. P. P. Pilipauskas; spaudos 
komisija: J. Maksimavičius, V. 
Vitukinas ir J. Pasvenskas.

J. Pasvenskas.

Chicagos Birutiečių būrelis 
supaųė. išleisti dailės žurnalą 
paiąiiiėjifnui' ‘20 mėtų jubile- 
jaus muzikos ir dramos dram 
gijai “Birutė”.' •■
1 Kad priduoti toms iškilmėms 
ypatiųgps svarbūs sumanyta 
išleisti gražus leidinys SU "viso
kiais raštais apie “Birutę". Vi- 

darban 
“Biru-

CHICAGO, ILL

Vasario 23 d.,' trečiadienio 
vakare, bus artistas Vaičkus su 
perstatymu, vaidins L. M. D. 
salėj. Su juo bus visa jo gru
pė, Pola Tendžiulytė ir J. San- 
kunas. Vaičkaus artistus jau 
Pittsburgiečiai kartą matė ir 
jau daugelis žino, kad jo teatrą 
reikia pamatyt. Renkia SLA. 
40-ta kuopa.

J. D. Sliekelis verkia “Lais
vės” Nr. 30 kam aš aprašiau 
Bimbos prakalbas ir pasakiau 

v jog iš surinktų pinigų Lietuvos 
suareštuotųjų šeimynoms gel
bėti neužteks Bimbai kelionės 
lėšas užmokėt. Vietoj paaiš
kint kas apmokėjo Bimbai ke
lionę Sliekelis mane darko kaip 
įmanydamas, nes mat patai
kiau į skaudžiausią vietą. Do- 
laris tai komunistų naujas o- 
balsis.

Prisimena tas žmogelis ir 
1919 metus kada buvo’ daug 
žmonių įtikėję i komunistu iš- * *■ . X VllCUl

’ vedžipjimus ir buvo jų daugiau,' pUjca 
tada buvo lengva ir kovot. Bet 
bėda dabar jiems kada nuo ko
munistų visi pasitraukė ir liko 
tik vienas Sliekelis. Na ir to
kioj auksinėj progoj Virbickas 
galėjo jiems pakenkt, kada do- 
lariai tik pradėjo plaukt Lietu
vos darbininkams — tokiu gra
žiu obalsiu prisidengusi

Broluži, kiek jus esat pririn
kę pinigų visokiems apsigyni
mams, bet kur jus juos padė
jot tai Dievas žino.

J. Virbickas.

NEW BRITAIN, Conn.

Minėjimas 
draugijos turė- 
reikale apvaik-

Vasario 16
Vasario 6 d. 

jo konferenciją 
ščiojimo Lietuvos nepriklauso
mybės devynių metų sukaktu
vių. Konferencija sušaukta ini-l 
ciativa Sandaros 32 kp. ir L. N. 
Varpo draugijos. Dalyvavo vi
sos vietinės pašalpinės draugi
jos, SLA. 43 kp. ir SLRKA. 109 
kp. per savo atstovus. Toje 
konferencijoje paaiškėjo kad 
jau yra paimta Lietuvių svetai
nė ant Vasario 20 d. tam tiks
lui. Taipgi jau buvo susiraši
nėjamą ir su kalbėtojais ir jau 
gauta Bžinia kad apsiima kalbėt 
Dr. M. J. Vinikas iš New Yor- 
ko. Taipgi nutarta užkviesti ' 
vietinius kalbėtojus svetimtau
čius, miesto majorą G. Weld, ir 
kius.

Su dainomis dalyvaus L. N. 
Varpo choras, vedamas P. Bru- 
žausko, taipgi ketina dalyvauti 
vietinių solistų ir solisčių ir 
yra tikimasi kad bus apvaikš
čiojama Lietuvos šventė tinka
miausioj formoj. Manoma ne
pamiršti ir okupuotos Lietuvos

Tearus kokio dar Nebuvo
Mes Chicagos Lietuviai nie

kados tiek gražių vaidinimų ne
turėjom kaip šiais metais. Ap
sigyvenęs artistas St. Pilka da
vė tokių vaidinimų apie kuriuos 

, mano plunksna nepajiegia tin
kamai aprašyti, bet nors men
kas raštininkas 
liais žodžiais

Pirmiusias 
, buvo “žemės 

galima buvo 
juoko tverti, 
nimu visų Lietuvių širdis suža
vėjo. Tas antras vaidinimas 
buvo “Aušros Sūnus”, kurio aš 
■niekad neužmiršiu, ir sužinojęs 
kad jį gerb. art. Pilka vėl kar
toja sakau visiems: eikite į to
kį teatrą, o pamatysit stebuk
lus, atgimšite Lietuvystėje ir 
nušluostysite jaudinančią aša
rėlę, prisiminsite sau anuos 
spaudos uždraudimo laikus kuo
met Lietuviai turėjo slapta ga
benti sau maldos žodį ir laik
raščius iš Prūsų. Matysit kaip 
žandarai darė kratas, kaip vi
sokie Rusiški šnipai meilinosi 
prie! Lietuviškos mergelės •'no
rėdami išgauti knygnešio sla-

. Toks vaidinimas ne 
I kad teikia mums atsiminimų iš 
netolimos praeities, bet kartu 

Į ir sukelia mumyse norą ir pa
sišventimą dirbti naudingą 
darbą musų brangiai Tėvynei- 
Lietuvai.

Chicagos Lietuvis darbinin
kas neturi praleisti šią auksinę, 
progą ir sukrapštęs savo atlie
kamus centus privalo eiti pa
žiūrėti šio brangaus ir mušu 
širdžiai artimo vaidinimo.

Neabejoju kad sekmadienį, 
Vasario 27 d.,' pripildys gra
žiausi Goodman teatrą tie ku
rie myli ne tik gražius vaidini
mus, bet ir Tėvynę-Lietuvą. 
Pradžia bus lygiai 8 va.l vaka
re.

Svarbu su apgalia priminti 
musų gerb. artisto-režisieriaus 
St. Pilkos atsiskyrimą su mu
mis Chicagiečiais. Chicagos 
Lietuviai įvertindami jo darbus 
tinkamai paminės tą iškilmin- 

išleistuvių vaidinimą.
Tėvynainis;

būdamas 
parašysiu, 
jo vaidinimas 
Rojus”, kurio
atsižiūrėti ir nuo 
o' su antru vaidi-

ke-

tai
ne

tik

ši kviėčikmi ’‘prisidėti 
’kas turi atsiminimų iš 
itės” gyvenimo.

žurnalas 
tė”. Jame 

. fotografijos, 
mai ir tt. 
žurnalas, kokio mes Amerikos 
Lietuviai dar neturėjome. Pa
žangioji Lietuvių visuomenė tu-, 
ri didžiuotis “Birutė”.

Prieš 20 metų (1907 metais) 
komp. Mikas Petrauskas gal ne
manė švęsti savo įkurtos drau
gijos 20 metų jubilejų. Gerb. 
komp; M. Petrauskas daug Lie
tuvybei padėjo įkurdamas, “Bi
rutės” draugiją, šiandien ta 
draugija Chicagoj užima kultū
ros centrą ir visuomenės gyve
nime užima svarbią rolę.

Dabartinis jos vedėjas, komp. 
A. Vanagaitis, “Birutę” pakėlė 
tinkamon 
darbuote 
tuvybę. 
■Lietuvių i

Linkėtina tinkamai švęsti tą 
didžią ir garbingą šventę. Lau
ksime naujo žurnalo, kuris bus 
mums naujas lapas į kulturinį 
gyvenimą. Visi kas myli Lie
tuvišką dailą paremt “Birutę” 
suteikdami jai apgarsinimą.
i ,.Visų AmęrikoRi.Liėtuvių ku
rie myli mokslą ir dailę pareiga 
yrą remti “Birutę”. Aukokim 
pažangioji visuomenė savo tau
tiškai dailės Organizacijai, kuri 
nenuilstamai 20 metų darbuo
jasi musų labui'. B-tis.

pavadintas
tilps visokį 
muzika, apgarsini-
Bus labai įdomus

“Biru- 
raštai,

i auktšumon ir ji savo 
palaiko Chicagos Lie- 
“Birutė” tai Chicagos 
širdis.

LONDONAS, Anglija

gą

ŠO. BOSTON, MASS.
Garsus prakalbininkas. Adv. 

F. J. Bagočius, Sausio 31 d. su
silaukė dvynukų: p. Bagočienė 
pagimdė šunų ir dukterį, kurie 
užvardinta Diana Oną ir For
tūnatus Jonas.

" Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite 

©

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

Aš jau savu laiku rašiau čia 
kaslink Lietuvių klubo Įsteigi
mo, tačiau dar apie tai nors 
trumpai, mano rodos, reikalin
ga pabrėžti. Klubas yra paim
tas nuo Francuzų, kaip jau mi
nėjau, rodos tik trims metams. 
Tačiau būtinai reikalinga klu
bo vieta aptaisyti, o Francuzai 
Sako neturi tam pakankamai 
pinigų, tai Lietuviai būtinai tu
rėjo 300 švarų sterlingų Fian- 
cūzaihs iškalno įuž klubą įmo
kėti, nors. ta vieta kainuoja j 
metus 100 svarų sterlingų.

Tuos 300 svarų sterlingu pa
jais sunku šiais laikais' surink
ti, nors ant kiek pamenu Lietu
viai praėjusiais laikais kai stei
gėsi klubus nekurie riet dešim
timis svarų sterlingų skolino. 
Dabar jau tie patįs ima pajų po 
1, po 2 svaru sterlingų, apie 
keli daugiausia .pirko pajų po 
5 švarus sterlingų. Kas nepri
gulės prie klubo ir nemokės j: 
mėnesinę mokestį 1 šilingą to
kie trečią krirtą atsilankę į kin
ką nebus įleidžiami.

Klubas užvardinta šv. 
micro svetainė.

Naktį į SaušiO 29 d. 
smarkokas vėjas su lietum, ry
tų pusėj buvo matyt žaibavi-

I inai; dėl tolumo griausmo ne
buvo matyt.

Pakol ši mano koresponden
cija patilps gal kas naujo įvyk
ti, if ąpie tai pabrėžiu “Dirvo
je” vėliau. Kalnavėftis.

Kazi-

buvo

Platus Tarybos Planas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

suvažiavime Sausio 16 d. pada
ryta daug svarbių nutarimų.

Tarybos priimtame statute 
numatyta Tarybą didint ir or
ganizuot taip kad ji butų ben
dras organas visų Amerikos 
Lietuvių organizacijų ir kolo
nijų. Todėl einant jos priimta 
konstitucija visos Amerikos 
Lietuviu kolonijos ir apskričiai 
turi teisę tverti vietines tary
bas arba vietinių organizacijų 

Į sąryšius,, ir visos tokios vieti
nės tarybos arba sąryšiai, į ku
riuos bus prisidėję nemažiau 
kaip trįs organizacijos su ne
mažiau kaip 500 užsimokėjusių 
narių, gali išrinkti vieną narį 
kaipo atstovą tokios vietinės 
tarybos arba organizacijų sąry
šio į Amerikos Lietuvių Tary
bą.

Jeigu .tokia vietinė Taryba 
arba Sąryšis atstovauja dau
giau kaip 500 žmonių tai 
skirti po vieną atstovą dar 
kiekvieno pilno tūkstančio 
pirmų 500.

Mažesnės kolonijos kurios ne
gali sujungti į vietinę tarybą 
bent trijų organizacijų su ne
mažiau '500 narių, turi susitar- 
i 'su artimomis kitomis koloni
jomis’ ir Sutverti Apskričio Ta
rybą arba Apskričio Sąryšį.

gali 
nuo 
virš

Kokia Bus Nauda
Taigi, Amerikos Lietuvių Ta

ryba, eidama Penktu Visuotino 
Amerikos (Lietuvių Seimo nu
tarimu yra pasiryžus suorgani- 
zuot Amerikos Lietuvius į vie
ną galingą demokratinį repre- 
zentativį organą — Amerikos 
Lietuvių Tarybą — paliekant 
visišką autonomiją įvairioms 
nacionalėms ir vietinėms orga- 
nizaciojms. Toks organas mums 
būtinai yra reikalingas musų 
organizacijoms ii’ Lietuvybei 
Amerikoje palaikyti, ir, reika
lui , kilūs, pagelbėti Lietuvams 
Lietuvoje.

Visų vietinių Tarybų ir Sąry
šių atstovai ineina į Amerikos 
Lietuvių Tarybą pilnomis ir ly
giomis teisėmis su Visuotinam 
•Seime rinktais ir didžiųjų orga
nizacijų paskirtais Tarybos na
riais, ir gali>buti prašalinti 'ar
ba pamainyti tiktai vietinių Ta
rybos arba Sąryšių, kurie juos 
išrinko.

Todėl šiuomi kreipiamės į vi
sus Amerikos Lietuvius ir or
ganizacijos: draugijas, klubus, 
ratelius, chorus, ir tt., ir kvie
čiame juos susitarti su kitomis 
savo miesto arba apskričio or
ganizacijomis,''‘'sutverti vietinę 
Tarybą arba Sąryšį ir tuojau 
paskirti savo atstovą arba at
stovus į Amerikos Lietuvių Ta
rybą, nes tik susivieniję gale- . 
sim palaikyti savo kulturinį gy
venimą ir atsispirti ištautėjimo 
pavojui.

Amerikos Lietuvių Tarybos . 
Valdyba:

F. J. Baogčius.
Nadas Rastenis, 
V. F. Jankauskas, 
D. P. Pilka, 
J. V. Grinius.

Tarybos Tikslai
Amerikos Lietuvių Taryba 

stato savo tikslu darbuotis kul
tūriniam ir ekonominiam Ame
rikos Lietuvių kėlimui ir jų rei
kalų gynimui, pasiremdama gy
vuojančiomis šioje šalyje musų| 
visuomenės . organizacijomis ir 
skatindama jas jungtis į daik
tą sėkmingam darbui, ir dėtis į 
sąjungas apimančias visą kraš
tą, arba spiestis aplink tam ti
krus nacionalius Savo centrus.

Amerikos Lietuvių Taryba 
kreipia ypatingo domesio į mu
sų šiame krašte gimusio jauni
mo auklėjimą, kad dvasios ry
šiai tarpe tėvų ir augančiosios 
kartos ne tik ne nyktų, bet dar 
labiau stiprėtų, kad ta jaunoji 
karta pažintų darbą sukurtą 
daugelio metų pastangomis ir 
pasišventimu.

Amerikos Lietuvių Taryba 
rems moraliai ir materialiai 
Lietuvos žmonės jų kovoje del 
krašto nepriklausomybės ir lai-. 
švęs apgynimo, del pavergtųjų 
Lietuvos teritorijų išvadavųno 
ir del geresnės saVo ateities, 
veikdama kiek galint artimes- 
niame kontakte su Lietuvos or
ganizacijomis, ir; kur bus rei
kalo, su atatinkamomis Visno- 
■neriės bei valstybės įstaigomis. 
Ii rūpinsis kad trečdalis Lietu
vių tautos, apsigyvenęs Ameri- ' 
koje, nebūtų žuvęs savo gimta
jam kraštui, bet jaustųsi gyvai

“Sandaroj" Nr. 6 koks tai fi
lis rašo: “Mes pasakysime drą
siai kad 
ma kad 
neduotų 
užmiršo

Politiniam Iždui 
reikalus”, 
dar savo protu

pav. ‘Dirva’ berašyda- 
Amerikiečiai Lietuviai 
aukų 
TMD.

Vyruti, ar 
vaikščioji kurs taip rašai?

Rašytojas' mat nori atsiker- 
šyt “Dirvai”, kurios redakto
rius Karpavičius yra T. M. D. 
centro pirmininkas. . Nori su
kelt TMD; narius prieš pirmi
ninką- kam jis kaipo “Dirvos” 
redaktorius paklibino “Sanda
ros” netaktą perversmo reikale. 
“Dirva” skelbė kad Amerikie
čiai neduotų aukų politikie- 
riems Lietuvoje revoliucijų kel
ti. Jei “Sandaros” B-iis tą pa
sakymą išveda boikotavimu Po
litinio Iždo tai jis tik nejučio
mis išduoda keno nors paslaptį 
kad “Sandara” turėjo tikslą su
rinkus pinigų duoti kam nors 
Lietuvoje kas galėtų surengt 
nekaltų žmonelių skerdynes už 
tai kam kas nors dryso valdžią 
pakeisti., O kadangi ir bolšęvi- 
kai renka aukas kėlimui revo
liucijos Lietuvoje, tai nejaugi, 
nejaugi.,., eis su jais sykiu?!

