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iAD POŽĖLA 
ČAMPIONU

Sporto Redakcija: Na
rvoje” kad Komaras 
ietUvius ristikus, o~fe~ 
nusigąsta stoti su iuo 
ai man labai patinka 
asielgimas. Aš veliju 
ad jis tiems visiems 
kudlas, nes jam pri- 
Sampionato garbė, jis 

pradėjo jLietuviffl 
i, tada atsirado ir ki
lau kur jie buvo kaip 
s nebuvo Amerikoje?; 
o pasidavę Lenkais,; 
is, kiti Airišiais, gė-j 
? tikros tautos, 
ėla kaip tik pribuvo: 
pradėjo veikti kaipo 

• tuomi pakėlė Lietuj
Dieve padėk Požė- ” 

; ištaršytų visų kud- . 
e žinotų kas yra tik- 
zis. Aš manau kad 
ig tokių kurie to Po-

Ant. Martišauskas, f-

BUTŲ

IEŠKOJIMAS
u savo sunaus, Do-ft 
inckevičiaus, apie O 
laikus gyveno Nev t 
apie du metai kaąl

ir dabar nežinau! 
i. Prašau jo paties® 
arba kas apie jį ži-.fe 
ar yra gyvas miręs.® 

les man apie jį ski-‘l
(8)1

Pranckevičius
i st., Newark, N. J. I

Lzuvęs 
pirmųjų įspūdžiu 
ii sugadinama ko- 
mažu iš pažiūros

duku jeigu gali taip 
jog kitiem patiktum, 
lažnai koks mažas 
i neleisti jums eiti

Įj>; jeigu žmogaus 
te švarus, tai jus no- 
tnoroms turėsite ta 
tima tam žmogui. O 
;ai-but toks pat už- 
a daromas ir jums, 
dantų tepalas, valo 

u budu. Musu che- 
Uos surado sustato 
> šveičia nedrasky- 
s emalės — tas sur
is pagalios tapo ii-

ba Listerine dantų 
uoja tik 25 centai; 

savo aptiekoriu.
larmacal Co., Saint
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Nukirto 1,300
Chiniečiams Galvas

IR DARBININKŲ ŽINIOS

* ________
TOKIU TERORU NO 

RI SULAIKYT
STREIKĄ

Maineriai gal Streikuos
Miami, Fla. — Kasyklų ope

ratoriai ir unijos atstovai per
traukė savo posėdį Vasario 21 
d., negalėdami prieiti prie jokių 
susitarimų naujų algų klausime 
unijistams angliakasiams.

Ir unijos viršininkai ir ope
ratoriai laikosi prie savo: vieni 
nori palikimo dabartinių algų, 
kiti nori jų numažinimo. Jei
gu nebus galima susitarti tar 
reikia tikėt angliakasių strei
ko. Ohio ir Pennsylvanijos ka
syklų operatoriai savo kad bus 
smarkus susikirtimas operato
rių su unija jeigu unijistai ne 
nusileis.

6,000 Audėjų Streikuos'
V> oonsoekėi; R. Marfvil- 

lė-Jenckes audinyčios 6,100 
darbininkų pasirengę streikuoti 
ir laukia įsakymo iš unijos vir
šininkų. Ta kompanija' t turi 
šešias aUdinyčias Rhode Island 
valstijoje. Darbininkai re.k 
lauja 48 valandų darbo savaitė
je, o darbdaviai nori įvesti 54 
valandas.

Clevelande laukiama genera- 
lio strėįko budavojimo amatų 
unijų darbininkų apie Kovo 1 
d., kada baigiasi seni kontrak- 
tai/su bTidavotojais, o dar ne
turi naujų kontraktų ir negali 
jų padaryti, kadangi darbdaviai 
nori kad unijos pasirašytų ant 
taip vadinamo Chicagos plano, 
kuris atima darbininkams teisę 
streikuoti.

■' .'Scranton, Pa. — Archba'd 
kasykloje buvo užgriūti tris 
angliakasiai, bet po 26 valandų 
atkasta jiems išeiga ir jie iš
ėjo gyvi.

Ohio valstijoje gręsia laiki
nas suirimas minkštos anglies 
industrijos iš priežasties nega
lėjimo prieiti prie sutarimo su 

^jnija ant žemesnių algų.
Ohio valstijos kasyklų opera

toriai skundžiasi kad jos laiky
damos unijistinius darbininkus 
negali lenktyniuoti su Kentuc
ky ir West Virginia ne-unijisti • I 
nemis kasyklomis. Sako kad 
turės arba uždaryt kasyklas ar
ba darbininkai turės sutikt dir
bti už mažesnes algas.

Ohio valstijos anglies pro-i 
dukcija nupuolė iki 18,000,0001 
tonų, o šioj valstijoj suvartoja
ma per metus apie 70,000,000 
tonų anglies, kurios daugiausia! 
ateina iš West Virginijos ir 
Kentucky.

Varšuvoj vienas darbininkas 
nušovė, penkis savo šeimynos 
narius ir pats nusišovė, palikda
mas raštelį kuriame pasakyta 
jog’ “geriau mirti negu badau
ti” , Lenkijoj. siūčia bedarbės, i

30 ŽUVO AUDROSE 
RYTINĖSE VALS- ,

. TUOSE

NORI AMERIKAI STI
PRAUS LAIVYNO
Washington. Karo vete-

RUSIJOJ KOMUNISTŲ DITKĖ PUOLA
RINKIMUOSE GAUNA MAŽIAU VIE”

pabaigoje ianu organizacijų komandieriai 
savo posėdyje Washingtone iš- 

(nešė pageidavimą kad Suvieny- 
j toš Valstijos išsibudavotų sau 
i tokį karišką laivyną ir taip iš- 
■ lavintų piliečius kad karo atsi- 
rtikinie niekas negalėtų’ susily- 
:gint.
j Veteranų organizacija turi j 
!sau liž principą taikytį tarptau- 
I tinius nesusipratimus taikos ir j 
tarjrbų keliu,1 bet reikale

i . .. , ,. , . i- . - - !'gynimo' pripažįsta svarba
i mečiams kovoti kaipo huosno- r.'r i..................... . užmušta toinauos Bouisianoje. pi’isiruosusiais.
iriai, ir sako kad jokia svetima _ . .: v .. .. . . ; • • Daug laivu nukentejo nuo --------------------------.sahs negali uzgmt savanoriui, ,
; eiti ir kovoti Chinų revoliucjjo- 'ai,dlV Atlantiko vandenuose; Nori Suvalzyt Barzda-