B-lis apie T.M.D. atsiliepia 
kaipo apie kabančią ant siūlo 
galo. Bet jeigu eina ginčai už 
sulio galus ir tarp T.M.D. ir 
Sandaros organų, ar galima pa
klausti “Sandaros” B-lio kuri 
organizacija turi daugiau pini
gų ižde ir pilnai užsimokėjusių 
narių?

Del savo partiviško įtūžimo 
tūli karštuoliai nežino nei kur 
pultis, nors jų niekas neprašo. 
Valstiečių Liaudininkų centras 
nutarė 
nekelti 
Valst. 
muoja 
“laisves’ 
ant kaklo neria ardydami savas 
organizacijas, kad neturėtų vė
liau ant ko nei pasiremti.

Taigi prašome “Sandaros” 
visiškai nekišti savo pirštų prie 
TMD. Jei nori lai mąla Savo 
politišką košę, o TMD. pasiliks 
kultūriška 
buvo.

laikytis šaltai ii- rimtai, 
suirutes,' "o jie Čia tų 

Liaudininkų vardu ler- 
už “demokratijas” ir 

” ir patįs sau virvutę

organizacija kaip

TMD.
K. S. Karpavičus,
Centro Pirmininkas.

suinteresuotas jo rupesniais, 
troškimais ir pažanga.

T. M. D. REIKALAI
TMD. Atskaita iš 1926 m. Paskutinio Pusmečio

Liepos

Rugp.

Rugs.

Spalių
Lapkr.

Gruod.

Rugp, 
Rugs. 
Gruod.

INfilGOS:

....65 
10.00 
14.25 
22.7d 
13.00
7.69 

20.75

1;—Bremerton, Wash. — A. Savukaitis, pav. . 
28—Cleveland, O., A. Šmigelskis, 20 kp....... 
28—Chicago, Ill., A. J. Mosgers, 22 kp........
7— Waukegan, Ill., J. Masiliūnas, 13 kp.......
8— Racine, Wis., M. Kasparaitis, 121 kp............
8—New York City, Penn. Ex. bank, nuošimtis

14— Akron, O., V. T. Neveraųskas, 12 kp. ....
15— Worcester, Mass., A. Adomaitis, 50 kp.........16.00
23—Portland, Ore., J. P. Gritė, 149 kp.......
23—Baileys Harbor, Wis., P. Waichulaitis, pav. 
7—Detroit, Mich., K. Būtis, 68 kp..................
14—Bremerton, Wash. A. Savukaitis, pav. ... 
14—New Philadelphia, Pa., S. Bulota .........
16— Easthampton, Mass., A. J. Navickas ........
25—Akron, O., V. J. Neverauskas ........ ..
30—Cleveland, O„ A. šmigelskis ........................

INEIGOS IV-TO

Viso

.. 3.00
. 1.50
. 57.25
. 1.00

.. 10.50
. 19.00

. 4.75
. 7.00
$209.09

BERTAINIO 1926 MEO.

A. Savickas, 117 kp.........
Va., J. Kalvaitis, pav. ..

.. 16.00
2.00
2.00
6.00

.. 4.00

17—Rockford, Ill. 
12—Hemphill, W. 
12—New Kensington, Pa., A. Bačėnas, pav. .. 
12—So. Milwaukee, Wis., J. Urlakis, 6 kp.........
12—Pittston, Pa., J. Kazakevičius, 24 kp. . .

1—So. Boston, Mass., M. Mockapetris, 81 kp. .. 7.50 
5—Ansonia, Conn., A. Gudžiūnas, 54 kp. ...

16—Los Angeles, Cal., K.. Lubin, 48 kp............
16—Portland, Ore., P. Gritė, 149 kp...................
16—Akron, O., V. T. Nevefauskas, 12 kp. ... 
27—Union City, Conn., F. A. Baukus, 2 kp. ... 
27—Montello, Mass., K. Venslauskas .........
27— So. Boston, Mass.,
28— Waukegan; Ill,, J. Masiliūnas, 13 kp,
29— Kenosha, Wis., J.
30— Detroit, Mich., K.

18.00 
26.00 

1.00 
4.50

22.50
1.25

M. Mockapetris, 81 kp. .. 2.50
.. 4.50 

. 16.50 

. 23.50 
$176.50

209,09 
$385.59

Kasputis, 119 kp. ..
Būtis, 68 kp.............

Viso

Viso per abu bertainiu inėjo

IŠLAIDOS TŲ BERTAINIU

1—K. S. Karpavičiui (alga ^organo redagav.) ..- $50.#?
4—Dirva Pub. Co. už spaudą .....

30—Alga org. redaktoriui už paskutinį pusmetį
1—V. Sirvydui (alga už sekretoriavimą) ....
9—Vienybė Pub. Co. už spaudą rinkimo- blankų

21—Happle & McAvoy, už atvežimą 300 Wellso
30—Alga
30—sekr.
30—Alga
30—A. B.

5.42 
50.00 
60.51

3.50
30.60 
50.00 
12.45
25.00

sekretoriui už antrą pusmetį ... 
iškaščiai, telegramai, ženki, ir tt. 
iždininkui ......................................
Strimaitis, ižd., alga ir iškaščiai .... 26.50

Viso išlaidų per paskutini 1926 m. pusmeti .... $314.08

A. B. STRIMAITIS, TMD. Iždininkas.

BENDRA SUTRAUKA

Ineigų per III ir IV bertainį..........
Buvo ižde geležiniame kapitale.... 
Einamoje sąskaitoje buvo ..............

Viso pinigais ..................
Atėmus išlaidas III ir IV bertainio 

Lieka pinigais ižde ....
Ir ženkleliais (13) ...........................

Bendri Tarybos Principai
Siekdama aukščiau pažymėtų 

tikslų, Amerikos Lietuvių. Ta
ryba vadovaujasi šiais bendrais 
principais:

Ji nesikiša į politinių partijų 
veikimo sritį, tačiau ji pripažįs
ta remtinomis tokias musų vi
suomenės politines organizaci
jas kurios stovi demokratijos 
pamatu ir yra laisvos nuo vi
sokio sektantizmo ir nepakan-

I tos svetiniai nuomonei;
Ji mato galimu kooperuot tik

tai su teigiamomis, konstruk- 
tivčmis visuomenės pajiegomis 
ir todėl atmeta bendradarbiavi
mą su tais elementais kurie ne
ša Suirutę ir demoralizaciją į 
viešą gyvenimą arba skelbia 
smurto ir diktatūros idėjas;

Ji laiko didžiausiu tautos lai
mėjimu įsteigimą nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos su 
tokia tvarka kurioje pilnomis-■ 
teisėmis naudojasi ir vafgin- 
giąusieji gyventoji] sluosgniai, 
ir kurioje užtikrinta nevaržo
mo kultuiinio plėtojiritosi Są

lygos ir mažumoje esančioms 
tautinėms grupėms;

Ji stoja už pilną sąžinės, mo
kslo ir švietimo laisvę, už žmo
niškumą ir teisingumą taip sen
tikiuose tarpe atskirų žmonių, 
kaip ir sentikiuose tarp tautų 1 
ir valstybių. ]

Priimta Amerikos Lietuvių ' žinai”) čia Amerikoje; o paskui 
Tarybos konferencijoj Sausio 
16 d., 1927 m., Brooklyn, N. Y. 
(Pasirašo viršminėta valdyba.)

Taigi matote kad šiuos nau- 
■ jus (31-mus) metus Tėvynės 
’ Mylėtojų Draugija pradeda su 
. $739.53 kapitalo ir su truputį 
' virš 400 pilnai už 1926 

užsimokėjusių narių.
Jei tiek tik užsimokės 

1927 metus (mokestis 
yrą po $2.00) tai gausime kny
gų leidimui tik $800 kapitalo. 
Su tokiu kapitalu joki Centro 
Valdyba neįstengs išleisti, kaip 
Šeimas nutarė, dvi apdarytas 
knygas šiais 1927 metais.

’ Kadangi prie III tomo Pasau
lio Istorijos tegalima bus priei
ti tuirit ant rankų nemažiau j 
$1,800 tai to tomo šįmet ne
galima bus išleisti, jei nariai 
su mokesčiais Užsivilks. Ceri-' 
tro Valdyba galės tik šiokiu 
tokiti budu įvykdyti Seimo nu
tarimą: išleisti vieną naują 
knygą (numatoma “Dailės Mil-

metus

ir už 
dabar

apsimainyti su Lietuvos knygy
nais senomis TMD. knygomis.

$385.59
. 370.31
. 297.71
$1,053.61
. 314.CS

$739.5%'

. 19.5'

Nariai, tą supratę, turėtų dė
ti visas pastangas palaikyti 
Draugijoje (prie dabartinės $2 
mokesties) mažiausia 1,000 na
rių. Vyt. širvydaš,

Sekr.

Magiko Cekanavičiaus
Vaidinimai

Magijos profesorius J. Ceka- 
navičius lankysis šiose Lietuvių 
kolonijose su magiškais persta
tymais :

Pittburgh, Pa. — Vasario 23 
d., šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 2112 Sarah St. Pradžia 
7:30 vai. vakarė.

Philadelphia, Pa. — Balan
džio 2 d., Lietuvių Muzikėlėj 
Salėj, Tilton ir Allegheny gat. 
Pradžia 8 vai. vak.

Magikas Ce'kanavičiūs Gėgu- 1 
žėš 26 d. išplaukia Europon ir | 
Lietuvon, todėl šie jo apsilan- į'
kymai yra sykiu if atsisveiki
nimas.



D I R V A

GERB.

iio Pusmečio
GUŠTELE

et; .... $314.08

itis, pav.
kp........... . 10.00
kp........... . 14.25
kp........... . 22,7'5
kp........... . 13.00

, nuošimtis 7.69
2 kp. ... . 20.75
50 kp. ■ • • . 16,00
kp............. . 3.00
laitis, pav. 1.50

......■. . . 57.25
j, pav. ’... . 1.00
......... . 10.50

įkas ..... . 19:00
. 4.75
. 7.00

Viso $209.09

ME0.

P.............. . 16.00
. 2.00

tas, pav. . . 2.00
6 kp. ... . 6.00

4 kp......... .. 4.00
is, 81 kp. .. 7.50
4 kp. ... . 18.00
kp..... . 26.00

. 1.00
3 kp. ... . 4.50
, 2 kp. ... . 22.50

. 1.25
ris, 81 kp. . . 2.50
kp. ..... . 4.50
kp...... . '16.50
......... . 23.50

Viso $176.50
209.09

$385.59

U
lagav.) .

. 5.42
iiį pusmetį 50.00.
■imą) ..... 60.51
mcr blankų 3.50
500 Wellso 30.60
tį ........... . 50.00
. ir' tt. ... : 12'45

-25.00
iščiai .. . 26.5,0

TETULĖ DŽIAUGIASI
KAD KUNIGĖLIAI

GAUS ALGAS

— Tegul bus pagarbiu-Į 
tas, vaikeliai.

— Na, sveika gyva ti 
le! Kur .taip ilgai buvai Į 
prapuolus? Kodėl niekad 

.muš neaplankai?
— A, vaikelį, aš pikta ant 

tavęs, ir jeigu ne taviškė 
tai visai neateičiau.- 1_
smagu nors su ja pasišne
kėt.

— Na o kas tetulei pasi
darė? Kai žmonės tankiai] 
susieina tai ir pyktis turi 
už ką.
' — Aš turiu už ką ant ta

vęs pykt, ir nedovanosiu iki 
smerčio.

— Na tai už'ką gi tetulė 
ant manęs supykai taip?

— Už ką: kibą nežinai] 
dar!

— Negaliu atspėt'; nieko 1 
iki šiol rodos tau blogo ne
padariau ir neparašiau.

— A, matai kaip atspėsi. 
Neparašei, kaip neparašei? 
Ko aš pykčiau jeigu ne tie 
tavo rašinėjimai-! onsg-ic .

— Na tai ką gi aš apie te
tulę kur parašiau? Tikrai, 
neatsimenu.

— Neatsimeni! O kam

Tetulė

etų-pau reikėjo' po tą peklą val
kiotis ir aprašinėt visokius 

Inebūtus dalykus! Ar jau 
užmiršai ?

—■ Tetule, aš tik norėjau 
____ 1 žmones palinksmint, norė- 
Man Jau parašyt ką kas visus 

• prajuokintų.
— Geri čia man juokai. 

| Štai paėmei; musų kunigė
li išjuokei, o apie mane ką 
pasakei! Aš tau galiu fak
tiškai prirodyt ir pasakyt 
kuriame numeryje, kurioje 
eilutėje ir kaip! Aš tą vis
ką Į galvą Įsidėjau!

— O, tai dabar žinau! Aš 
nemaniau kad tetulė už tai 
supyksi. O kas apie tave 
buvo pasakyta ?

Į — Ugi kad aš už virimą
I naminės ir mokėjimą $15 
i už rąžančių turėsiu kaboti 
pakarta už kojų, virvutė 
nuvyta iš popierinių dola- 
rių, ir amžinai baimintis 
kad krisiu stačia., galva Į 
sieros šulinį.

— Nagi ar tetulė narni- ‘ 
nes neverdi ir ar nenunešei j 
kunigėliui $15 už rąžančių,

D. Iždininkas.

. $385.59

.. 370.31

.. 297.71 
$1,053.61

.. 314.C8
. $739.51 
.. 19.5

pratę, turėtų dė- 
angas palaikyti 
ie dabartinės $2 
šiaušia 1,000 na- 

Vyt. Sirvydas, 
Sekr.

I:l kuomet pati kiaurais čeve- 
: rykais vaikščioji?
L — Tai mano biznis ka aš : | # * 
į verdu ir kiek 
Į įmoku, o jeigu 
ii ika tai negerk 
■* tą rąžančių.

— Tiesą, ne mano biznis, 
bet tetulė pyksti- kam pa
rašiau kad tau už tai rei
kės pakutavot pekloj. Ma
tyt kokia iš tavęs, kaip ir 
visi: 'griešyt nori, o paku
tavot tai ne.

— Už naminę aš išsispa- 
viedojų, o už rąžančių yra 
tik didesnė garbė Dievui, 
tai visai nėra griekas pirkti 
brangų rąžančių.

— Aš tikiu, tetule, kad 
Dievulis nenori iš tavo var
go ir skriaudos sau dides
nės garbės. Užtai brangus 

’ rąžančiai nėra jo garbė, bet 
1 pardavinėtojų nauda.

— Paliauk tu su tais ra- 
! ža nčiais. Verčiau pamislyk 

kad jus bedieviai turėsit vi- 
' sur išnykt. Bus jums ga

las ir čia Amerikoj.
— O iš kur tetulė tai iš

galvojai?
— Ar nematai kas Lietu

voj pasidarė? Bedieviai už
ėmė valdžią ir džiaugėsi 
kad visus pavers Į bedie
vius,' ale neilgai galėjo sa
vo šėtonišką darbą varyt: 
atėjo jiems Dievo rykštė už 
atėmimą kunigėliams algų, 
ir dabar vėl turi bijot kata
likiškos valdžios.

— Kaip matau, tetulė iš
virtai Į politikieres kad net 
tokį pamokslą 
pasakyt. Tau 
lis džiaugsmas 
perversmo.

— Kodėl nebus: bedieviai 
jau baigė visas bažnyčias 
griaut, kunigus žudyt, o da
bar patįs neteko galės ir tu
ri drebėt kad jų nepakartų 
arba nesušaudytų kaip tų 
bolševikų už jų bedieviškus 
darbus. Kas tai matė kad 
katalikiškoj Lietuvoj bedie
viai ponautų. Aš aukavau 
penkinę ant šventų mišių ir 

įmano apiera gelbėjo.
— Tai tetulė manai kad 

tavo užpirktos mišios pa
gelbėjo nuverst Lietuvos 
valdžią?

— Visi katalikai meldėsi 
ir prašė Dievo kad padary
tų bedieviams galą, ir taip 
stojosi.

— O kur' tetulė girdėjai 
bedieviai baigė bažny- 
griaut ir kunigus žu-

už rašančių 
tau nepatin- 
ir nežiūrėk i

man galėjai 
matau dide- 
iš Lietuvos

ŽEMĖS KAIMYNAI 
DAUSOSE

kad 
čias 
dyt?

—ė Taip butų ir darę, ale 
nespėjo.