I bangos kaip kalnai griuvo toli 
Anglija protestuoja kam Ru-tant sausumų įž nuplovė nuo pa

sija kišasi Chinijon, ir net tarp J krančių namuA 
Rusijos ir Anglijos pablogėjoj 
santikiai, bet bolševikai nepai-

* . . .... —----... .
J Komunistai Padeda Chi 

nams Kariaut

Pereitos savaimės 
rytinės valštijdsSpėrnešė tokią! 
baisią audrą kokios neturėjo' 
per 20 praėjuhį^ metų, žuvo! 
apie 3,0 žmonių iį nuostolių pa-i 
daryta už milijonus dolarių. I

Ši audra yra Viena iš keleto! 
palietusių paskirs Suvienytų 
Valstijų dalis v,ienos savaitės’ 
bėgiu., Apie 2? ypatos žuvo i

Šanghai, Chinija. — čia 
viešpatavo tiesiog teroras 
250,000 darbininkų išėjo gene- 
ralįn streikan. Miesto valdžia 
ėmėsi visokių įmonių streikainieriu eilėse, 
sulaužyti ir štai Vasario 21 d. j 
nukirto 1,300 streikuojančių pi-i 
ketų galvas ir pamovę ant kuo-; 
lu nešė per miestą rodydami iri , , i' | so to u- lenda kurstydami tam-1 
grasindami kitiems nestreikuo-, ius chjnus prie suki!imlJ prieš 

svetimšalius, kurie perdaug iš-j 
naudoja jų kraštą.

uz- 
kai

Maršalo Sun Chuan Fank ka- 
riumenė įvedė mieste karo sto
vį.

Kapota galvos darbininkams 
ir studentams agituojantiems 
už streiką, kaipo bolševikų agi
tatoriams, ir iškabinėta po Visą 

. miestą proklamacijos grąsinan- 
| čios prieš bolševikišką propa
gandą, kad žmonės jos neklau- 

o agitatoriai nešk leist y. ■
Budeliai vaikščioja gatvėmis 

su kareiviais; budelis rankoje 
turi didelį peilį-kirvį ir kaip tik 
pamatoma kas platinant litera
tūrą arba kurstant prie streiko 
tuoj sugaunama ir ant vietos, 
be jokių formalumų, paliekama 
be galvos.

Svetimšaliai pradėjo protes
tuoti prieš tokį Chiniečių žudy
mą, bet miesto komandantas 

Į pasakė kad tai yra maršalo 
Fango Įsakymas, kuris pas’ri’- 
žęs užkirsti kelią bolševizmui 
nepaisant kiek tas atsieis.

Streikas apšaukta prijaučiant 
Kantcniečių vadui Chiang Kai- 
Shek, kuris turėjo laimėjimų 
arti šanghajaus ir nori užimti 
patį šį miestą.

Vasario 22 d. sukilo nekuriu 
kariškų laivų kareiviai Sąng- 
hajaus uoste ir pradėjo šaudyt 
į miestą.

Nori Pavest Amerikai 
Nikaraguos Kontrolę
Manague. Nikaragua. — Ni

karaguos konservativis prezi
dentas Diaz siūlo pavesti šalį 
po Suvienytų Valstijų kontro
le. Nori pavesti finansų kon
trolę ir armiją po Amerikos ži
nia. Siūlo sudaryti tokią su
tartį pagal kurios Suv. Valsti- 

į jos galėtų turėti kontrolę ant 
tos šalies per 100 metų.

Nikaragua yra nusivarginus 
ir apibiednėjus, todėl nori gau-l 
ti $20,000,000 paskolos, o tokiu 
budu Amerika paskolindama pi-Į 
nigus turėtų turėti ir kontrolę.1 

Tas nekaip atsilieptų ant ša
lies gyvenimo kada svetimi ten 
imtų ponauti.

113 metų “fleperka”. Tulsa, 
Okla. — čia viena senė apvaik
ščiojo savo 113 metų sukaktu
ves ir sakosi jaučiasi taip kaip 
jausdavosi kada buvo jauna 
mergina.

Maskva. — Bolševikai labai
didžiuojasi kad gali padėt Chi- nu-0 audros Kalifornijoje ir 23

Pittsburge Vasario 21 d. 
vo smalkios sniego pūgos, 

■ ko mirė penkiojs ypatos.

bu
ll uo

Italija Atmetė Anaęri

Anglijoj Flu Didėja I
, Washington, i;— F,,

Londonas. -- Influenza Ang- Coolidge buvo jiasiulęs 
lijoj siaučia visu smarkumu. 
Londone ir kituose 105 mies-1 
tuos.e pereitą savaitę buvo 9901 
mirčių, o savaitė prieš tai mirė 
759' ypatos. Sirgimai išsiplati
nę labai.

Chinija Kreipsis Tautų 
Sąjungon

Paryžius. — Chini jos 
vas Genevoje rengiasi 
Chinijos klausimą Tautų Są
jungoje Kovo mėnesio posėdy
je. Jis nori paklaust kam sve
timos šalis išsodina savo kariu- 
menes Chinijoj ir neatsižvelgia 
į Tautų Sąjungos taisykles.

Tautų Sąjunga suor- 
palaikymui pasauly- 

o Anglija ir kitos ša- 
į Chiniją ir neduoda

atsto- 
iškelt i

Brazilija Užsitrauli
Paskolą

Komunistų įtaka Rusijoje, Vienas blogumas toj R 
i palengva, bet tikrai smunka, ir j yra kad komunistai, kuri 
prieis prie galutino nusmukime, j gali priversti kaimiečių b 

Štai nesenai buvo Rusijos I ti už komunistus, dar vale 
valsčių tarybų rinkimas, kte įsirpindami teroru ir dikt; 
riuose komunistai gavo tik 14 Į turėdami savo rankose n 
nuošimtį atstovų, arba apgai- ; valdžias. z 
lėtiną-beviltę mažumą.

Balsavimuose dalyvavo tiktai 
48 nuošimčiai galinčių balsuo-

apsi-1 ti, tai reiškia kad tik drąses- 
būti j nieji kovotojai balsavo, 

dar 52 nuošimčiai balsuotojų? 
Jie verčiau nesikiša nepakęsda- 
mi politikų, bet jeigu ir jie 

; balsuotų tai ant kožno šimto 
i atstovų komunistams tektų tik 

mas kad plaukų kirpikai turėtų I P° v‘en?l- 
turėti leidimus ir pirmiau per
eiti egzaminus. Barberių at- 

Fstovai pritaria tam biliui norė- 
| darni apmažinti barberių skai- 
, čių. Bet kila kitas klausimas 
i kaslink moterų plaukų dabin
toji!. Moteris kurios užsiima 

; plaukų raitymu ir abehiai gal- 
I vos menu nenori kad jos į tą 
i Įstatymą butų kergiamos, 
jos nenori skaitytis 
barberių, bet vadina savo amą- j 

’ tą paskira šaka ir 
“artistės”.
bintojos neturi tikslo Icnkty- Į pOžerainės 
niuoti su plaukų kirpikais už Į 

' bizni. .
| Delei stokos tinkamų istaty-i 
imu, sako barberių atstovai, šidsĮ 
' valstijos plaukų kirpimo ir ba 
zdaskutyklų patarnavjmas 

I vedama nesanitariškai, ne 
Į kai, delei ko piliečiai nukenčia. •

skučių Amatą
Columbus, Ohio. — Valstijos I 

legislaturoje paduota sumany-

O kur
New Yorko ir Londono 

kai ruošia planus paskolii 
Brazilijai $100,000,000. I 
lija taigi užsidės sau ant 
lo svetimus kapitalus ir -1 
kada galės atsikratyt.

CLEVELANDO MIESTAS STOVI ANT J 
NOVIŠKŲ JURŲ DUGNO

Apie 400,000,00.0 metų atgal, | si Muzejuje ir yra didži: 
dar pirma pasaulio sųtvėrinSoį kolekcija tos rūšies žuvų 
didelės juros bangavo toj vietoj .šaulyje. Mokslininkai iš 
kur -dabar stovi Clevelando mje- gelio šalių vyko į Cleyel 
stas. studijuoti šių atkasimų pi

Tų 400,000,000 metų bėgiu nies; Dabar tik pradžią te 
sako yra 1 rytiniame pajūryje esanti kai- ma ji®mŠ parodyti, nes ims 

Moterįs. plaukų da- nynai buvo iškelti milžiniškos 
spėkos iš po j u r.'J. 

dugne iki penkių mylių aukš
čio. . t

Po to. jie vėl buvo nudėvėti 
, veik iki jurų lygumos ir vėl iš- 

Yra I kelti dar aukščiau,. o dabar yęl
**( nudėvėjami 

I antru kartu, 
ny kalnynai.

Bėgyje- tų.
čiai gyvunų kokie plaukiojo to
se ■ jurose tapo palaidoti smėly
je ir suspausti- j akmenį kuris, 
guli dabar po Clevelandu.

Clevelando Gamtos Istorijos’ 
Muzejus pradėjo atkasinėti tas 
suakmenėjusias ; gyvunų lieka
nas ir iškelia jas mokslo švi j-i 
son.

Pirmos 'žuvis tapo atrastai 
Erie ežero pakraščiais^' Neap- 
sipąžinusiems jos išrodo kaip! 
šmotas akmens. Bet ekspertu5' 
pamatė tuose akmeniui pana-l 
šiuose dalykuose dantis ir kau-l 
lūs, kuriuos, po savaičių darbo, | 
atbudavojo j panašumą kokiai 
ta žuvis buto.':,.'. T

Kituose atsitikimuose Ižąvų ■ 
. . - įspaudos rasta uolose. Visa žu-tra prie to tunelio, ir tuomi uz-1 I

Ir Lenkijoje yra munšaino.I degė dinamitą, kurs išgriovė vies forma su galva ir kaulais) 
Devyniolika ypatų, sykiu ir'paskutinę dalį granito kalno ir buv0 aiškiai matoma, lyg kad. 
jaunavedžiai, atsidūrė ligoninėj'tuomi atsida™ keUas, ,pirmu ŽUvis butl} suplota plokščiai ’| 

, . .. . . kartu nuo to kaip tie kalnynai molį ir paskui ji pavirto į ak-vestuves bekeliant, norėdami . . . .I tenai buvo gamtos sudaryti tu- menj

■ liu vietoj tikrojo, nes šis buvo 
j perbrangus.