— Na tai kam niekus 
kalbėt arba tikėt tokiems

ikanavičiaus 
nimai
ssorius J. Ceka- 
s šiose Lietuvių 
tagiškais persta-

i. — Vasario 23 
i’o parapijos sa- 
ih St. Pradžia 
e.
Pa. — Balan- 

iuvių Muzikėlėj
Allegheny gat. 

rak.
anavičiUs Gegu- 
ikia Europon ir j
šie jo apsilan- į' 

iu ir atsisveiki-

Aprašymas visų -žvaigždžių pagal jų var
dus visų žvaigždynų arba konsteliacijų su 
pasakomis apie jas. Pastudijuokit šią pui
kią knygą, pažinsit savo kaimyniškas žvai
gždes, pažinsit jų sistemas, jų keliones ap
link žemę, arba žemės kelionę aplink sau
lę tarp žvaigždynų. Žinosit kokiu metų lai
ku kur kokios žvaigždės esti.
Knygą parašyta labai populiariai, supran
tama kalbą, o apie žvaigždynus paskos yra 
tikrai žavėjančios.
400 puslapių. 1.50. Audimo virš. $2.25.
Reikalaukit C. O. D. arba siųskit pinigus 
su užsakymu šiuo adresu:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

CUNARD
I LIETUVĄ

(Per Angliju) 
sumažinta kaina 3 klesos abiem 

galam laivakorčių . ~

Į KAUNĄ ir ATGAL ant
BERENGARIA ir
MAURETANIA ....$211
AQUITANIA . . $215
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Subatą. Keleiviai nepiliečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipki- . 
tęs prie vietos | 
agentų arba i Jhadv

CUNAKD LINE 
Union Trust Building 

1022 Cheater Ave. Cleveland, O.

PASTABUKĖS
nebūtų

“Tėvynės’’ redaktoriaus pa
vaduotojas pradeda kaip ir iw 
miegų budintis ir pats j save 
kalbėti šiaip: Musų portestai 
jau pradeda išeiti iš lygsvaros. 
Nekurie numato skilimą Sanda- 

Senieji Sandariečiai 
pro- 

ki kitiems tamsuoliams kaditestais prieš Lietuvos smurti- 
ten kunigus smaugia', ba 
nyčias griauna, ir taip pra-i 
deda rodytis. Tada politi
kieriai matydami 1____
minia su jais eina, ir prade
da dirbt taip kad jiems bu
tų naudos iš tb. Kitoj pu
sėj vėl stovi bolšąvikai, ir

reiką- 
moky-

RICHMAN’Slaikraščiams kurie taip ra
šo? ’

— Vaikeli, jeigu 
teisybė tai nerašytų.

— Tetule; matau 
linga tau daug dar
tis kad suprastum politikie
rių taktiką. Tu, kaip ir ki
ti tamsus žmoneliai, pri-j 
imat politikierių išgalvotus I riečiuose. 
gandus ir sykiu SU jais rg_; nePatenkinti^ perkarštais

Puikios Vilnones

DRAPANOS
jninkus; jaunesniems Sandarie- 
! čiams tie protestai dar neikva- 
liai karšti. Sandariečiai vieni 

kokia Prieš kitus jau pradeda protes- 
Į tuoti.

Toliau štai kaip sušunka:
“Tai jau nevykęs pažymis.

Jis musų gyvenime yra bega- 
Amerikos Lietu-tie j tamsuolius rėkia kad 10 nesveikas.

kapitalistai vilJ ir taip silpnos jiegos tuomi 
labiau pradės silpnėti. Pasek
mės — destrukcija, iširimas, 
pražūtis...-.” Ant galo ir vėl 
stato sau keletą klausimų, ku
rių tarpe yra ir štai kokis reik
šmingas klausimas:

'“Ar ne perstaigiai nekurie 
Sandariečiai pasidavė raudo
nuojančiam rukui?” ir į šį klau
simą .jau atsakymo neprideda.

Taigi aš atsakysiu. Taip, 
broli, perstaigiai nekurie San
dariečiai pasidavė raudonuojan
čiam rukui ir už tai kalti yra 
tie vadinami jaunesnieji San
dariečiai kurie nesivaduoja šal
tu protu, bet pasiduoda karin
gam tipui, kuris juos nuveda Į 
apgailėtiną padėtį.

šiandien jau tų vadinamų 
jaunųjų Sandariečių negalima 
atskirti nuo socialistų ir net 
komunistų,~ nes jie jau drąsiai 
šaukia “Nei cento iLetuvai!”. 
Jie jau šaukia prie boikoto ir 
naujai paskirtam Lietuvos at
stovui Washingtone, gerb. Inži
nieriui T. Naruševičiui (žiur. 
“Tėvynės” Nr. 5). Jiems ant 
Lietuvos tik nuspjauti, partija 
tai jiems viskas.

Jus, brolučiai, nesistebėkite 
jeigu skiltų Sandariečiai, ir ne- 
sistebękit kad Amerikos Lietu
vių jiegos eina silpnyn, nes tai 
jūsų, brolužiai, vaisiai ir jus 
už tai turite gailutis ir kuo- 
greičiausia stengtis savo klai
das pataisyti per “Tėvynę” ir 

, nes tik per tuos 
laikraščius tų jaunųjų Sanda
riečių demoralizacijos sėkla 
vo pasėta.

darbininkams
ir kunigai kraują čiulpia, ir 
kada darbininkai su panie
ka žiuri į kapitalistus ir ku
nigus, štai komunistų vadai 
pripuolę prie darbininkų

, krausto jų kišenius.
— Nelygink mane su 

šėrikais, šetone, ba aš 
rėšiu per nosį.

— Aš nelyginu, tik noriu 
parodyt kaip iš tamsuolių 
visi naudojasi. Senovėj ka
da buvo visa kunigų valia, 
darbo žmoneliai turėjo neš
ti juos ant savo sprando.] 
Užėjo ponų gadynė, kuni
gai biskį nustojo savo tiesų, 
darbininkai turi jiems visą 
savo naudą atiduoti. O Ru
sijoj užstojo komunistų val
džia, ten ir vėl darbininkai 
turi komunistus šerti. Vis 
atsiranda kas nors darbi
ninkui ant sprando ir jis 
turi nešti.

— Kunigai ir, bažnyčia 
kas kita, o bolševikai kas 
kita. Ant bažnyčios reikia 
aukaut ir kunigus reikia 
palaikyt, o komunistai te
gul eina Į peklą.

— Bet, tetule, kita tokia 
tamsi bobelė kaip tu, komu
nistų sukurstyta,, tą pat sa
ko ant kunigų it1'nori kad 
visi atiduotų viską, ką turi 
komunistų vadams, ir ji pa
ti viską atiduoda. Užtai aš 
sakau kad darbininkai turi/ 
paliaut klausę visokių ap-Į “Sandarą”, 
gynėjų, o stengtis šviestis, 
prablaivint savo protą ir 
savo akim pamatyt kas ge
ra jiems patiems,, o kas ge
ra dykaduoniams kurie no
ri iš darbininkų prakaito 
gyventi.

— Tu 
mokslais, 
švieskis, 
giau už tave žinau.

bol- 
tau

bu-

jsi-
Ta-

vėl su 'tais savo
Tau reikia tai ir 

o aš ir taip dau-

Už $3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvų”

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

CONDENSED AJLK.

VALET

JntoStrop 
Razor

Z?*l Pats
Aštrinąs!

Socialistams nepavykus 
traukti Baltimorės Lietuvių 
rybą į socialistų rengiamus 
protestus dabar tūlas gaivalas 
pasivadinęs Tarybietis, kuris 
visai nėra buvęs Tarybos na
riu ir nėra dabar, per “Keleivį” 
kursto vietos draugijas kad jos 
atšauktų savo atstovus ir kad 
organizuotų naują Baltimorės 
Lietuvių Tarybą, kuri rengtų 
apvaikščiojimą Lietuvos nepri
klausomybės ir kartu protes
tuotų prieš Lietuvos valdžia 
mat, mano pritraukti daugiau 
žmonių). Tas gaivalas Tary
bos susidėjimą prie bendro dar
bo neprigulmybės apvaikščioji- 
mui vadina judošiška išdavys
te. Už ką? Už tai kad Taryba 
susitardama su katalikais' mi
nėti valstybinę šventę sutarė 
tą dieną nemaišyti politikos ir 
nedaryti jokių rezoliucijų nei 
už nei prieš Lietuvos valdžią. 
Tik ant tų sąlygų sutiko ir Lie
tuvos atstovas gerb. Bizauskas 
dalyvauti iškilmėje.

Baltimorės Lietuviai gerai 
pažįsta tą gaivalą ir mokės 
įvertinti ir jo tą judošystę.

žinučių Rinkėjas.

Jokiu

Iš Musų Dirbtuvės Tiesiog 
Jums tik su DVIEM PEL
NAIS—Justi ir Musų — Be

Tarpininku >

1927 m. Stiliai
yra toli gražesnės ir labiau pritinka prie ne
šiotojo negu kada kitados Amerikos drapa- . 
nu išdirbėjai buvo pagaminę.

Galit Matyt Jas Dabar 
Richman krautuvėje kur kiekvienas siutas ir 
viršutinis ploščius kiek -tik randasi parodo 
naujus stilius pasiutus iš naujų vidutiniško 
storio pąterijų tinkamų vėlyvam Žiemos ir 
ankstyvam Pavasario laikui.
Materijos kurias mes nupirkome ir siuvame 
Pavasarines ir Vasarines drapanas padarys 
Richman Drapanas daug atžymesnėmis už ki
tų. Išvaizdoje ir stiliuje, pasiuvime ir jų ga
rantuotoje rūšyje jos bus stebinančios VER
TĖS kokias tik mes kada galėjome duoti.

Richman’s Drapanos vra visos vienos 
kainos—$22.50 NEAFRIBOTAM PA- 

• SIR1NK1ME bile Richman^ sutas, viršu
tinis ploščius, žieminis overkotas arba 
3 šmotų tuxedo siutas prie kurio eina ir 
šilkine kamziole.

Pataisymas Dovanai 
Ekstra Kelines____$3, $4, $6

Tiktai Viena Richman Krautuvė Clevelande

The Richman Brothers Co.
ĮSTEIGTA 1879 

PROSPECT Ave. kampas ONTARIO 
Atdara šeštadieniais iki 6 vakare



? 41 ’■JFTtlWSWflBflS D I R V A

Nuo Redakcijos
mu kaltės?’

“Amerikoj yra daug milijo
nų dolarių, bet kartą kitą pa
mokyti Amerikiečiai ir gimi
nėms neduoda dolarių.”

PAŽVELGUS ATGAL

y/AS ARI O 16 suėjo jau de
vyni metai musų tautos 

neprkilausomybės. Tie pa-, 
tįs mes kurie dabar esam 
suaugę, prieš devynis me- 

,, ,tus buvom nežinia keno pa
valdiniai, pirm to keli metai 
buvom Rusų vergai.

( pergyvenome du periodu i: 
pergyvename 
klausomybės.
šispyrę nori įvykint ir ket
virtą — terorizmo arba ko
munizmo.

Dabar kįlanti musų gent- 
kartė auga nepriklausoma
me periode ir ji, išskyrus 

" iš raštų ir iš kalbų, kitaip 
nežinos apie tai ką mes pra
gyvenom, kaip mes nepaty
rėm baudžiavos.

Mes

trečią, nepri-
Nekurie už-

Zijgmantas Augustas bu- 
paskutinis Gedimino ei- 
kunigaikštis ir paskuti- 
Lietuvis valdovas, kuris

Kada Vytautas mirė jau 
Lenkai daugiau nepaleido 
mus iš savo rankų nuolat 
išrinkdami Lietuvos didku- 
nigaikščius sau už karalius 
ir tas tęsėsi nuo 1430 iki 
1572 metų, arba per 142 me
tu, 
vo 
lės 
nis
padarė Liublino uniją ir mi
rė 1572 metais.

Po to per suvirš 220 me
tų musų tauta vargo kaipo 
Lenkų pastumdėlė, o 1795 
m. liko suplėšyta ir pateko 
m. pateko Rusijai. Po Ru
sija, per 125 metus, pernešė 
visokių baisybių, iki atgry- 
žo atgal į save, 1918 metais.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

Kur Dingo Dolariai
“Lietuvos žiniose” vienas ra

šytojas iškelia klausimą, “Kur 
Dingo Amerikiečių Dolariai ?” 
ir sako: “Jieškokim kaltinin
kų”. “Kadangi kaltintojų buvo 
nurodyta kai kurių ponų ir pa
vardės”, rašo jis, “tai jų tylė- Amerikiečiai laikytų 
jimą rėkia skaityti prisipažini- ■' musų bankuose ?”

Bet tas pats rašytojas iškelia 
kitą klausimą, kuriuo jau buvo 
“Dirvoj” užsiminta: tai kad 
Amerikiečiai dėtų savo dolarius 
į Lietuvos bankus. “Argi rei
kėtų jieškpti paskolų, už kurias 
milžiniškus nuošimčius užsienio 
kapitalistams reikia mokėti, jei 

pinigus

¥ ¥
Devyni metai yra labai 

ilgas laikas, bet jie 'praslin
ko mums pro akis kai šmėk
lą visai nejučiomis. Kurie 
kovojom už Lietuvos laisvę, 
viduramžiai1 žmonės, dar 
nenusenom. Ir daugelis mu
sų dar sulauks 25, 30, 40, o 
kai kurie ir 50 metų Lietu
vos nepriklausomybės jubi- 
lejaus., Bet kas tuose lai
kuose bus, kokiose vėžėse 
pasaulis stovės, kiek žmoni
ja bus pažingėjus pirmyn 
ir sųrimtėjus ar sukvailė- 

' jus, tokioje padėtyje bus ir 
... Lietuva.

Dabartinių laikų patra- 
kėliai neišsitenka pasauliu 
kokis jis yra, negera jiems 
ir tvarka Lietuvos kokia 
yra: jie užsisapnavę apie 
sovietų terorą ir nori kad ir 
jiems komunistai savo dik
tatūrą uždėtų.

Bus kėsinimųši prieš Lie- 
' tuvos nepriklausomybę vi
su tuo laiku kolei Rusijoje 
Komunistai ant darbininkų 
sprandų jodinės. Paskui da
lykai pasikeis.

Klausu-
Gedimi-

laikais
Pasikeitė

Lietuvoj yra norinčių ka
raliausi Kam norėt kara
liaus? Juk Lietuvių istori
ja tos tradicijos neturėjo, 
išskiriant trumpą periodą 
Mindaugo ('apie 1260 m.).

Jei norėt tai norėt atgrą- 
žinimo didkunigaikščių val
džios, ir dar yra Lietuvoje 
'/ienas gyvas Gedimino ai
nis, Kunigaikštis 
tis. Lai atgryžtų 
no dinastija.

Bet dabartiniais 
ir to nereikia.
valdžių sistema, lai tik buna 
tvarka ir gerovė, ir žmo
nėms bus gerai.

Kurie nori karaliams jie 
turi mintį nusilenkti ko
kiam Prusui.

Visų musų turi būti troš
kimas palaikyti Lietuvą sa
vita, nežiūrint kaip partijos 
viduje tarp savęs nesutinka 
ir varžosi už vietas. Sveti-

Visų musų troškimas turi 
būti palaikyti Lietuvą sa
vita, ir barti partijas ku-. 
rios varžos už vietas. Sveti
mi gaivalai lai prasmenga.

Ar daug jūsų atmenat 
turėję dieduką ar bobutę 
kurie gimė prieš 1794 me
tus? Tada Lietuva, nors 

..su Lenkija, skaitėsi dar ne
priklausoma, ir jeigu ne 
Lenkų žioplumas ir amži
nas nesutikimas, arčiau į 

„ musų gadynę einant, nespė- 
,,.jus Rusijai suplėšyti musų 

tėvynę, Lietuviai, šiam am
žiuje susipratę tautiškume, 
butų dramatingiau atsiliuo- 
savę ir atsiskyrę nuo Lenkų 

. ir butų patįs panaikinę tą 
reteži kuriuo buvo sukalti 
Lietuviai su Lenkais per 
kelis šimtmečius, pradedanti 
sų Vytauto sutarčia su Ja- 
gėla.

Sugadino Bizni
Lietuvos Pasiuntinybė Wa

shingtone .praneša kad šiose 
dienose karo teismas Panevėžy
je teisė tris komunistus, kurių 
du nuteista mirtin, bet jiems 
□ausmė prezidento Smetonos 
pakeista kalėjimu iki gyvos gal
ios. Trečiam, nepilnamečiui, ne
taikyta mirties bausmė.