Belgijoje šiose dienose mirė 
| viena moteris kuri kiek žinoma' 
; j nieką nebuvo žodžio pratarus 
I per praeitus 20 metų!

kos Pakvietimąao *
Washington. Į?— Prezidentas 

i sudary
ti penkių dit|i!ųjų valstybių 
konferenciją pasitarimui del ju- . ;. p- . g
rimų spėkų reg|ihavimo. bet tą 
atmetė Francudja ir paskui at-j 
sisakė Italija.; Manoma dar kad

j tybių — Anglijos;. Japonijos ir I 
Amerikos — konferenciją

i prieiti jn’ie kokio- nors susitari
i mo.

ir

Mulai Atskleidė Seną 
Žmogžudystę

Ąės 
save prie

ir slūgsta žemyr
Tai yra Alleghe-

tai keli iki visa surinkta ir 
ga bus galima apdirbti ir 
tvarkytu

Ir taip Cleveland^ --Gąj 
Istorijos Muzejus, vienas 
jauniausių šioje, šalyje, pa 
nekujūuos 
moksliškus 
metų bėglu.
tinka savo vietose didelėj n 
sliškoj studijoj gyvybės ir 
prasidėjimo.

pačjiis didžiau 
atradimus pas 
Tie atradimai

Ištikro, 
ganizuota 
ję taikos, 
lįs lenda
jai ramybės.

Bolševikai iš Rusijos lenda ir 
kursto Chinus prieš Anglus ir 
kitus, Anglai lenda ir nori už
draust Chinąms priešintis prieš 
juos.

Gaudo Dideli Niekšą '
Youngstown, Ohio. — čia 

pradėjo siausti koks tai niek
šas, kuris plėšia namus, šaudo 
per sienas ir net užpuldinėja 
ant moterų, kad net gyventojai 

i pradėjo reikalauti policijos kad 
! pavelytų nešiotis ginklus.

Amerika Eksportavo 
550,000 Automobilių
Per 1926 metus Suv. Valsti

jų automobilių išdirbėjai eks
portavo į kitas šalis 550,000 
savo išdirbtų automobilių. Tik 
820 automobiliai importuota iš 
kitų šalių. Tai specialiai kapi
talistų užsisakyti brangus au
tomobiliai.

1 Oshkosh, Neb. 1-— Čia vienoje 
ukėje du mulai turėjo paprotį, 
kaip tik paleidžiami iš pakink
tų, eiti iš kiemo į kraštą tikės 
ir ten voliotis ant žemės, kur i 
buvo kapas nužudyto jų pirmęs-| 
nio savininko. Jaunesnysis sa
vininkas, dabar ūkę valdas, sa- -r- i* o • - ir i. luneliu bu junge Vaka-
ko turėjo didžiausio rūpesčio su n .' rus su Rytais
tais mulais jr jam būdavo bėdos] 

| iki juos nuveda nuo savo dėdes ! 
kapo. Tas ęįėdė buvo nužudy
tas 1913 įlietais ir palaidotas, 
kurį jį mėgdavo lankyt jo mu
lai. Dabar ta žmogžudystė 

ir jaunasis ūkininkas 
žmona pasodinti kai 
Jie aiškina kad dėdę

sekta

man.
žudė suimtojo brolis, kuris 
miręs.

East Portal, Colo. — Vasario 
118 d. oficialiai ir iškilmingai ; 
I užbaigta kasti tunelis atidaran-1 
Itis kelią per aukštuosius kal
nus vakaruose, kurie skyrė va

lka rus nuo rytų ir nebuvo gali- 
suįma tiesioginiu keliu susisiekti, 

įėji- Prezidentas Coolidge sėdėda- 
nu_ į mas Washingtone išsprogdino 

I paskutine dali kasamo tunelio 
i Vasario 18 d., paspausdamas 
auksinį raktą sujungtą su elek- j 

! 4-zx 4-. . z-. 11iv- Ihawti uit i

visu amžių, Jiku-

Edisonas, garsus Amerikietis 
išradėjas elektros srityje, per
eitą savaitę šventė 80 metų są-1 pasilinksminti nuodingu 
vo gyvenimo sukakuves. Ji; 
vis darbuojasi savo laboratori 
jose.

Smithų merginų daugiausia 
ištekėjo. Kalifornijoj per 1926 
metus ištekėjo 566 Smith pa-| 
varde merginos, 
vardės eina sekančios, jų 
496. Brown pavardžių 
vo 399.

Johnson pa- Orlaivių Paštas Suvic
buvo
buvo

nytose Valstijose

Afrikoj pastarų kelių 
bėgiu, siautė keista epidemija! 
panaši j karštinę, nuo kurios iš-j 
mirė 60,000 žmonių.

Washigton. — Per 1926 me
tus privatinės orlaivių linijos 

metų' gabenančios Suv: Valstijų paš- 
• ■ I tą pralėkė 2,174,772.mylias. Čia 

■-'I I neineina kelionės padarytos pa
čios valdžios orlaivių nešiojusių 
paštą.

kstančiai metų atgal.
Tunelis iškasta po James čiu

kuru, 2,300 pėdų ilgio. Paskui 
eina antras tunelis, bet anas 
jau trumpesnis, apie 1,800 pė
dų.
duo į artimus miestus.

Iki šiolei gelžkeliai eidavo 
vingiuodamiesi kalnų pašonė
mis aukštumose, šis tunelis 
sutrumpins kelią ant 173 mylių 
tarp

To 
siejo

PO to Mužėjaųs tyrinėtojai | 
nuvyko Į vakarinę miesto sritį, 
su gariniais kastuvais ir Big; 
Creek upelyje kasė dugno že-l 

Per tą tunelį eis ir van-1 mes. čia pasirodė neišsibaigia- i 
ma kasykla fosilų arba liekanų Į 
ir iš tos vietos akmens išimta, 
suvirs 100 žuvų ir augalų fosi
lų. Nekurios jų buvo šešių pė
dų ilgio.

Rasta tenai'ir galva baisiojo 
Dinichtyso, kurio tik viena gal
va yra šešių pėdų ilgio. Jokios 
kitos jo milžiniško kūno dalies 
nerasta.

Tie viši radiniai dabar randa-

Denver ir Salt Lake City, 
tunelio pabudavojimas at- 
apie $13,000,000.

Budaepšte, Vengrijoj, viena 
motina nuteista kalėti už par
davimų savo 13 metų dukters 
už $1.50 vienam aktoriui.

“Plaukite po Amerikos Veliav;
Velykas ir Planuokite praleist 

Pavasari

LIETUVOJE
Nupiginta ten ir atgal kelioni 

trečia klesa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen

Tani tikra ekskursija išplauks 
puikiu laivu

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

TĄ asmeniškai ves Mr. Jos. Turck.
United States Lines, kuris panas 

ekskursijas vadovauja keturiolika- inč 
Galima išanksto priruošti vietas ir baga 
pervežimui iš prieplaukos iki jūsų nai 
gclžkeliu.

Galite keliauti ir bile kitu 'laivu Unit 
Statęs Lines, kur gausite 'tokį pat nepri 
gšiamų patarnavimą už kurį t’nited Štai 
valdžios laivai garbinami.

Kovo mėnesio išplaukimai:
S.S. PRESIDENT HARDING 

Kovo 2
PRESIDENT ROOSEVEL

Kovo 9
S.S. LEVIATHAN 

Kovo 19
S.S. REPUBLIC

Kovo 26
S.S. PRESIDENT HARDING 

Kovo 30 r, į
Gaukite pilnų informąčijij nu 

vietos agento arba rašyKit-ė;!

United" 
States Lines Hotel Cleveland Big. Cleveland , 

. 45 Broadway, New York City

s.s.
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f Iš Lietuvių Gyvenimo, |
- NEWARK, N. J.

Apie Newark^ nėra ko daug 
kalbėti, tai yra didmiestis tu
rintis keletą šimtų tūkstančių 
gyventojų. Prie jo taipgi pri
eina keli dideli priemiesčiai.

Miestas yra gyvas. Randasi 
jame ir apielinkėse visokios rū
šies išdirbysčių, kuriose dirba 
abiejų lyčių darbininkų. Su be
darbe iki šiolei niekas nebėda- 
voja. Tik keista kad visoj New 
Jersey valstijoj ir sykiu New- 
arke tramvajai yra aptarnau
jami vienu žmogum, kuris skai
tosi motormanu ir kundukto- 
rium. Keleiviui inėjimas ir iš
ėjimas iš tramvajaus yra gai
šinantis. Kituose mieštuose to 
nemačius,' žmogui darosi nuos
tabu ir 'keista. Bet kompanijai 
tokia sistema daug pigiau apsi
eina, nes vienas darbininkas at
lieka darbą dviejų. Važiavi
mo kaina per miestą tik 5c.

Lietuvių Rateliuose
Sausio 23 d. Šv. Jurgio sve

tainėj būrelis dailės mylėtojų 
buvo surengę koncertą p-lei V. 
Bankauskaitei. Ji yrą mokinė 
New Yorko muzikos mokyklos. 
P-lė Bankauskaitė kadaise gy
veno Amsterdam, N. Y. Žmo
nių j koncertą atsilankė ne
daug, nes tą dieną ora's buvo 
negražus, lijo ir šalo.

P-lė Bankauskaitė sudainavo 
keletą Lietuviškų dainelių ir 
pora svetimtautiškų. Jos dai
navimas publikai patiko. Su 
laiku iš jos gali išeiti gerą dai
nininkė, nes turi gerą balsą. 
Kas kvies ją dainuoti nebite'su- 
viltas,’ o- kaipo mokinė verta 
yra visuomenės parėmimo.

P-lė .Bankauskaitė žadėjo dar 
Newarko Lietuviams padainuo
ti Vasario 16 d., apvaikščiojime 
Lietuvos devynių metų nepri- 
gulmyb'ė's sukaktuvių.

Pina vijas;*

BALTIMORE, MD.
Petrausko Koncertas

Vasario 6 d. Lietuvių svetai
nėj buvo Surengtas komp. Miko 
Petrausko koncertas Lietuvių 
Atletų Klubo pastangomis.

Dailės žvilgsniu šis koncer
tas buvo vienas iš puikiausių 
kokis kada nors yra Baltimo- 
rėj buvęs. Pasirodžius gertį 
kompozitoriui Petrauskui ant 
estrados, publika, kurios buvo 
apie. 300, pasveikino jį gausiu 
plojimu. w ■* ij f-'

Koncerto išpildyme dalyvavo

dreikus turi stebėtiną gabumą 
Į dainavimą.

M. Butkus turi milžinišką ba
so balsą, bet jo dar nemoka at
sakančiai valdyti.

E. česniutė yra dar jauna 
mergaitė pianistė; skambina 
pusėtinai gerai.

Gaila kad negaliu tinkamiau 
.aprašyti talentus aukščiau mi
nėtų musų artistų, pasitenkinu 
tik trumpai pabrėždamas. Ti
kiu atsiras Baltimore j e žmogus 
kuris turi gerą plunksną ir ku
ris tikriau Upipieš šias musų 
kolonijos žvaigždes.

Koncerte, Buvęs.

TRENTON, N. J.

Raudonukų Prakalbos
Sausio 30 d. L. P. klubo sve

tainėje SLA. 302-ra kuopa su
rengė prakąlbąs. Prakalbų tik
slas buvo gauti daugiau narių 
i Susivienijimą. Kalbėtoju bu
vo bolševikėlis Mizara, taigi ai
šku kokia ypata tokia ir jo kai-' 
ba buvo. Aklą arklį pastumk 
iš tiesaus kelio tai perpuls, o 
bolševikui užgink apie bolševiz- 
ną kalbėti, neleisk jam blevyz
goti ir keikti tai jis nei savo 
vardo neištars. O bolševikui 
kalbėti apie Susivienijimą tži 
kai katinui giedoti, jisai neno
ri ir negali kalbėti. Mizara ir 
nėra kalbėtojas, tik paprastas 
rėksnelis. Apie Susivienijimo 
naudingumą,- del ko į jį turi 
Lietuviai prigulėti, kokia nau- 
la iš jo tai nei žodžio nesakė, 
įli pacitavo kelis žodžius iš S. 