Tai labai negerai Prezidentas 
Smetona padarė palikdamas ko
munistus gyvus, nes dabar mu
sų Amerikos komunistėliai ne
turės kaip važinėti po Lietu
vius sau dolarių pasižebravoti.

DAINA
(Lietuvaitė)

Pavasario gražus oras,
Krauna gėlės žiedelius,

Prasidėjo baisus karas, 
Bainoj brolis žirgelį.

Pabalnojo bėrą žirgą,
Žiba plieno kardelis,

Apmazgojo ašarėlėms
Savo skaistų veidelį.

Tuojau mano motinėle,
Bagaslovink tu manę,

Sudiev, senas tėvužėli, 
Paduok plieno kardeli.

Aš vaikinas atsiskirdams
Nuo panelės mylimos,

Liepiau laistyt žalias rūtas
Kol sugryšiu nuo karo.

Per tris dienas per tris naktis
Nukeliavau į karą

Ir paleidau pirmą laišką 
'Pas mylimą savąją.

Skaitė laišką panytėlė
Ašarėles liedama,

Iš tikros širdies dūsavo
Mane jauno laukdama.

Jojo pulkas karžygėlių j
Apginkluotų Lietuvos,

Perver’ širdį plieno kardu
Panytėlės mylimos.

Jau praėjo dveji metai ,,
• Ir sugryžau nuo karo,
Greitai jojau į tą kiemą

Lankyt savo mylimos;
Neprijojau dar aš jaunas

Nei prie kiemo vartelių,
Stovi grabas paauksuotas-

Tarp žaliųjų rūtelių.
Vai gi tu čia, panytėje',

Ką gi tu dar padarei,
Kam gi mane vargšą jauną

Vienų vieną palikai?....
Anksti rytą saulei tekant •

Panytėlę jau lydės,
Vai gi Dieve mano brangus

Kaip širdelę man skaudės....
Lėkčiau, lėkčiau kad'galėčiau

Į tuos amžinus kapus,
Ten nei lyja, anei šala,

Ten‘linksmybė amžiams bus....

(Tąsa)
Po visų tų paikysčių iš didelio džiaug

smo, Rodinas vėl sėdo prie stalo valgyt, 
ir pasidėjo laišką prieš save vėl skaityti.

1 Buvo keistas, didelis, ir beveik baisus, 
skirtumas tarp dabartinės gyvenamos joj 
vietos ir tos kurią Rodinas įsivaizdino tu
rėsiąs, prie ko jo pasisekimas jam užtik
rina priėjimą. Abbė d’Aigrigny, kuris, 
rina prėijimą. Patsai abbė d’Aigrigny, 
bet iš aukšto gimimo, stovįs aukščiausioje 

i draugijoje, niekad nebūtų drysęs tikėti 
Isau to ko Rodinas trokšta. Vienatinis jo 
I troškimas buvo kada nors dasigauti iki sa- 
! vo Ordeno Generolo. Skirtumas tų dviejų 
j ypatų ambicijų aiškus. Kuomet žmogus, 
Įsu dideliais gabumais, sveiko ir gyvo po- 
jbudžio, sudeda visus savo jieškinius į vie- 
I na punktą, kaip Rodinas, atmesdamas vis
iką kitą į šalį, gavęs progą reikalauja 
Į sau tokio atlyginimo kokio ne visi išdrysta.

Laike šitų visų scenų Rodinas nepatė- 
mijo kad kitame budinke trečiame aukšte 
per langą į jį žiurėjo Rožė Pompon ir Du- ‘ 
moulinas, nuo kurių Rodinas pilnai nega- - 
Įėjo pasislėpti, nors manė kad niekas jo 1 
nemato.

* *
Nekurie kaltina tik Ja- 

gėdą už musų tautos nepa- 
sekmes. Gal Jagėla padėjo 
mus įpinti, klausydamas 

. Lenkų pagundų, bet Vytau
tas buvo pirmutinė priežas
tis, nes jis norėdamas pla
čiai ir daug užkariauti pri
ėjo vienu kartu liepto galą, 
kada turėjo'šauktis Jagėlos 
pagalbos, ir tada beveik už
rašė Lenkams Lietuvą tam 
visam periodui per kuri su 
Lenkais prasku’rdome.

Jei Sandara šū socialistais ♦ * 
renka aukas kovai prieš smur
tininkus, reikalinga žinoti kaip 
ji su socialistais tais pinigais 
dalinsis. Socialistai visada no
ri aukas siųsti tiesiog, o Sanda
ra turi laikytis seimo nutarimo 
ir tik tam tikrą dalį siųsti, o 
Įeitus laikyti Politiniame Ižde 
kultūros ir politikos darbams 
Amerikoje. Socialistai niekad 
su tuo . nesutiks. >..Ta<ia. Sanda
rai lieka arba pasiduoti socia
listams ir daryti kaip jie nori 
arba vėl susipjauti, neš sociališ 
tai netylės kada kovai surinkti 
pinigai liks Politiniame Ižde.

DAINA
(B. Vasiliūnas) 

Šaltas vėjas pučia, rūteles džiovina, 
Mano Antanukas kitą imt ketina.

Tegul kitą ima, tegul sau bučiuojas, 
Tegul del jų laimė šioje žemėj klojas. 

O aš pasilieku rūtelių darželyj, 
Ašaroms mazgosiu rytą, vakarėlį

Ir gailiai verkdama keiksiu tą vietelę 
Kurioj pažadėjau nekaltą širdelę... ■ 

Mergele jaunoji, kodėl išsipiltai, 
Davus man žodelį taip greitai užmiršai:

Sakei mane vieną tu tiktai mylėsi,
Iki pat mirimo už draugą turėsi, 

O dabar tiek laiko kaip aš tave mačiau, 
Ir nei gromatėlės nuo tavęs neskaičiau.

Pasakyk, mergele, man priežastį šitą, 
Argi apsirinkai sau bernelį kitą?

Jeigu n’apsirinkai, kam mane vargdinai, 
Gailios’ ašarėlės’ kasdieną plakdinai? .

SKIRSNIS XXX.

* Netikėtas Apsilankymas.
Nors Rod’nas pergyveno didėlį nusi

stebėjimą skaitydamas antrą laišką iš Ro
mos, Jis nesiryžo atsakyme parodyti savo 
nusistebėjimo. Pavalgęs pusrytį, pasiėmė 
šmotą popieiio ir skubiai parašė slaptu 
raštu sekančio 
tu budu:

“Ta 
mačiau ■ 
štumas 
To dar i 
talikus ' 
džius, ir keikia /kenčiančius.

“Lai tas eina.
“Už tai Rusija garantuoja Romai, per 

Austriją, kruviną priespaudą Romagnos 
patriotų. Tas irgi gerai.

“Gero Kardinolo Albani žudeikų gau
ja rieužtektina' išskerdimui bedievių libe
ralų. Jie pavargo savo darbe. Tas nege
rai. Jų darbe reikią jiems pagelbėt.”

Rašant tai, Rodinas išgirdo kitame 
name per atvirą langą Rožės-Pompon dai
ną, žodžius vieno krikščioniško poeto, .apie 
žmonių klastas ir persekiojimus vieni kitų. 
Dainos žodžiai buvo toli skirtingi nuo tų 
Rodino rašomų žodžių. Jis nekantriai lau
kė iki ji pabaigs dainuot. Ji pabaigė, ir 
jis nežiūrėdamas per langą, patraukęs pe-j 
čiais, ėmė toliau rašyti:

“Mes turim sujudinti visų šalių nepri- 
klausomingą dvasią — sukelti filosofišką 
lermą visoj Europoj — lai liberalizmas pu
toja kiekvieno burnoje — kelti viską kas 
yra lerminga ir klastinga apie Romą. Pa
sekmingam to pravedimui turime paskel
bti pasauliui šias tris propozicijas: 1. Ne
galimas daiktas tikrint kad žmogus gali 
būti išganytas bile tikėjime, jeigu jo siela 
ir sąžinė bus tyra. 2. Bjauru ir negalima 
suteikti laisvę kiekvieno žmogaus sąžinei. 
3. Spaudos laisvė nebus dar gana1, suvar
žyta nežiūrint kaip ją varžysi.

“Tuos pasiūlymus sykį išleidę viešu
mon sukelsim visus prieš Romą. Pasida
lins šventoji Kolegija — vieni pritars, kiti 
kaltins, kiti bijos. Paprasti žmonės dre
bės iš baimės. Tas daug padarys.

“Tada, lai popiežius gąsdina papras- 
, tųjų mintis, baugina jų sielas.

“Tegul visi sukils prieš popiežių, jei
gu jis pasitrauks, vietoj pavesti visą tvar
ką musų Ordenui, aš turėsiu komanduoti 
viską pats. Tada aš neturėsiu bėdos.

“Klemensas XIV buvo paikas. Pa
naikinti1 musų Draugiją yra absurdas. Jis 
tūrėjo apsaugoti ją ir padaryti nekenks
minga, galėjo apsišaukti save Ordeno ge
nerolu, ir taip turėjo padaryt. Kompanija 
tada, priklausydama nuo jo, butų sutikus! 

jant visko. Jis butų apgaubęs mus, pada-

turinio laišką, savo papras-

i žinia 
viską, 
visada 
negana. 
Lenkus.

manęs nestebina. Aš per- 
Neapsisprendimas ir bauk- 
priveda prie tokių vaisių.

Eretikai Rusai žudo ka- 
Roma laimina žmogžu-

I musų pasitarnavimo. Klemensas XIV jrii; i 
rė nuo nuodų. Lai saugojusi tie kurie gir-E 
di. Tokiame atsitikime, aš nemirčiau to-E 
kia pat mirtimi.”

Dabar vėl Rožė-Pompon per langą už-[ 
J dainavo kitokią dainą, lyg tyčia pritaiky

tą apie vieno popiežiaus didybę, kuris no-į 
rėjo kad prieš jį visas svietas drebėtų. Tai 
daina pritiko to Jėzuito mintims, ir jis sė
dęs prie stalo vėl rašė toliau:

“Aš niekad dar neturėjau vilties prie 
pasisekimo kaip turiu dabartiniu momen
tu. Kita priežastis kad nepražiurėti nie
ko. Visi apsireiškimai reikalauja padvi
gubinto atsidavimo. Nauja mintis man 
vakar kilo.

“Mes čia dirbsime bendrai. Aš įstei
giau ultra-katalikišką laikraštį vardu ‘Ar
timo Meilė’. Iš jo karšto, tironiško ir vis
ką ėdančio tono žmonės spės kad jis yra 
Romos organas. Aš tą patvirtinsiu. Tas 
sukels naują terorą. Taip tikrai bus. " 1

“Aš kelsiu klausimą mokslo laisvėj. 
Žalieji -liberalai mus parems. Kaip kvaili, 
jie prileidžia mus prie lygių teisių kuo-1 
met musų privilegijos, musų įtaka konfe- Į 
sionale, musų ištikimybė Romai, viskas I 
stato mus aukščiau lygių teisių. Dvigubi 
kvailiai! jie mano nuginklavę mus, nes jie 
nusiginklavo patįs prieš mus!

“Suvedus yiską. į vieną, lai pasitraii5 
kia popiežius. ‘'Rennepontų turtai užmo
kės užztšrinkimą manęs popiežium. Kaina | 
sutikta, tik reikia veikti.”

Rodinas staiga pertraukė rašęs, ma-1 
nydamas nugirdo ką už durų, ir ėmė klau- I 
syti net sulaikęs dvasią. Bet viskas buvo I 
ramu. Tada ėmė vėl rašyti:

“Aš apsirūpinsiu Renneponto paliki1 I 
mo reikalais — ta ąšimi ant kurios suk- g 
sis visas musų žemiškas veikimas. Mes r 
turim pradėt nuo pat pamatų — ir veikti | 
kitaip negu darė baukštUs tėvas d’Aigrig- į 
ny. Jis beveik sukompromitavo viskąr— 
bet vienok jis dar turi gerų būdų; žino pa.- į 
šaulį, turi pavergimo spėkų, greitą per1 g 
matymą, vienok visada veikia tik vienokiu fe 
budu. Jo vietoje, aš žinosiu kaip juomi t 
pasinaudoti. Tame žmoguje dar yra geros g 
medegos. Aš pasinaudojau laiku pilnomi^g 
teisėmis kokias man R. F. G. suteikė; aš-fc' 
gal pasakysiu abbei d’Aigrigny, jeigu bus | 
reikalas, apie slaptus atsinešimus kokius E 
generolas turi link manęs. Iki šiolei, aš fe 
leidau jam išrasti budus paėmimui to pa- 
likimo apie kurį žinot.

“Jums duotas pranešimas buvo Idai- L 
dingas. Turto yra suvirš du šimtai milijo- I. 
nų. Renneponto reikalai dabar priklauso I 
dvigubai nuo mano pastangų. Bėgyje trijų | 
mėnesių tie du šimtai milijonų bus musų, | 
laisvu noru pačių paveldėtojų atiduoti. Tu- į 
rėš taip būti, nes jeigu nė tai man but? 
skriauda ir. pažeminimas. . As prašiau su- į 
teikti man visas teises; laikas verčia, ir aš I 
veikiu lyg turėdamas jas. Viena informa-1Į 
cija. man svarbi mano pasisekimui. Aš ti- I 
kiuosi jos iš tamistos, ar suprantat mane? į 
Man to būtinai reikia. Galinga Įtekmė ta- ‘ Į 
mistos brolio prie karaliaus Viennoje pa
gelbės tame. Man būtinai reikia žinoti 
visos smulkmenos ir kur dabar randasi 
Imperialistų Napoleonas II. Ar galima, 
per tamistos brolį, užvesti slaptą korės- I 
pondenciją su tuo kunigaikščių, nežinant g 
jo artimiems?

“Sužiurėkit tą tuojau. Tai svarbu. I 
Rytoj daugiau parašysiu.”

. ' (Bus daugiau)
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Iręs tarnais švento sosto, ir nebūtų bijojęs'6820 Superior Ave.

puikus dideli
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kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
Cleveland, Ohio
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(Tąsa iš pereito num.)

Greta Ardžio kunigaikštis ėjo Į pilį, o 
pašaliais stovinčios jaunos mergos ir mo- 
terįs tik kuždėjosi ir akis įsmeigę į jauną 
vaikiną kožna sau ką tai galvojo, ypač 
mergos, bet turbut visos tą patį: kad tai’ 
bus kuriai nors puikus vyras; tik reikia 
prisigerint.... Nė kitaip manė 
gaikštytė, Algė, kuri greta savo 
eidama gan daug kalbėjo apie jį 
sulyginimus jo su savo broliu.:

— Mamyte, tikrai šis jaunikaitis kaip 
musų Laukys, ir, anot tėvelio, jis mano 
brolį visame perviršintų.........

Tą girdėdamas, Laukys užpyko, nes 
iki šiolei jis buvo visas narsunas akyse 
savo pilies vyrų ir mergų. Jis buvo jau
nas ir labai savimeilis ir nenorėjo gero žo
džio už kitus tarti ar girdėti kitus taip ta
riant. Buvo visai priešingo prisigimimo 
negu tėvas, ii’ dvarionis šnekėjo kad jis yra 
gyvas savo motinos vaikas, kuri jauna bū
dama buvo labai graži ir tik apie save ma
nė.

Algė irgi buvo motinos budo, ir mėgo 
tuštybes bei dar visai jauna būdama di
džiavosi kad gali vyrus pavilioti, ir nepa
gailėdavo šyptelėjimų jei kurs jai puolė Į 
akį.

— Ką jis prieš mane! — sakė seserei 
Laukys. — Jis tik laužas, nors gal ir turi 
spėkų. Ar jis pajos ant arklio taip kaip 
aš ? Ar plauks vandeniu su tokiu smarku
mu kaųi aš?. Ar matei iki šiolei kur kitą 
kas mane susirėmime nugalėtų?

. Na o jeigu, šis-,susilygins su tavim, 
ką tu tada darysi? — pajuokė sesuo Lau
kį. — Ar tu manai kad nėra už tave vik- 
resriių ir tvirtesnių, tik gal nedrysta pasi- 1 
sirodyt, nes tu valdovo sūnūs.... 1

— Lai drysta kas kiek nori, bet reikia ! 
vikrumo ir drąsos, — numetė Laukys sese- 
rei.
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Valdovo Simus
Kada pats kunigaikštis priėmė Ardį ir 

padarė jį savo pulko vyru, nuvedęs į ark- 
lydę davė jam pasirinkti arklį. Apžiūrė
jęs arklius, rinkęsis nesirinkęs, jaunikaitis 
prašė kunigaikščio duoti jam jo arklį kurį 
jis paliko pas naują kuoro sargą kaipo tos 
vietos nuosavybę. Tai buvo juodukas, su 
žvaigžde kaktoje ir baltu kairės kojos kul
nu, kurį Ardys buvo sau prijaukinęs ir su 
kuriuo atlikinėjo visokius žygius. Kuni
gaikštis ant to sutiko ir kitą dieną pasiun
tiniai parjojo su jo juoduku.

(Visi Įriti vyrai matydami kunigaikštį 
širdingai apsieinantį su nauju atėjūnu net 
,ėmė šaipytis ir. nekurie pykti; net tarėsi 
nepriimti jo į savo draugus — tegul jis sau 
vienas slampinėja po pilies kampus, o kai 
nusibos pames ir išeis sau, tada kunigaikš
tis vėl visiems bus lygus.

Tačiau lėmimas buvo kitokis, ir Ar
džio draugingumas Ame viršų, o palengva 

■jo. darbai pradėjo daryti jį aukštesniu ir 
vertingesnių visų akyse.

Tą nujautė ir Ardys, ir jam rūpėjo 
kad jo pilies žmonių akyse neiškiltų- kitas į 
vyras kuris atkreiptų į save visų domę, to- i 
del rasdamas progas Laukys vis bandė pa
sirodyt šų savo gabumais ir vikrumu, lyg 
gundydamas, šaukdamas jr Ardį pasiro
dyt ką gali, ir jeigu tik jo heperviršins ir 
nepasižymės kuo didesniu tada jis 'turės 
progą Ardį žemint ir visi laikys jį lygiu 
kitiems vyrams, o Laukys vis bus visų kar
žyges. , .

Kame Laukys buvo narsus? Ar tuš
čiai jis gyrėsi prieš savo seserį kad jo dar ; 
niekas nepralenkė lenktynėse, plaukime; i 
jojime, svaidyme, vilyčių šaudyme ir irnty- , 
nėse? Tose gadynėse-.valdovai augo ne : 
taip kaip auga dabar. Nuo pat vaikystės- ! 
jau kiekvienas vyriškis buvo palinkęs.'prie i

sunkių darbų, jei ne pragyveniino pasida- 
rymui tai lavinimuisi kad vėliau galėtų bu- 

, ti naudingais.
Ardys buvo jaunas, apie dvidešimties 

metų amžiaus, augalotas, kai jaunas ar- 
žuolas. Buvo drąsus ir turėjo patraukimą

■ prie tokių žygių kurie buvo sunkus ir kar-| 
tais pavojingi, bet jo niekas negalėdavo iš
laikyt ir sudraust. Jodinėjimas arkliais 
stačiom, ant vieno ar dviejų arklių, per
žengimas nuo vieno arklio ant kito kada 
tie žaibo greitumu buvo vejami, vis buvo 
jam paprastu žaislu iš mažens. Jis net ei
davo lenktynėms su parinkčiausiais tėvo 
pulko jojikais, ir kada pradėjo suvyrėt jau , 
niekam neužileisdavo.

Arklius gerai pažinojo ir mokėjo išsi- ] 
rinkti. Jis arklį paleidęs zovada mokėda- ; 
vo gerai pataikyt iš saidoko Į'bile paukšti ] 
arba paleidęs neprijaukintą arklį, pats rai- j 
tas ant kito jodamas tą arklį pavydavo ir 
peršokdavo ant jo ir tolei laikydavosi iki 
arklys apsiputojęs nuilsdavo ir daugiau ne- 
sispardydavo. Jodamas nudurdavo meta
mu jiešmu bile laukinį žvėrį — taip gerai 
galėjo jiešmus svaidyti.

Niekas neatsilaikė prieš jį raitą jieš- 
mų kovoje, ^kada būdavo sujoja visos apie- 
linkės vyrai į metinę rungtynę, ir kartais 
pribūdavo kitų pilių valdovų sunai arba 
parinkti narsuoliai.

Prie upių augdamas, Laukys neaplei
do ir plaukimo mokslo, ir iš pat vaikystės 
nardė po vandenį kai žuvis. Būdavo, įsi
bėgėjęs iš pilies sienos šoka į perkasą ir 
ja išplaukia Į plačiąją upę, kurią perplau
kęs į ten ir atgal visai neparodydavo nuo
vargio. Niekas dar jo plaukime nepralen-l 
kė, ir niekas .nenugalėjo imtynėse, kur du Į 
vyrai susieidavo, pusiau išsivilkę, ir ban
dydavo vienas kitą grynom rankom nų-l 
galėti, paguldydami pečiais aukštienihką 
kad negalėtų išsisukti ir atsikelt iki nepa
leis.

Toks buvo Laukys ir visose smulkme
nose, nors bude buvo karštas ir pagyrimą 
mylįs, ir pats save aukštinąs, su pavydu 
kitiems jį praviršinti.

Vargšės. Sūnūs
Nebuvo kito smarkesnio už Laukį toje 

plačioj srityj, ir negana kad kiti apie tai 
kalbėjo, bet ir pats Laukys turėjo paprotį 
girtis, o kitus pajuokti jei^tame ir menka
me jiems nepasisekdavo, ką girdėjo ir Ar
dys.

O 
galėjo 
spėka 
kurios 
taip sakant išminkyt ją iki to kad ir Ar
dys galėtų kame nors pasirodyt? Meški
no užmušimas juk dar niekas tokio — bile 
kas kurs butų ten buvęs butų griebęs ką 
greičiausia pamatė ir gelbėjęs savo valdo
vą. Juk tokia priderystė yra ir žmc 
del žmogaus, ne tik del savo valdovo.

Jei ir ne visi butu taip lengvai su tuo i ...,. ... . .° J v, . džiaugėsi,rąstagaliu pasiciupmeję ir gal butų meski-1 
no neužmušę, bet vistiek butų stengęsi val
dovą gelbėti. Taigi ar užtenka to .Ardžiui 
susilyginti su pilnai išsilavinusiu kunigaik
ščio sunum?

Žinoma, niekados neužtektų ir žalia 
spėka prieš išdirbtą niekados, neatstotų, 
nors ir abi butų dygios.

Bet pažiūrėkime kaip Ardys augo, ta
da tik galėsim jį lygint su Laukiu ir kitais, 
jei bus galima sulygink

Ardys augo prie tos pačios upės kur 
ir Laukys, ir nuo pat vaikystės buvo ne- 
susnudęs bet gyvas jaunikaitis, todėl nau
dojosi visa gamtos dovana kokią tik galė
jo apimti. Tegul jis neturėjo aukštų sie
nų šokimui Į vandenį plaukti, kaip turėjo 
Laukys, bet upės krante augo aukštų me
džių, ir jis įlipęs į jauną beržą būdavo įsi-

dabar pažiūrėkime kaip augo ir ką 
tas vargšės našlės sumiš. Ar jo 
jam buvo tik dievų duota tešla iš 
reikėjo perdirbt kas nors naudingo,

sups ir iš jo šoka vandenin ir iškįla tik be- buvo kad visur reikalavo spėkos, narsumo,! 
I veik kitoje upės pusėje. Tėvas ir motina! drąsos.
matydami tai ne sykį būdavo apimti išgąs
čio kad jis daugiau neiškils.

Jo mėgiamiausiu užsiėmimu buvo “at
mušimas” ■‘priešų”. Ardys būdavo palen
kia storoką medelį, pariša karna viršūnę 
prie kito medžio, ant viršūnės prideda Į 
tarpušakius akmenų ir karną nupjovęs 
“šauna” akmenimis skersai upės į kitą 
pusę. Medžių lankstymas buvo jo geriau
sia. jiegų vystymo įmonė, pertai Ardys tu
rėjo nepaprastą kūnišką miklumą ir spėką.

Bet ar mokėjo jisai joti? Taip, tose 
gadynėse nebuvo be arklio nei vieno kuris 
tięsiogįnai kam nors tarnavo. O jo tėvas 
tarnavo kaipo girios sargas ii’ kuoro už
vaizdą, todėl turėjo ir arklių, pertai ir Ar
dys iš pat kūdikystės buvo arklių žinovas, 
o kiek jam dar stokavo žinojimo jis patir
davo iš tų kurie sujodavo medžioklėn. Jis 
turėjo sau vieną arklį' pasiskyręs ir su juo 
atlikinėdavo ką tik išgalvoti galėjo.

Tarp meškų, vilkų ir kitų žvėrių nebu
vo saugu arklius laikyti, taigi dieną jis 
juos' ganydavo aptvertame garde paupyje, 
o naktį arkliai būdavo laikomi tvarte. Be- 
Beganydamas Ardys nepagailėjo- su ark
liais “muštro”, užtai' buvo vikrus jojikas 
arba bent mokėjo tiek kad lengvai galėjo 
būti — ir buvo — priimtas Į kunigaikščio 
pulką kaipo raitelis.

Ne sykį Ardys raitas pasivydavo stir
ną ar briedį ir nuo arklio šokęs ant veja
mo gyvulio jį nuveikdavo ir parsimušęs 
ant žemės; surišęs gyvą parsinešdavo ar
ba parsivilkdavo namon. Jis taipgi raitas 
ir lokius bei šernuą gaudė, smailu jiešmu 
nudundamas jeigu tas šoko ant vijiko, o 
nepaleisdavo gyvo jei žvėris imdavo ir bė
gti — tokiame atsitikime paleisdavo jieš- 
mą paskui ir taip gerai žvėriui pataikyda
vo kad tas riaumodamas ir kraujais pa- 
sriuvęs krisdavo nuo kojų.

Saidokų Ardys turėjo keliariopų, iš 
kurių kasdien ’šaudydavo vanagus ir var
nas. Jis1 turėjo įsitaisęs vieną didelį svai- 
doką tarpe dviejų medžių, iš kurio kaip 
kada numušdavo didesnį nerangų., gyvulį 
kitoje pievos pusėje pasirodžiusį.

Vienu žodžiu, Ardys pats savaimi žais
davo grynus narsumo ir karo žaislus, kas 
buvo jam prigimta.

Šią gadynę mažo sudėjimo žmoge
lis, plunksną tarp pirštų paėmęs, kamba
ryj užsidaręs, gali valdyt — ir valdo arba 
komanduoją — milijonus. Bet senovėj rei
kėjo visur akis į akį stoti, ir reikėjo tokių, 
kaip buvo Ardys arba Laukys drąsume ir; 

! spėkoje, ir tik tokie galėjo užsilikt paša-’ 
1 k'ose arba atliko tokius žygius kokių pasa

kų rašytojams reikalinga.
Juk galėjo pasaulyj būti ir kunigaikš

tis Rykulis ir jo sūnūs, narsus Laukys, ir 
tas meškinas kurs kunigaikštį užpuolęs 
buvo, bet jeigu Ardys, kurs buvo milžiniš
ko sudėjimo ir didelės spėkos, butų buvęs' 
tik menko ūgio vyras nors ir to paties am
žiaus ir ten gyvenąs, bet nebūtų pakėlęs to 
rąsto kuriuo meškiną nudėjo, šios pasakos 
visai nebūtų galėję būti, nes tas kas dėsis 
paskui paeis tik vien del Ardžio spėkų ir 
narsumo, ir kad tą viską naudojo kur rei
kia ir lavinosi pagal savo išgalių visokiose 
narsumo šakose.

Taipgi ši pasaka nebūtų ilga jeigu vis
kas butų taip kaip iki dabar buvo, bet Ar
dys nebūtų radęs pilyje pavydaus, savi
meilio Laukio, arba jei ir butų radęs, bet 
Laukys butų buvęs tik taip sau vidutinis 
vyriškis, be didelių spėkų ir narsumo. Ar
dys butų pastojęs sau pulke,' ir tuo viskas 
butų baigęsi. Butų pasižymėjęs narsume 
visi jį butų garbinę, ir to butų užtekę.

žodžiu sakant, nuo to kokiu žmogus 
esi priklauso ir darbai kokius atliksi. Kas 
yra silpnesnis atlieka sau tinkamus dar
bus, o kas yra tvirtas tas atlieka darbus 
kokie jam priguli, ir visi jiems žymesnius 
užsiėmimus siūlo. Ypač tas labai aiškiai 
rodėsi senovėje, kada reikėjo spėkos visa
me, ir garsus buvo tas katras buvo tvir- , 
tas. Senovėje pati gamta reikalavo kač 
visi butų dideli, tvirti, o kurie tuos 
jo tie buvo milžinai, karžygiai.

(Bus daugiau)

virši-
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SPORTO ŽINIOS LIEJ

Ui, mes tai

“Lietuvos žinios” p 
“žiemos sporto komitel 
šio 23 d. sekmadieni, I 
rytą ruošia pirmas vieš 
gtynes sniegčiužomis 
moterų grupėse. Vyri 
numatyta 8—10 klm. < 
ja ir moterų grupėj 2- 
distancija. Starto vieta 
tauto kalno paviljonas”

Lietuvos laikraščiai bs 
Amerikiečius kad mes ‘ 
rikonėjom”, atsilikom 
Lietuviškume ir visakni

Na o j ką jie dabar vi 
jų žinios pusau Amerik 
(Angliškos) ?

Nesenai Lietuvos žr 
bėdavojo kad nesuprato 
jai kalamų Lietuviškų 
Tai jie pakeitė Lietuvi 
Angliškus;i kad tik skai 
lesuprastų apie ką daly 
na.

JAUNATVĖS PUO1

Ardžio Tėvas
Kokį pasėji grūdą toks ir vaisius už

auga, — sako žmonės.^ Na tai pažiūrėkim 
kas buvo Ardžio tėvas. Ar gali kilti iš pa
prasto girios sargo toks narsuolis kokiu 
Ardys pasirodys?

Ardžio tėvas, — kuris dabar jau buvo 
tarp laimingųjų su savo žirgu ir šarvais, 
kaip tuomet žmonės tikėjo narsuoliai po 
mirčiai gyveno, — iš prigimties buvo ka
riauninkas ir daug pasižymėjo karuose ku
nigaikščio pulke, ir buvo pulko dalies va
das. Taigi po teisybei jaunam Ardžiui ir 
neišpuolė amžį girioje praleisti, bet pasižy
mėti plačiame pasaulyje einant savo tėvo 
pėdomis. Kada tėvas buvo kare sužeistas 
ir neteko vienos rankos jį kunigaikštis ap
dovanojo ta vieta — kuoro sargyba — iki 
gyvos galvos. Tada, dar viduramžis žmo
gus jis su savo žmona persikėlė iš pilies 
gyventi ton girioj grytelėn, ir čia sulaukė 
sunaus, ir augino ir mokino jį taip kaip

I priderėjo tų laikų vyriškį mokyti, ir pats 
ogau.' tėvas dar iki tolei gyveno kad galėjo patė- 

myt kokiu bus jo sūnūs/ir neapsakomai 
’. Tėvas ir motina kalbėjo Ar- 

I džiui apie garbingumą kareivio gyvenimo, 
apie viską ką kareivis turi žinoti ir dary
ti, nes žinojo kad sveikas tvirtas jų sūnūs 
nebus užmirštas ir nepašauktas į pulką. 
Taigi Ardys, nors ne tarp kitų kareivių 
pilyje augo, mokytoju turėjo tokį žmo
gų kurs kitados buvo narsus ir mokino po 
savim esančius burius vyrų karo žygiiį.

Jau ėjo trečia vasara kaip Ąrdys ne
teko savb tėvo, kurio sudeginimo vietoje 
jis pats savo rankom per pusę vasaros su
kasė diktoką piliakalnį upės krante.

Kada mes pasakas skaitom, jose kiek
vienas kuo nors atsižymintis vyras buna 
vaizduojamas didelio ūgio, tvirtas, narsus, 
nepaprasto drąsumo. Bet kitaip ir nega
li būti. Anose gadynėse gyvenimas toks

3072.

DAINA
(Lietuvaitė)

Tarp kalnelių, kalnužėlių
Ten kukavo gegutė,

Sena močia po liepele
Dukružėlę kalbino:

Vai dukrele, dukružėle, 
Kam pateksi jaunoji?

Ar matysiu aš mirdama
Nors per sapnelį tave?

Tankus krūmai, beržynėliai
Kur gyvena mylimas,

Linksmas butų vakarėlis
Jei mylimas butų čia.