L. A. istorijos ir tuo baigė sa
vo trumpą kalbą.

Gerai pasitaikė kad S.L.A. 
302-ra kuopa turėjo supratlyvų 
žmonių ir jie iškalno pasakė 
rėksnelių! kad nevalia blevyz
goti, tik kalbėti apie Susivieni
jimo reikalus, o kadangi Miza
ra nemoka to kalbėti .tai trum
pai parėkavęs' sustojo.

Priežodis sako: vilkas neiš
kęs nestaugęs, taip ir Mizara 
įeiškentė. Kad blevyzgoti ne
galėjo nei rezoliucijų skaityt 
negavo tai nors iš savo karmo- 
nėlio pardavinėjo knygutes pa
smerkiančias Lietuvą. Be ko
munistų smarvės vistiek neap
sieita. Susivienijimo kuopos 
turėtų žinoti ką kviesti sau už 
kalbėtojus ir atskirti grudus 
nuo kūkalių.

Publikos buvo labai mažai ir 
raudonukas mažai naudos sau 
padarė. Pinavijas.

gerb. Petrauskas, M. Rutkus, 
E. Česniutė (pianistė), O. Čes
niutė, A. Andreikus, E. Feravi- 
čiutė. Buvo solo ir duetų.

Apie gerb. Petrauską nėra ką 
rašyti, nes jis yra gerai žino
mas Amerikos Lietuviams. No
riu prisiminti kiek apie, vieti
nius, -kuriuos aš pavadinsiu Bal- 
timorės žvaigždėmis.

P-lė Ona Česniutė turi jau 
gerai pralavintą kontralto ir 
galima sakyti su laiku bus ope
ros dainininkė. Ji yra moky
toja iš' profesijos.

P-lė E. Feravičiutė turi labai ] 
malonų sopraną ir publika ją 
labai myli.

A. Andreikus, tenoras, yra] 
dar jaunas vyras, turi labai 
malonų balsą, ir jis vadinamas 
antru Babravičium. Į Andrei
kų ir M. Petrauskas žiuri kaipo] 
Į busintį žymų artistą, nes An-

■ EKSTRA!

“RIMBAS” už Sausį ir Vasari 
menesius jau gatavas. Storas net 
82 puslapių. Jame telpa Fašistų ge
nerolo paveikslas, ir šiaip daug pa
veikslų iš šių dienų gyvenimo. Pla
čiai aprašo apie jjerversmą Lietuvo
je ir visų velniava Amerikoje. Kas 
“Rimbe” prašyta tokių raštų niekur 
nesi matęs. Nieko nelaukdamas dek 
ant konverto savo adresų ir dešim
tukų (10c) į vidų ir siųsk, nes vė
liau laukus gali negaut.

“RIMBAS”
1 Bateman Pl. So. Boston, Mass.

NEW BRITAIN, Conn.

Ar Jau Nėra Vilties?
Visiems gerai yra žinoma 

New Britaino L. N. “Varpo” 
Draugija, kuri per pastarus ke
lis betus sąyo gražiom daine
lėm linksmino vietinius ir visos 
Connecticut valstijos Lietuvius, 

I nes dalyvaudavo didžiuose tos 
valstijos išvažiavimuose, pikni
kuose, SLA. ir Sandaros paren
gtuose, iš ko visiems’ New Bri
taino Lietuviams buvo garbė.

Bet šį sezoną kas tokio pasi
darė kad vietos visuomenė dar 
neturėjo progos nei sykį išgirs

it! L. N. Varpą dainuojant, nes 
ncparėngta nei vieno koncerto. 
Visi lyg sutingę, nupuolę dva
sioje, vieni kitus kaltina. Dau
giausia kaltinama trįs ypatos 
už buk tai rašymą “Vienybės” 
Tarkoj juokų Įžeidžiančių musų 
jaunikaičius. Aš manau kad 
rašymai juokų skyriuje netu
rėtų energingam žmogui daug 
ką kenkti, nes juokai tai juo
kais ir pasilieka.

Šiandien kada yra suvaržyta 
■ važiavimas žmonių iš Lietuvos 
i .ai čia esantiems sunku yra gy

venimo draugę gauti, tai argi 
ir. bloga jei juokuose pamini
mi senberniai?

Bet aš manau kad čia yra 
a s nors kito blogo. Man ma
os kad pas Varpiečius stoka 
haugiškumo, įsivyravo partiji- 
ii ) fanatizmas, kuris daugiau- 
•,ia sukelia tarp narių nesusi- 
n atinius ir pagiežą vienų prieš 
eitus. Šioje draugijoj priklau- 
'.o skirtingų įsitikinimų žmo
nų ir atsiranda tokių kurie no- 
i draugiją nukreipti savaip, o 

■Įti laikosi kad draugija butų 
ik dailės, mylėtoju, pųli- 

.ikierių įrankiu, ir tokiu budu 
ikįlą kivirčiai, kas ir trukdo 
oš veikimą. .

Man rodos kad Varniečiai 
/ra visi darbo žmonėmis, ku- 
■ie politikieriais negali but, nes 
paprastam darbininkui sunku 
lolitiką pasekti, o klausyti ką 
,ikri politikieriai sėdėdami šil
tose vietose mums sako tai rei
škia pasiduoti Įeitų įtakon.