Kad šį vakar neateina
Nei širdelės suramint, 

Gal kitą mylėt pradėjo,
Kad ir jojo čia nėra....

Pamatyčiau ir pažinčiau
Kas ateina keleliu.

Vienas antrą mylėdami 
Nesiskirtum niekados.

Tamsus rytas, debesuotas,
Ir lietus lyja labai,

Bernužėlis mylimasis
Joja Į karą skubiai.

Ar ne Dievas širdį davė
Kad aš tave pažinau,

Kas sumaišė razumėlį
Nei aš pati nežinau.

Patrdtijau vainikėlį
Iš jaunųjų dienelių.

Nebetinku prie pulkelio,
Prie savųjų seselių.

Vai močiute, motinėle^.
Tai tu mane auginai,

Nelaiminga dukružėlė
Aš pražuvau amžinai....

Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei- 
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamąi, kad kiek
vienas gali greit išniokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuyėn, pas daktarai pas barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
1915, pusi. 95 ........................................................
Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas. 
Kiekviena moteris ir mergina privalo turėti 
šią knygą ir ji turėtų rastis kiekviename na
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaitė. Worces
ter, 191'9, pusi. 162, didelio formato ..
Drūtais apdarais .................... ...

Reikalaukit “Dirvoje”

Mūzos žaidžia, sparnais 
Mūzų šokis sieloj mano 
Tai sustingsta, apsistoja 
Virpa, plasta..... tai vėl 
Džiaugsmas, gėla tyliai į 
Muzika trenksmu sugris 
r manė gyventi šaukia 
Kol jaunatvės himną au 
Pinas akordai slaptybėj 
3 šešėliai susigūžę 
Slaugos kampuose tylybi 
llpsta kad jaunatvė ūži;
Atdusiai krutinę kelia, 
t širdyj kaip griausmas, 
Taip jaunatvė siaučia, še 
Trenkdama, šalin nedalią

J.

jis nepasako to 
norėtų pasakyt, 
sutaikytus žodžius

35c

Nuo Juokų Red.: Sen 
tokių eilių mes čia turėjo 
r tiesą pasakius nelabai 
norime turėti. Dar daugis 
sos pasakius, mes jų nes 
tame. Ar del to kad 
randasi “Jaunatvės puot 
mes jau pasenome ir ne; 
jausti to ką jis jaučia, 
to kad 
mintįs 
sudeda 
viskas.

Reikia pridėti štai ką.: 1 
tikra poezija kurią kiek 
paėmęs gali skaityt ir su 
O visos kitos, nežiūrint ' 
daus ir ypatingo poetas 
eilutėmis turi paslėpęs, 
tik- krūva žodžių, o poeto 
mintis vis jo galvoje kl’as

i
Viskas ką komunistai g 

rėkt kad dabar pasaulyj 
gerai, kad darbininkus k 
listai išnaudoja, o jie- pati 
ko gero nejvedę nori ps 
taip kad galėtų išnaudoti 
bininkus po priedanga pro 
diktatūros, kaip daro Rus

Skustuvai “Dirvoje” -j 
$1.25! galima gauti prisiunčiant 

.. $1.501 , :stanipomis, nors tas apg'i 
nias ir nepatalpintas.
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By Janius
It makes no 

hard the police 
nowadays, they 
hard-boiled!

difference how 
like their yeggs 
always get ’em

* *
Visitor: What pretty 

you have, Dorothy. You 
it from your mother, i 
you?

Dorothy: I dess I must ’a 
got it from papa; his is all 
gone. a

h ai:
i get 
don’t

LIVE that you’ll never 
to bellow for your con-

SO 
have 
stitutional rights.

w
Landlord: I’m going to raise 

your rent next month.
Tenant: Thanks, old 

was just wondering how 
do it.

* ¥

son. I
I could

There’s never a failure 
human sucker crop.

of the

A new refrigeration system 
has been installed in the White 
House. Another needless e:
pense.

---- o----
Do you believe kissingHe:

is unhealthy?
Gaidys: I could not say —

I never -------
He: You’ve never been 

ed?
Gladys: I’ve never been

THE BUSY MAN

Ristynes
Miesto Auditorijoj

KETVERGE, VASARIO-FEB. 24, 8
Charles Marotta, Promoteris

Trys Poros Geriausių Ristikų)

Joe Malcewicz, Lenkas, su 
Bill Demetrai, Graiku

Karolis Sarpalius su 
Leone Labriola, Italu Levu

vai.

Charles Fox su George Eeloff, Bulgaru.

Tikietai $1.10 ir $2.20. Parsiduoda “Dirvoje”.

g Palaikymui puikių į 
i plaukų naudok

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s 

Cigarus

done

50c
ijos darbininkų—

Rankų darbo, 
taryti iš Porto Rico ii 

Havana tabaku.
John M. Sulzmann Mfg. 

6802 Superior Ave.

]į Biznierių ir Profesionalu Direktorius
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 

Conrad Nagel ir TIN HATS
šeštadieni 

Bettv Bronson, Ford Sterling in 
EVERYBODY'S ACTING

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6926 Superior Avė.

The East 79th St. Shoe 
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.

Randolph 6332.
Cleveland Sheet Metal 

Works- =ii Išdirba Visokius Metalinius dalykus, 
II Lubas, Nuotakas, ir viską kitą. 
Į f Dirba viską del pečių ir šildymo.

Nedėlioj
Evelyn Brent, Louise Brooks in

| LOVE E’M AND LEAVE ’EM
i Pirmadienį — Pat O’Malley 
į in THE PERCH OF THE DEVIL

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

6935 Superior Ave.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Antradienį Speciale matinee 2 vai. 
Louise Fazenda in Finger Prints 

taipgi OUR GANG Komedija
Trečiadienį — Joseph Schildt 

in MEET THE PRINCE

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Fumasai

1169 East 79th St.
Randolph 5977

Rand. 4108 Jack Haber, Mgr.

St. Clair Auto Wrecking
PERKAM, PARDUODAM IR 
MAINOM AUTOMOBILIUS

Parduodam dalis visokių automobilių.

1377 East 55th Street

ANTRI MORTGEČIA1
MR. FELDMAN 

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

The Buckhorn Coal Co.
ANGLIS DEL NAMŲ IR 

GARO GAMYKLŲ.
978 East 67th Street

Geras patarnavimas
Rand. 5195

Geros Rūšies.
Rand. 1571

Telefonas Main 6111

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

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

Superior Hardware Co.| 
Geleždaikčiai, Cino Reikmenis, Pečiai 

Maliavos, Stiklas, Etc.
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Sleitų ir Žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas Ė. 65th St.

Pennsylvania 2107. įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM 
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

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

Radio ir reikmenįs—Vielų Suvedimas 
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

Randolph 7185. Res. Eddy 9079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.

6506, St. Clair Ave.

THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO. 

6710-12 LEXINGTON AVE.

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galini suteikt jums planus 
—suteikt patarimus apie finan
sus 
na 
ant 
tt.,

The

ir duoti jums geriausią kai- 
ir duoti geriausias kainas 
Medžio, Stogo dengimo, ir 

čia pat jūsų kaimynystėje.
Lake Erie Lumber &

Supply Co.
5459 Hamilton Ave.

Randolph 5080.

Frank Cerne
BRANGMENŲj RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465 
930 East 79th Street 

Penn. 999

“Visiškai Nauja Skalbimo 
Sistema”

Patogi Lietuviams skalbykla,
tik patelefonuokit ii- vežimas

• pribus.
Randolph 7761
Randolph 7762

— Patarimas Dykai —
“Dirvos” Skaitvtojams. 

UŽ PATARNAVIMĄ MOKATE.
HENRY J. MENDELSOHN

(Advokatas iš Kauno)

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

ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai

7321 Superior Ave.
Tel. Penn. 572

Temykite x“* ■ww y ^'storage^w^1'^

Visokios batarejos, Radio | 1 1| J
reikmenys. Taisom ir per- v muaru, j 

žiūrim DYKAI.
Kreipkitės reikale pas mus. trape mark registered

Freeman Battery Service 7305 Superior Ave.

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėlės ir Induose Augintos
Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 1 

Padaroma Specialiai.
1203 East 79th Street

Florida 3992-J

Superior Battery Co.
Išdirbėjai 
Batareju $5 ir $10 
St. Clair Ave.
Superior Ave.

Storage
1410
4208

Štai jūsų

PROGA

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų. Specialistai suliejime.

7208

HARRY

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

Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVĖ

Vienos savaitės laikui 
25 centų vertės 

NEBALTINTAS MUSLINAS 
specialiai po

18c
YARDAS

Geo. L. Schlather
6407 Superior

6616 Wade Park

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

t Randolph 1822

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

GUTH’S SHOES
Avalai 

del visos 
šeimos 
visai 
pigiai 

Pirkit dabar
Wade Park, kampas E. 66ith.

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

7412 St. Clair Avenue

If you want to get a favor ,
By some obliging friend, 

And want a promise safe and 
sure,

On which you may depend, 
Don’t go to him who always has

Much leisure time to plan, 
But if you want your favor done

Just ask the busy man.
He’ll find a moment 

somewhere,
That has no other

And fix you up while
man

Is framing an excuse.

sure,

use, 
the idle

Mitzi: I heard that guy yon 
were out with last night is aw
fully stingy.

Frit zi:
he’d a bought 
nuts I'd a got

Stingy?
me a 
shell

Dearie, if 
bag of pea
shock.

job as a caddy?”“Lose your 
said one boy.

“Yep”, replied the other. “I 
could do the work all right, 
but I .couldn’t learn not to 
laugh.”

Water
no more 
levels its

NASH
AUTOMOBILIAI

su 7 Bearing Motoru

PARSIDUODA ČIA PAT JŪSŲ 
KAIMYNYSTĖJE

SUPERIOR prie E. 68THThe Zucker Nash Motors Co
John A. Zucker, Mgr.

Rand. 1725 Rand. 2638

NAUDOTUS KARUS PARDUODAMA ČIONAI 
UŽ NIEKAD NEGIRDĖTAS KAINAS

Sutaupysit pinigus pirkdami čionai

o-

seeks it’s level, but 
surely than whiskey 
seeker.

A man has been owing me 
days and days, I’m convinced 
that it must be the woman who

There’s nothing 
beat a nice-looking 
you have a furnace 
house warm.

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

I j.'lllllllllllllllllllllltlIHIlIlIlIllIillIlIinilIlllllIlllIlKllllllIllIlIllDlIliilllllIlIlIlUIIIIIIIĮ: Į
i = Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
(| Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 
E kuo j am, išleidžiam ir sukraunant.

■ | 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
1 iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiHiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiL

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas <

Fotografas 1
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. j

Jaunavedžiai kurie duos mums i 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį _ 
kii spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi- ii Į 

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

tografijas visokių kitų traukimų. Įj'

1197 E. 79th St. Cleveland L 
“Studija su dviem parodos langais” L 
-----  Telefonas Randolph 5297 -----  j,

SPECIALIS 
IŠPARDDAV1M.AV

$89-75
APEX

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER
CO.

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

Randolph 0758
P. J. Pickett

PLUMERIS, GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIU BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai šute i kam n 
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

SPECIALIAI SPECIALIAI
i 9 pėdų per 12 congoleum patiesalai 
i reguliariai $16.50 iki $22 vertės 

per šią savaitę po $11.99.
Į National House Fum. 

Supply Co.
5810-5812 Superior Ave. 

Randolph 7271
Lengvi išmokėjimai jei norima.

Your Home Prettier 
Your Furniture 

Bright 
Your Work Less 

Use

nutraukti I 
lidelį pui- (I

į Estella Beauty Shoppe
1218 East 79th St.
Plaukų Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor 
Kerpani, Plaunam ir 

gražinant.
Aptaisom veidą ir 

tam panašiai.
Telefonas Pennsylvania 1250

O-(SdarV^Pofish 
“Cleans 

as it

j j: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje | ‘

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

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

W. Kish, 8 metai prie Studebaker 
taisymų.

that can 
fireplace if 
to keep the

In addition to showing dis
criminating taste, women’s 
styles now show about 
third of their anatomy.

one-
M 
M

'jįptifc
For Cuts and Wounds

.Saugokitės užsikrėtimo! 
Tepkit visus įbrėžimus, 
susižeidimus ir įpjovimus 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku. Zonite 
stačiai užmuša peru®. Ir 
pagelbsti gydyti.

pays.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpai 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus* kelnes.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th Street New Yuk. N. Y.
axxixxxxxxxxxxxxxxxaaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfl
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: 79th St. Shoe 
Store

East 79th St.
Supporters Ceverykai 
riebioms moterims su 

rri. Profesoriaus Starr 
dirbti avalai. Patent 
latino ir Suede.

D I R V A' 7
PO LIETUVĄ

į P ASIDAIRIUS S

Atsišaukimas j Brolius 
Šiauliečius Gyvenan

čius Amerikoje

Jack Haber, Mprr.

Auto Wrecking 
PARDUODAM IR 
AUTOMOBILIUS

lis visokių automobilių.
st 55th Street

>. Res. Eddy 9079

Flower Shoppe
1 VISOKIEMS 
[KALAMS
iota Lietuviams.
t. Clair Ave.

Battery Co.
įdirbėjai 
itarejų $5 ir 810 
t. Clair Ave.
uperior Ave.

ai jūsų

LOGA

RENGĖSI PRIE DIKTATU. 
ROS

“Tėvynės” korespondentas iš 
Kauno rašo kad naujai sumanę 
perversmą padaryti fašistai tu
rėjo mintį pastatyti diktato
rium buvusį kunigą, Krupavi
čių, nusūdyti Voldemarą ir A. 
Smetoną. Sako kad Tomkus 
“Tautos Valios” leidimui gavęs 
iš Vokiečių apie 70,000 litų.

ministerių kabinetas turi būti 
ne tik prezidento tvirtinamas 
ir atelidžiamas, bet ir jam vie
nam, o ne Seimui, atsakingas.

Imant iš eilės pirmą tų pa
siūlymų tenka pasakyti kad jį 
įgyvendinus ne tik nepatobulė- 
tų valstybės aparato veikimas, 
bet, priešingai, tariant “Lietu
vio” žodžiais, valstybės mašina 
dar /sunkiau suktųsi ir labiau 
girgždėtų. Renkant prezidentą 
pačiai tautai susidarytų du vai-

savaitės laikui
ntu vertės
PAS MUSLINAS
iialiai po

18*
ARDAS
. Schlather

Superior
tVade Park

S SHOES
Avalai 

del visos 
šeimos 
visai 

pigiai 
Pirkit dabar

kampas E. 66th.

»Iph 0758
Pickett

AZO SUVEDĖJAS 
BUDAVOTOJAS.
Linai suteikama 
■eikalavimo.
perior Avė.

rk Hardware
ii ir Maliavos 
nines Popieros 
tAUTUVĖS— 
Clair Ave.
land. 5440
Clair Ave.

land. 4931

ne Prettier 
umiture 
ight 
Zork Less 
7se 

Sdar 
^Polish 
Cleans 
as it

Polishes”

Siūlomi Konstitucijos 
Pakeitimai ir kiek Jie

Reikalingi
Kaunas. — Kaip yra žinoma, 

tautininkų suvažiavimas yra 
priėmęs nutarimus reikalaujan
čius pakeisti Lietuvos konsti
tuciją. Ministerių kabinetas gi 
jau ruošiąs pakeitimų projek
tus, ir gal but sekančią savai
tę tie projektai pasirodys Sei
me.

Svarbiausi konstitucijos pa
keitimai liečia, be abejojimų, 
Respublikos Prezidento teisių 
išplėtimą.

Dabar, Respublikos preziden
tą renka seimas, šį konstituci
jos pSragrafą siūloma, pakeisti 
taip kad prezidentą rinktų visa 
tauta. »

Dabar konstitucija apriboja 
prezidentavimo laiką vienam 
asmeniui dviem terminam po 
tris metus. Tą norima pakeis
ti “kad prezidentas butų ren
kamas ne trumpam, trijų metų, 
bet ilgesniam laikui.... 'r-

Dabar yra kad ministerių ka
binetas bendrai ir kožnas mi- 
nisteris atsako paskirai už savo 
darbus prieš Seimą ir atsistaty
dina jei Seimas stačiai pareiš
kia nepasitikėjimą.

ši ministerių kabineto atsa
komybė prieš Seimą manoma 
dabar panaikinti. Pasak tauti
ninkų suvažiavimo nutarimo,

džios organai, vienodos, jeigu 
taip galima pasakyti, galios. 
D ai to vieno jau Seimas turėtų 

j nustoti dalies savo reikšmės, 
I kaipo Tautos atstovybė per ku
rią Tauta pareiškia kraštui sa
vo valią.