Pirmiausia mums turi rūpėti 
misų kasdieninis užsiėmimas, 
cad galėtume būti maždaug ne
priklausomi nuo rytojaus, ką 
mes visi ir darom. Antra, tu
ri mums rūpėti teikimas savo 
suvargusiai sielai peno, tai yra 
pasilinksminimo, švaraus pasi
linksminimo. O- ką galim tu
šti "švariausio? Ogi tai dainą, 
lailę, kuri mums yra lengviau
sia, prie kurios mes esam ge
riausia pripratę; neš musų mo
čiutės mums dainavo kada mes 
lopšyje gulėjom; paskui kada 
paaugom ir mes patįs dainuo
davom bandą beganydami, ir 
nuo sunkaus darbelio eidami, Į 
laktigahj žirgus jodami, ir taip 
mes išmokom dainuoti, tas yra 
mums arčiausia prie širdies. 
Taigi dabar meskim nepajie- 
giąmus mums dalykus j šalį, o 
imkimės visi prie darbo, o Su
stiprinę savo jiegas vėl pradė
kim teikti viuomenei dvasios 
maistą. Prano Simus;

PASTABU K ĖS
-------- žinučių Rinkėjas----------

VALET

AutoStrop
Razor

Pats
Aštrinasi

Tūli musų laikraščiai džiau
giasi kad SLA, kuopos ir ap
skričiai nepakęsdami komunis
tų diktatūros pradėjo skilti pu
siau. O aš sakau kad iš to nė
ra ko džiaugtis, nes skilimai 
neduoda Susivienijimui nieko 
geresnio, nes komunistai kaip 
buvo taip ir pasilieka niekeno 
nevaržomi gręžikai.

Į vietą skaldyti, kuopas ir ap- 
skričius, daug geriau butų kad 
SLA. Pildomoji Taryba gerai 
pažabotų tuos Rusijos' bernus 
taip kad jie nebūtų pavojingi 

'nei kuopose nei ąpskričiuose.
Jei kitaip negalima tai lai 

Centras imasi per valstijų val
džias išreikalauti sau teisės ku
ri draustų komunistams įnerti 
į kuopų ii- centro valdybą, ir 
to užtektų.

“Tėvynė” bara “Dirvos” ko
respondentą K. Š. ir primeta 
jam melagystę už tai kad ap
rašydamas socialistų ir Sanda- 
riečių prakalbas atsibuvusias 
Brooklyne Sausio 15 d., pasa
kė jog Dr. Vinikas gyrė Rusi
ją. Bet kodėl “Tėvynė” neba
ra “Laisvės”, kuri aprašydama 
tas pačias prakalbas- j padan
ges kėlė Dr. Viniką, kuris, kaip 
“Laisvė” paduoda, nė tik kad 
gyrė Rusiją, bet dar apgailes- 
l.av6 kad netnivo sušaudyti 
Smetona ir Voldemaras vietoje 
keturių komunistų.

Patylėjimaš apie “Laisvę” ir 
barimas '“Dirvos” koresponden
to, kurig kritiškai aprašė tas 
prakalbas, yra “Tėvynės” no
ras pažeminti sau nepatinkamą 
"/patą.

w ▼

“Sandara” vieną kartą "išdi
džiai pareiškė kad įvykęs Lie
tuvoje perversmas demaskavo 
,nekuriuos Amerikos Lietuvius 
r jų spaudą parodydamas juos 
pilnoje šviesoje kas jie yra. Aš 
irgi taip sakau: demaskavo, ir 
ypač “Sandarą”, kuri pamir
šus savo patriotizmą ir Tėvy
nės meilę nubėgo paskui komu
nistus šaukdama “Nei cento 
Lietuvai”, “Litas puola”, “Ban- i 
krutas Lietuvai’’, ir tt. O tuo 
tarpu Sandaros skaitomi vien
minčiai Valstiečiai Liaudinin
kai šaukia Lietuvos liaudį už- 
silakyti ramiai ir patįs bend
rai dirba su nauja Lietuvos 
valdžia kad išgelbėjus savo tė
vynę nuo pavojaus. Argi dar 
reikia - geresnio, demaskavimo 
“Sandarai” ?

▼ W V

Rimtesniems Sandaros veikė
jams nepakenčiant toliau San
daros nutautimo ir rezignuo
jant iš Sandaros; “Sandara” jų 
rezignacijas neskelbia narių ži
niai, o tik vardus perduoda sa
vo bendraminčiui “Keleiviui”, 
kas parodo kad J. Makauskio 
sėta piršlybų sėkla tarp socia
listų ir Sandariečių jau pridy
go ir giliai suleido savo šaknis.

▼ ▼ ▼

Kun. Pr. Juras, kuris Šv. Juo
zapo organe “Darbininke” ve
da tikybos skyrių, neprlgulmin- 
gus Rymui tautiškus kunigus 
■vadina “bambizais”. Tai Ry- 
miohiškų kunigų skelbiama ar
timo meilė, ar ne?

Tikrai kunigiškai.
▼ v w

Buvęs kadaise karštas socia
listas, o paskui išvirtęs į Ry
mo kataliką ir redagavęs Šv. 
Juozapo susaidės. organą, “Dar

bininką”, Pranas Gudas, dabar 
vėl išsivystė į naują kailį ir 
patapo Metodistų kunigu, o iš 
to gal išsivystys atgal į bež
džionę, iš kurios vėl turės evo
liucijos keliu pereit į socialistą.

Brooklyno komunistų “Lais
vė” per keletą savaičių dirbo, 
prakaitavo kad sukelti “Vieny
bėje” revoliuciją ii’ padaryti 
galą tam nenaudėliui J. O. Sir
vydui: Pamačius “Vienybėje” 
direktorių ir redakcijos pareiš
kimą “Laisvė” suriko “gevalt!” 
nes jos pastangos nuėjo niekais, 
Sirvydas laimėjo. Direktoriai 
šimtu nuošimčių užgyrė Sirvy
do poziciją. O aš pasakysiu 
kad Sirvydui ir nebuvo nieko 
pralaimėti, nes Sirvydo pozici
ja buvo ir yra šimtu nuošimčių 
gera.

Amerikos Lietuvių Ta
rybos Sudėtis

Amerikos Lietuvių Taryba 
susideda iš dešimties, komisijų, 
būtent:
Pildomoji Amerikos Lietuvių 

Tarybos Komisija:
Prezidentas — F .J. Bagočius, 

255 Broadway, So. (Boston, 
Mass.

S. kr. — D. P. Pilka, 373 Broad
way, So. Boston, Mass.

Iždin. • — J. V. Grinius, 3120 
Richmond St,, Philadelphia, 
Pa.