Toliau, kas galėtų atstatyti 
tautos išrinktą prezidentą jei
gu jo veikimas pasirodytų ža
lingas valstybei. Seimo rinktą 
prezidentą pats Seimas gali at
statyti dviem trečdaliais atsto
vų balsų.

Pagaliau, jei prezidento rin
kimai turės būti pravesti taip 
ar panašiai kaip rinkimai į Sei
mą — o kitaip vargiai galima 
atlikti, — tai ar pagalvoja kon
stitucijos keitimų autoriai kiek 
pamazgų bus supilta ant galvos 
kiekvienam kandidatui į prezi
dentus? Juk čia agitacija bus 
didesnė negu del rinkimų į Sei
mą.

Amerika čia mums ne pavyz
dys, nes "jungtinės Amerikos 
Valstijos yra valstybių sąjun
ga,^ kurių kiekviena tvarkosi 
įsvais įstatymais, ir šios sąjun

gos konstitucija mažiau tinka 
mažai vienalytei valstybei ko
kia yra Lietuva. “L.ž.”

EMIGRACIJA
Sausio 24 d. iš Lietuvos iš

keliavo: į Suv. Valstijas 1, į 
Braziliją 1, į Uraguajų 2, į Af
riką 4, į Argentiną 8 ir į Kana
dą 10 žmonių. “L.”25*

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

»d Wounds
užsikrėtimo!

įbrėžimus,
ir įpjovimus 
u nenuodin- 
<u. Zonite
a perus. Ir 
yti.

FeeM-miiit
Chewing LAXATIVE

Skanus mėtų kramto
mas gumas kuris regu- 

| įliuoja vidurius. Vaikai 
fvjį mėgsta.

15c ir 25c

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Matas Slančaiiskas
Lietuvos Jaunimo Sąjungos 

Skaisgirio skyrius kreipiami į 
brolius Amerikiečius, ypač į 
Šiaulių apskričio: Joniškio, Ru
diškių, Gruzdžių, Žagarės ir 
Skaisgirio valsčių išeivius kat
riems rupi Lietuvos kultūros 
reikalai, padėti pastatyti pa
minklą Aušrininkui a. a. Matui 
Slančauskui. Mes užsiimdami 
kultūros darbu, ir rūpindamie
si liaudies švietimu, turime 
gausų knygyną, kurio vertė da
bartiniu laiku siekia apie 3,000 
litų, h' kurį nuolat didiname, 
pertai pinigų sąjungos skyriaus 
ižde turime labai mažai.

Paminklą norėjom pastatyti 
praeitą rudenį, bet stoka pini
gų sutrukdė pradėtą darbą. Pa- 
minkslas jau kaip ir gatavas, 
tik reikia apmokėti.

Bus. tai biustas su velionio 
atvaizdu apie astuonių ir pusės 
pėdų aukščio, pažemėje akme
nyje bus iškalta šios velionio 
eilės:

■ -“Dirbau, krutėjau, 
'Kiek tik galėjau, 
Dabar jau gana!’’

Velionis Matas Slančauskas 
višą savo gyvenimą pašventė 
švietimui jaunimo ir skleidimui 
apšvietos Lietuvių tarpe. Savo 
apielinkėje buvo vienas iš uo
liausių skleidėjų knygų, laik
raščių, bei pasitarnavo neapsa- 
ka: nuo j amai rinkdamas nuo 
pražuvimo senus Lietuvių pa
davimus, dainas, pasakas, mys- 
les ir tt. Velionis buvo žmogus 
kokių mes mažai turime.

Pagerbimui jo atminties ir 
sumanyta atidengti paminklas.

Turime vilties kad Amerikie
čiai atsilieps į musų prašymą, 
ypač musų kaimunai ir gal ve
lionio auklėtiniai ir jaunįeji 
draugai, kuriuose jo Lietuvos 
atgimimo viltis rr būdavo. , 

Pinigus nors ir mažą auką 
prašome siųsti ar į šio laikraš
čio redakciją pažymint kam, 
arba tiesiog į Lietuvą Skaisgi-

rio skyriaus iždininkui, adre
suojant : j j

Blazas Balta,
Reibenių k., Skaisgirio p., 
Šiaulių apsk. Lithuania

Su aukšta pagarba
Liet. Jaunimo Sąjungos 

Skaisgirio Skyriaus Valdyba
Pirm. S. Virbickas, 
Sekr. A. Čičinskas.

Atsišaukimas į šiauliečius
▼ ▼ * ▼

.. GYVATINĖS DEGTINĖS.. 
AUKA

Šiauliai. — Pereitų metų 20 
d. Rugsėjo, Šiaulių apskrities, 
Križginių kaimo gyventojai an
ksti rytą laukuose rado žmo
gaus lavoną su žvėriško nužu
dymo žymėmis: drabužiai su
draskyti, galva iki pečių žemėn 
įkasta ir sutriuškinta, smege
nis ištiškę, akis Iššokę. Susi
rinkę vietos gyventojai lavoną 
pažino — tai butą vieno ūki
ninko berno, Jono Šliogerio.

šis paskutiniu laiku, nenorė
damas darbo dirbti ir įsirašęs 
vienon sąjungon, pradėjo gir
tuokliauti. Suradęs sau pana
šių draugų: Vladą Danielių ir 
Antaną Bočkį, vaikščiojo per 
ūkininkus statydami jiems tam 
tikrus reikalavimus, tarp kitko 
reikalaudami degtinės. Dieną 
prieš tą lavono suradimą, visi 
trįs buvo užėję pas ūkininką 
Staniulį ir pareikalavo duoti 
degtinės. Staniulis atsakė tu
rįs tik su gyvate užpiltos ir tai 
gyvuliams vaistai. “Svečiai” 
pareikalavo ir vaistus atiduoti 
ir išgėrę ėmė reikalaut daugiau 
degtinės. Staniulis, vengdamas 
ginčų, išviliojo neprašytus sve
čius pas kaimyną, kur jie išrei
kalavę išgėrė dvi degtinės bon- 
kas ir tris kibirus,7,alaus.

Gyvatinė pradėjo veikti, ir 
svečiai tarp savęs susikivirčijo 
kam Šliogeris užpylęs Danieliui 
kepurę alumi. Išprašyti lau
kan, vyrai susipešė, nusivedė į 
kus Danielius ir Bačkys sugrie
bę Šliogerį parmušė ant žemės 
ir akmenimis sutruškino galvą.

Šiaulių Apigarpos Teismas 
nuteisė Vladą Danielių dešim
čiai su puse metų ir Antaną 
Bačkį pusdešintų metų sunkių 
darbų kalėjimo. “L.”

LIGOS IR MIRIMAI
Lietuvoj Gruodžio men. sir-

go 1490 žmonių ir mirė iš jų
tik 34.

Tarp pažymesnių ligų sirgi-
mų ir mirimu buvo

Sirgo Mirė
Dėmėtąją šiltine 17 1
Viduriu šiltine 46 3
Skarlatina 140 18
Difteritu 25 1
Gimdymo karščiu 19 1
Influenza 422 4
Kokliušu 16 0
Tymais 193 4

Ei, sustokit, išgirskit! Pa- 
jieškau apsivedimui merginos 
ne jaunesnės kaip 90 metų ir 
ne senesnės kaip 98 metų.

Taipgi pa-jieškau savo gimi
nių iš pažįstamų. Paeinu iš 
Raseinių apsk., Girkalnio par., 
Akmeniškių kaimo.

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

K. E. YOCHUS
1310 Russell Rd. Cleveland
Superior, kampas E. 69th St.

.Telefonas Florida 3367 RX.

r

Atsakant ūmas Pagal 
Didumo

Finansine-atskaita šio banko, nesenai pa
garsinta laikraščiuose, parodo kad pirmu 
kartu šioj įstaigoj depozitai perėjo sumą 
$80,000,000.

Mes neturime didelio pasididžiavimo vien 
tik kad esame didelis bankas. Mes di
džiuojamės tuo kad -anūkai ir pra-anukiai 
ankstyvųjų depozitorių deda savo pinigus 
pas mus kaip dare jų prodiedžiai; kad at- 
vykstantieji nauji gyventojai į Clcvelan- 
dą taipgi randa saugumą, patarnavimą ir 
lib'eralį nuošimtį bei įstaigos tvarką kuri 
jiems patinka; kad tūkstančiai vaikų sa
vo mokyklų taupymo sistemoje mokinasi 
savo pirmas lekcijas apie naudingą suvar
tojimą savo pinigų, ir kad visiems musų 
kostumeriams, seniems ir naujiems, seny
viems ir jauniems, mes galime suteikti 
pagalbą išdirbime jų finansinių planų.

fadetg for^aiitegs
iu Che Citxj of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dekit Savo Taupymus į Taupymų Banką

Džiova 116 0
Trachoma ■ 209 0
Niežais- —— --—47 .. * .. 0 
Stabu (paraližiu) 2 1
Sifiliu 54 vyrai ir 35 mot.
Triperiu 69 vyrai ir 19 mot.

“L.”
▼ ▼ ▼

ŠIMATONIŲ ŠEIMYNOS 
NUŽUDYMAS

Po ilgoko tyrinėjimo sulaiky
ta kaltinami nužudyme šimato- 
nių ešimynos, kurie pasirodė 
esą to paties Blauzdžių kaimo, 
Žeimių vai., Kėdainių aps., gy
ventojai, Vaclavas Bagdonas ir 
Juozas Jankūnas, abu po 23 m. 
vaikinai.

Nuo Redakcijos: Tai yra ši 
pati šeimyna apie kurią buvo 
nekuriu Amerikos Lietuvių lai
kraščiuose džiaugsmingai pra
nešta jog esanti Prezidento 
Smetonos šeimyna, kuri išžu
dyta.

Svetimų šalių spaudos atsto
vai matyt paskaitė šimatonių 
pavardę uė Smetonos ir tuojau 
leido į savo laikraščius žinias 
apie tragediją.

Čia pasirodo išžudyta tik pa

prastų ūkininkų šeimyna ir ne niekšai padykėliai ir krui 
giminė Prez. Smetonai. , darbą papildė plėšimo tiksli 

žmogžudžiai buvo šiaip sau nę jokiu politišku.REUMATIZMAS
PRAŠALINAMA VISIŠKAI

Garantuotas išgydymas

Tik per 20 dienų
Tūkstančiai Išgydyta

Reumatizmnq visokiose formoje dabsr įš 
gydoma pasekmingai musų A. B. C. ANTI 
RHEUMATIC TREATMENT, kurs yra pa 
skiausis išradimas garsaus Dr. Tom. Ne 
svarbu kiek kentėjai nuo Reumatizmo, Lum 
bago, Sciatica, Neuritis, Neuralgia, Arthri 
tis, Strėnų gėla, etc., musų A. B. C. ANTI
RHEUMATIC TREATMENT visai prašali
na visus tuos skausmus. Nemigęs ir skau
smai dings, ir busi visai sveikas. Nekainuos 
nieko jei negelbės. Garantuojam patenkini
mų arba pinigus atgal. >

Tūkstančiai kentėtojų kurie bandė kitur 
budus be pasekmių dabar mums dėkuoja už 
palengvinimų koki gavo, paėmė A. B. C 
ANTI-RHEUMATIC TREATMENT per 2C 
dienų. Pabandę tų nusistebėsit. Visi pa
liudijimo laiškai yra musų ofise.

Nėra Reumatizmo kuris butų persenęs, ii 
mes siūlom vaistų kuris pašalins skausmus 
ant visados. Garsus mokslininkas, Dr. Tom 
atrado šių slaptų formula sudėjus tris skir
tingas medicinas, iš kurių A. B. C. ANTI-

RHEUMATIC TREATMENT yra/ Kaina už 20 dienų gydymusi 
yra tik $3.00. Štai yra 'jūsų paskutinė proga atsikratyti Reuma
tizmo ant visados. Musų A. B. C. ANTI-RHEUMATIC. TREAT
MENT Garantuotas kad neturi narkotikų arba kitokių nuodingų" 
vaistų. Gali naudoti visi—visiškai nepavojingas, prie to skanus.

NES1ŲSKIT PINIGŲ IŠKALNO
—tik iškirpkit šį garsinimų, ir prisiųskit 20c persiuntimo lėšų. Už
mokėsit $3.00 kai vaistus atneš į ‘ namus. CHICAGO MEDICAL 
LABORATORY, 1723 N. Kedzie Avenue, Dept. 774, Chicago,- Hl.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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

i

Eikite pas tikrų Specialistų, o ne 
prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinėi kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai. pats ta jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jia 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jūs gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu, turite nunilpnejusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijtmo

kraujo, turite išbertus veidus, puškus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negailiiukit ilgiau laiko ir neeikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jah neišgydoma, ir ta padarysiu sųžiaia- 
eai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas" reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS. 
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. tSivaland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nu* i te S vafcMe. 
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DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese '
.SPORTAS

Lietuvių čampionas Karolis Sarpalius, ir jo programas Cleveland©

6820 Superior Ave, Atdara vakarais. f ei. Randoloh 1476

Kamile Jozevskaitė, 
Justinas Kudirka

Karolis Sarpalius!
Dainuos Sukatoj

Šioj subatoj Lietuvių salėjo 
rlsibus didelis Lietuvių koncer
tas — gal didžiausios šio sezo
no iš rimtųjų koncertų, kadan
gi dalyvaus Lietuvos operos ar
t's', § Kamilė Jczevskaitė, buvęs 
Kruno operos dainininkas Jus- 
ts Kudirka, ir dar priedui 
žinomas ir mylimas Clevelan-1 
d'ečiams ristikas, Lietuvių mil-; 
žinąs Karolis Sarpalius. i

Jie dainuos solo ir duetus pa-( 
sir ainydami.

Kadangi Karolis Sarpalius ri
tasi miesto auditorijoj kitą ket- 
v«.rgą ir vistiek turi į Clevelan-| 
dr atvažiuoti, rengėjai 
ir’ jį, ii: Sarpalius sutiko. Jis Į 
prisiuntė šitokį telegramą:

Pribusiu į Clevelandą šios I 
fėtnyč’G? vakare ir dalyvau- 

,c ii koncerte subatoj. Aplei- 
džlti Bostoną ketverge naktį.

Sarpalius. |
Kadangi .Sarpalius šiam kon-į 

certe neturės su kuo “ristis” 
jis galės 'padainuot daug dau
giau negu andai girdėjot.

Taigi kiekvienas ateikit visi, 
ir turėsit gražiausi koncertą.

Visų šių artistu paveikslai 
telpa šiame puslapyje.

Koncertas prasidės nuo 8 v. 
vakare. Tikietai paprasta kai
na:. 50c., $75c ir $1. Vaikams 
25e- '

Neužmirškit, tai bus šioj su- 
br.tcj, Vasaric-Feb. 19 d.

, PERSERGĖJIMAS
S. K. Alyta, kuris renka ap-; 

skelbimus ir priima premunera- 
i tas už, “Dirvą”, nieko bendro 
j su “Dirva” neturi, todėl kurie! 
jam pinigus duosit darysit taij 
gavo rizika ir atsakomybe. Mes; 
neatsakom už jo darbus.

"Dirvos” Adm.!

Sarpalius Risis su Leone 
Labriola — Italai Šim

tais Betina kad Laimes 
Jų Tautietis

Visa Clevelando Italija suju- 
| do kada išgirdo kad jų ta.utie- 
; tis, garsus “Italijos Levas” Le
one Labriola susikibs Vasario 
24 d. su Lietuvių čampionu Ka- 

I rolių Sarpalium.
Karštakraujai Italai deda už 

i savo tautietį šimtus dolarių ir 
tikrai sako kad jų Levas turi 

• Sarpalių paguldyti Clevelande, 
kur dar jo niekas nepaguldė 
per tris praeitas ristynes ir kur 

i visi be išėmimo Sarpalių pamė- 
I go, išskyrus tuos šu kurių žmo- 
I gum jis ritasi ir parita.
; Pats Labriola pasigarsino sa
vo laikraščiuose kad nebuvo dar 

j pasaulyje Lietuvio kuris jį bu- 
i tų paritęs, taigi jis Sarpaliaus 
sako visai nesibijo! Abelnai, 

i Labriola sako, dar Lietuviai ris- 
■ tikai nepaguldė nei vieno Italo 
Iristiko, ir jis pasiūlė 
: $500 jeigu Sarpalius 
j dys nors sykį šiose 
Vasario 24 d. miesto

’ me buvus beibė. J°L.......... , . j
Atėjus" uždainavo Baukiutė;| . .... . _.

'ji turi gerą balselį. Krasnickas 
irgi gerai dainavo. Kiti vL, 
buvo silpni. Gailiuno balsas su 
jo soliste visai nesirišo.

Pertraukoj Baltrušaitis 
bėjo apie kokią ten proletorijo- 
šišką dailą, nors patįs stato 
buržujų kurinius.

žmonių buvo pilna salė, bet 
išskyrus jų pačių partijos kiti 
nesidžiaugia jų pastatymu, nes 
mokytojas yra rodos žydelis, 
ką toks gali padaryt.

J. Kaiminis.

iriams išsiųsti
nesiuntė t.k.ei

u
Our anesu

alyiuu

Karoliui Sarpaliui Va 
kariezie Gillis Res
taurant:© Utarninke

Clevelando Lietuvių jaunini: 
sporto i 
tradienį, Vasario 22 d,, ture: 
gražų vakarėlį patikimai ir su
sipažinimui su Karoliu Sarpa- dė 
liiun, medicinos studentu; 
tiku, smuikininku, pianistu

LYROS CHORO VAKARAS 
Vasario 13 d. Lyros Chore

Veikalas puikus ir at- 
mylėtojai, sekantį an-'likta nevisai prastai. Progra- 

mo vedėjas buvo A. P. Baltru
šaitis. jis pranešė kad prasi- 

vaidininyas, bet iki prasidė
jo praėjo dar pusė valandos.

į Prasidėjus,, čigonai pamiškė- 
| je šoko, bet šokius kiek aš su-

Bet te-
Po šoklų, atėjo 

j čigonų vadas. Ten buvo sena 
kuri po medžiu paka- i 

Besupant i

V/lCVClCUl“

i užkvietė dainininku. r
Tą vakarą Lietuvių salėj An- prantu atliko žydiškai, 

glų laikraščių reporteriai žada! gul bus gerai. ~ 
nutraukt Lietuvių ' būrelių p

j veikslus, o po to naujame gra-1 čigonė,
binus lopšelį supo.
parisimas nutruko

[vakaro bus draugiška vakaris-j nukrito, bemaž neišpuolė ir j

žiame Giliaus restaurantė sker
sai gatvę nuo salės, po 9 vai.

nė. jaunimas kviečiama daly- 
(vauti poromis. Susirinksite vi
si Lietuvių salėn arba “Dir- 
von”, iš ten sueisit į restauran- 

Tikietai vakarienei 
po 50 centų'.tik

vyrams

Sarpaliui 
jį pagul- 
ristynėse 
auditori-

DVI PUSĖS
Per ilgus laikus Clevelande 

gyvuoją Lietuviškų draugijų 
svetainė. Tūkstančiai žmone
lių sueina jon pasilinksminti 
ant parengimų ir šokių. Bet 
antroj pusėj pasilinksminimų 
sėdi šimtai vyrelių butlegerių 
draugų h* nuolat savo žmonoms 
meluojąs kad jis turi susirinki
mą su draugais Lietuvių salėj, 
ir nebūna namie.' Jam 'rupi ne 
susirinkimai, bet butlegerį ap, 
lankyt. Jei nori susirinkime 
palermuoti turi pirma butlegę- 
rį aplankyt.

Užvis blogiausia atsižymi pa
tįs tie. butlegeriai, kurie ateina 
irgi salėn jeigu buna parengi
mai. Sarmata man net ir rašyt 
kaip jie apsieina tarp jaunimo. 
Lietuviai, sarmata mums taip 
eitis. Beno Muzikantas.

pasitarnauAntanas Zdanis 
ja Clevelandiečiams prie pir
kimo automobilių. NASH yra 
geriausi ir popiibariškiausi ir 
visada kreipkitės Į Zucker 
automobiliu sandėli, Superior 
prie E. GSth, šalę ‘“Dirvos”.

- i Italijohų Clevelande yra apie 
1 į 50,000, ir tikrai žingeidi! žinoti 

įįjl nejaugi Sarpaliui reiktų pralai- 
I mėt, anot nekuriu filozofų ? 
: Sarpalius atrašė kad jis nei- 

kal.. na su Labriola ristis už pinigus 
ir jo $500 neprašo, lai jis laiko
si sau ant blogesnių laikų. O 
savo ginčus su Labriola išris 
užsilipęs ant matraso.

šios ristynės tikima bus di
džiausios ir ristikai smarkiau
si ir užtai daugybė Lietuviui 
rengiasi dalyvauti.

Tikietai gaunama “Dirvoje”.
Malcevičius su Demetralu I

Aną sykį geležinis Graikas 
Demetrai ko-nesumušė Malcevi- 
čių norėdamas laimėti jo diržą, 

kyklų tarybos nuosprendį kad. o kadangi laiko tik valanda pu- 
nebutų priima prie mokyklų 
statymo ii- taisymo dal'bų* daij I ri dar sykį ir galutinai išban-1 
bininkai senesni per 45 metus. 
Dabar pustatyta amžius 70 me-.' 
tų, išskyrus 'mokyklų 
tojus, kurie -turi Įjuti nesenes- 
ni 45 metų.

Clevelande unijistai darbinin
kai laimėjo savo kovą prieš nio-

i sė buvo duota tai išėjo be a'iš-l 
i kių pasekmių. Dabar jiedu no-|

Clevelando plieno ir geležies 
industrijose pradėjo didėti rei-, 
kalavimai •

dyt vienas kitą',- ir Malcevičius
j turi parist Dem.etralą du sykiu
'.iš trijų, o ne vieną, kaip-aną 

užžiurė- sykį.
' Charley Fox;', gavo sau prie-1 
šą George Beloff, Bulgarą, ku-

1 ris per ilgą laiką buvo Texas 
valstijos čampionu, o dabar ri
tasi rytinėse valstijose.

Sukatoj, Vasario 19 d., dainuos artistes Jozsvskaites koncerte.
Utarninke, Vasario 22 d., dalyvaus jaunimo vakarelyj Liet, salėj (8 v.) 
Seredoj, Vasario 23 d,, dainuos per radio WTAM stotyj (vakare).
Ketverge, Vasario 24 d.,.risis auditorijoj su Italu, Labriola.

KRAUTUVĖ ANT RENDOS
1372 E. 65th St., kampas Luth

er avė., didelė kampine krau
tuvė, 15 metų groserio įr mė
sos biznis. Taipgi parsiduoda 
ir įtaisymai. Kaina $200. Lie
tuviu kaimynystėj. (9)

Saukit Eddy 1591-M.

PARDAVIMAI
PARSIUODA ANT HOUGH AVE.

Cash mčsinycia ir grosemė. Ga- j 
rantuoju $700 savaitinių ineigų; nė
ra. ■ kumpeliu i jos. Telefonas Randolph 
'2626. Daugiau smulkmenų norint, 
parduodant ar perkant biznius, ma
tyki t Zimcrman, Notary Public, 622 
St. Clair avė. 4 iki 5 vak. (S)

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

barius, parsiduoda pigiai, kaina tik' 
$8.650. Randasi 10617 Dlivett avė/, 
neteli E. 105th ir Superior kanj. 
Gera proga Lietuviui.

THE J. V. MITCHELL 
PROPERTIES CO.

2114 Guarantee Title Bldg. 
Telefonas Main 5973.

• “Dirvoje” galima gauti pu: 
kšjas knygos formoje SANDĄ 
ROS kalendorius del 1927 me 
(ų. Kaina 25 c. Reikalauki 
1 nejau, nes mažai jų yra.

BIRUTĖS ŠĖRININKŲ 
metinis susirinkimas atsibus 
Vasario 23 d., Lietuvių salės 
kambariuose, nuo 7:30 vai. 
vakare. Nariai neužmirškit 
atsilankyti, bus rinkimas 
naujų direktorių 1927 m.

C. F. Petraitis,, rast.

,. . ; i Juozas Komaras; 235 svarų
lavintų darbininkų. Į Lietuvių ristikas paskaitęs pęr- 

. j Nuo Gruodžio pabaigos iki' da-| tame “Dirvos7*'numeryje prane- 
. o xnn j -„i • • Išima kad Clevelande bus ren-bar 3,499 darbimnkai gavo yie- g-alįa Lietuvių Aampionato ris

tas per miesto darbininkų bįų- tynęs, pirmutinis atsišaukia ir 
ra ' užsirašo į kontestantus, sutik-

: damas stoti su bile kuriuo iš 
-------- 1 mūsų sunkiųjų ir lengvųjų ris- 

ATVAŽIUOS ART. PILKA tiku.
Teko patirti kad gal neužilgo šiose dienose Komaras ritasi 

atvyks Į Clevelandą artistas S. Minnesota valstijoj..
Pilka ii- su pagalba vietinių lo- ’ —• •
ščjų pastatys ~ ~ 
“Aušros Sunijį’ 
gelbės ir J."”'61i 
roito.

J.oe Stecher, ristikų čampio- 
'žemės Rojų” ir Inas, atsidūrė šaltojoj už sun- 
’. Jam gal pa-1 Iriai sužeidimą savo oponento, 
šauskas iš Dėt- Renthrop, ristynėse Chattanoo- 

I ga, Tenn.

ŠARKIUI VAKARIENĖ
Brooklyne Vasario 13 d. bu

vo nepaprastai iškilminga va
karienė Lietuvių pugilistikos 
pasauliniam campionui Jack 

. Vakarienėje dalyva
vo ir jo daili moteris, kuri nors 
yra Amerikietė, bet džiaugėsi 
taip gražiai Lietuvių vaišina- 

| ma.
Vakarienė buvo St. George 

kotelyje, bankiete dalyvavo į 
400 žmonių, Lietuvių inteligen
tija. ir buvo prikviesta Ameri
koniškų laikraščių atstovai.

Ant visų kalbų ir sveikinimų 
musų galiūnas atsakė: “Sekan
tį syki kada aš pas jus atsilan- j 
kyšiu, pažadu būti' čampionas”, I 
nes jis pilnai pasitiki sumušti 
dabartinį pasaulinį čampioną 
Tunney. - ■ | pusiau sunkios vogos sunkumų
-Kovo 24 d. Jack Sharkey mu-1 kilnotojas, ir atrašė kad jis ap

sis su Pat McCarthy Chicagos i siima Norkų į trumpą laiką su- 
kolizeume. Ibytyt ii- net sulankstyt jį ant

matraso į pusę valandos kelis 
sykius.

Bet Augustas Freimontas su- 
’ žinojęs apie tuos abudu, dabar 
i atrašė kad jis sutinka subytyt 
1 juos abu kilnojime ir visckiuc- 
i se stipruolių alkiuose, ir sako 
i aš atvažiuoju neužilgo į Cleve- 
i landą, tegul atvažiuoja Kodis ir 

16 jeigu

Baby Ruth, garsus Amerikos čampionai sunkių vogų kilnoji- 
bolių daužytojas, gavo pasiuly- 
rpą šįmet dirbti už $52,000, bet 
jis reikalauja $100,000 už se
zoną. Jis patraukia daug žmo
nių kur tik dalyvauja.

BET ŠTAI TAI BUS BAIKŲ
Chicagiečiai sunkių vogų kil

notojai neiššitelpa už vienas ki
to Chicagoj ir sumanė apsilan
kyt kitose kolonijose.

žada atvykt į Clevelandą su sa
vo stebuklais “Lietuvių Samso
nas” Augustas Freimontas, pa- 

Į siryžo ir jis atvažiuot ir paro- 
| dyt kad jis yra drūtesnis už 
i Freimontą.

Bet tą pamatė Jonas Kodis, 
I pusiau sunkios vogos

Karolis Požėla labai užimtas 
ristynėmis po Wisconsin valsti
ją ir ten dar niekas jo nenuga
lėjo. Šiose dienose jis ritasi su 
Paul Sobieski, pagarsėjusiu to
je valstijoje rištiku.

Stanley Zbyszkc Sugryžo Į Norkus ir tegul pasirodi
Nesenai sugryžo Į Suv. Vai-1 jie taip giriasi.

stijas Lenkas ristikas Stanley' ~ -----
Zbyszko, po važinėjimo aplink 
pasaulį su ristynėmis.

j Tegul P. Norkus nepamiršta 
I tą vakarą atsilankyti ir parotly- 
! ti tautiečiams katras mes esant

PIRMĄ KARTĄ CLEVELANDE!

Jozevskaitės? Kudirkos, Sarpaliaus Koncertas

me, geležų lankstyme, akmeni] 
trupinime, ir tt. ir tt. i

(Kitame num. bus pagarsin
tu kada jie tikrai atvažiuos ir 
kurie atvažiuos. Tilps 
lai ir Įriti pranešimai 
nuveikimus.)

paveiks- 
apie j u

NORI KAD POŽĖLA 
ČAMPIONU

Gerb. Sporto Redakcija: Ma
čiau “Dirvoje” kad Komaras 
iššaukė Lietuvius ristikus, o K. 
Požėla nenusigąsta stoti su iuo 
ristis. Tai man labai patinka 
Požėlos pasielgimas. Aš veliju 
Požėlai kad jis tiems visiems 
ištaršytų kudlas, nes jam pri
guli visa čampionato garbė. Jis 
pirmutinis pradėjo Lietuvių 
vardą kelti, tada atsirado ir ki
ti, o pirmiau kur jie buvo kaip 
dar Požėlos nebuvo Amerikoje? 
Vieni buvo pasidavę Lenkais, 
kiti Švedais, kiti Airišiais, gė
dijosi savo ’tikros tautos.

Bet Požėla kaip tik pribuvo 
Amerikon pradėjo veikti kaipo 
Lietuvis ir tuomi pakėlė Lietu
vių varda. Dieve padėk Požė
lai kad jis ištaršytų visų kud
las tada jie žinotų kas yra tik
ras Lietuvis. Aš manau kad 
atsiras daug tokių kurie to Po
žėlai linki. Ant. Martišauskas.

PAJIEŠKOJIMAS

BUTŲ

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

PARSIDUODA GRAFOFONAS
Visai dar mažai naudotas di

delis kabinet grafofonas, tikra 
jc kaina buvo $135. Dabar ati- 
duosim už visai pigiai. Duokit į 
savo pasiūlymą. Kreipkitės: I 

6820 Superior avė.
NEPRALEISKIT 

progos išgirstS | -----
v $ Tarptautinio Biblijos

Studentu Susiv-mo 
PRAKALBOS

IR TYRINĖJIMAI 
temose atsibuna kas

SEKMADIENIS
Wm. Abel salėj, 7017 Superior av.
Tyrinėjimai lyjr’ai ant 2 p. p.
Prakalbos lygiai ant 3 p. p.

Tema: “Pasaulis Bažnyčioje” 
Kviečiame visus.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.
« • o ®

Artistė Kamilė Jozevskaitė

Vasario 119 d. 1927
Lietuvių Svetainėje

6835 Superior Avenue

Pradžią lygiai 8 vai, vakare.

K. JOZEVSKAITĖ yra žymi, talentin
ga Europos operų .dainininkė, o ypatin
gai atsižymėjus Lietuvos Operoje kaipo 
viena..iš geriausių artisčių. Muzikos kon
servatoriją baigus Italijoje.

JUSTINAS KUDIRKA, daugeliui ži
nomas Victor ir Columbia rekordų artis-, 
t; s, atsižymėjęs Lietuvos Operoje ir dau
gelyje koncertų.

Taigi .abu šie artistai išpildys Įvairių 
klasinių veikalų, linksmų liaudies daine
lių ir gražiij duetų. Nepraleiskit progos 
juos išgirsti.

įžanga visiems prieinama
50c. — 75c. — ir $1.00.

Vaikams 25c. Artistas Justinas Kudirka

Pajieškau savo sunaus, Do- 
miniko Pranckevičiaus, apie 31 
m. Ilgus laikus gyveno Nel
aikė, bus apie du metai kaijp 
prasišalino ir dabar nežinau 
kur randasi. Prašau jo P.ąti_es 
atsįašukti arba kas apie jį ži
no lyanešti ar yra gyvas miręs.

Ka?t'«ps^neš man apie .jį ski
riu dovaną. (8)

jonas Pranckevičius
93 Komoren st., Newark, N. J.

Ia
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rnAI yra piuku jeigu gali taip 
' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, _ jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tara žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listenne, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che, 
įnikai pagalios surado sustato 
kurs ‘ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

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