I vice-prez. — N. Rastenis, 700 
W. Lombard St., Baltimore, 

“Md.
II vice-prez. — V. F. Jankaus

kas, 650 Palisade av., Jersey 
City, N. J.

Pešalpinių Draugijų Komisija:
K. S. Karpavičius, >6820 Supe

rior av., Cleveland; O.
M. J. Buehinskas, 176 Glenwood 

avė., Binghampton, N. Y.
C. P. Yurgeliunas, 677 (,4 Main 

st., Brockton, Mass.
Apšvietos Komisija:

S. Michelsonas, 255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

P. Grigaitis, 1739 So. Halsted 
st., Chicago, Ill.

D. P. Pilka, 373 Broadway, So. 
Boston, Mass..

Sentikių su Lietuva Komisija: 
Dr. M. J. Vinikas, 8618—102nd 

st., Richmond Hill, N. Y.
K. Baronas, 1739 So. Halsted 

st,, Chicago, Ill.
F. J. Bagočius.

Moksleivių Komisija:
K. Baronas, 1739 So. Halsted 

st., Chicago, Ill.
K. Liutkus, 101 So. Fremont 

st., Baltimore, Md.
K. Augustinavičius, 1739 So. 

Halsted st., Chicago, Ill.
Ekonominė Komisija:

Dr. E. G. Klimas, 2538 E..A1-I 
legheny av., Philadelphia, Pa. I

J. O. Sirvydas, 193 Grand st., 
Brooklyn, N. Y.

S. Kodis, 117 N. Dearborn st., 
Chicago, Ill.

Imigracijos Komisija
V. F. Jankauskas, S. Kodis,

N. Rastenis.
Spaudos Komisija:

J. O. Sirvydas, S. Michelso
nas, P. Grigaitis.

Jaunuomenės Komisija:
Vyt. Sirvydas, 193 Grand st., 

Brooklyn, N. Y.
D. P. Pilka, N. Rastenis

Labdarybės Komisija:
P. M. Balchikonis, 177 Glen

wood av., Binghamton, N. Y.
M. Kasparaitis, 1420 Howe st., 

Racine, Wis.
K. Liutkus.

_______

Sra ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illness has claimed you for ayictim; 

if your health is poof, your vitality low, 
build back robust health with Tanlac.

Itis nature’sown body builder, made 
from roots, herbs, and barks. Over 52 
million bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe their present sparkling health 
to Tanlac. Some of these are your own 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restored them to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
grateful friends are on file thanking 
Tanlac for the good it lias done.

YourdruggisthasTanlac. Get a trial 
bolt le today, and start on the road back 
to vigorous, sturdy health. - 

TANLAC 
FOR YOUR HEAJLTH

t.

Atsišaukimas į Lietuvių Amer. Piliečių Klubus

Clevelando Lietuvių Piliečių 
Klubas pora metų atgal buvo 
sumanęs suvienyti visus Lietu
vių Amerikos Piliečių klubus į 
vieną centralinę organizaciją, ir 
tuom reikalu buvo atsišaukta 
su užklausimais į kitų miestų 
klubus. Ant užklausimų gavo 
virš 50 laiškų ir beveik visi at
sakiusieji tą užmanysią užgy
rė ir pilnai pritarė.

Vasario 9 d. 1927 m. Cleve
lando Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas vėl pakėlė tą taip 
svarbų klausimą, ir tam tikslu 
paskyrė komisiją iš penkių as-

Amėrikos politikieriai galėtų 
skaitytis. Kartais pasitaiko vie
nas kitas Lietuvis kuris su
pranta ir gali veikti, bet netu
rėdamas organizuoto kūno už
pakalyje savęs jaučiasi bėjie- 
gis ir negali vienas veikti be 
pagalbos kitų.

Prisiėjus svarbiam. reikalu: 
mes neturime pamato kuo rem
tis norėdami statyti valdžiai 
reikalavimus ir protestus- klau- 
Simuose kurie liečia mus ir mu
sų brolius nė-piliečius.

Teisybė, turime daugybę pi
liečių klubų po įvairius mies-

menų, kuri turės būtinai klubui'tus, ir visi yra suorganizuoti
organizavimo darbą varyti ir 
jei bus galima įkūnyti gyve
ni man.

Komisija priėjo prie išvedi
mo kad geriausia ir tinkamiau
sia priemonė piliečių klubų su
organizavimui yra šaukti visų 
Amerikos piliečių Lietuvių ir 
jų klubų suvažiavimą arba sei
mą, kuriame butų galima tam 
tinkami planai išdirbti ir pri
imti įstatų projektai.

Suvažiavimui laikąs numato
ma Liejos 3 ir 4 d., nes pripuo
la dvi dienos šventos ir bus pa
togu delegatams išvažiuoti.

Vieta yra nužiūrėta Pitts
burgh, Pa., nes toj apielinkėje 
yra daug pilietinių klubų ir iš 
visų pusių patogu privažiuoti. 
Tik dar nėra žinios ką pasakys 
Pittsburgo veikėjai ir ten esan
ti klubai ir ar sutiks priimti šį 
seimą pas save. Geistina butų 
kad jie atsilieptų.

Kam Reikalinga Politinė 
Sąjunga

Politinė Lietuvių Amerikos 
piliečių sąjunga yra reikalinga 
štai kam. Mes gyvendami Ame
rikoje turime veikti politikoje, 
taip kaip veikia visos kitos pa

su tikslu veikti Amerikos poli
tikos lauke, bet veikiant pavie
niu sunku yra didelius darbus 
atlikti, atkreipti į save kitų do
me, ir tokiu būdu klubai tenki
nasi tik tuomi kad turi pasi-, 
samdę ar pasibudavoję sau vie
tas, sueina, pasimato, ir visas 
jų darbas kad pasidiskusuoja 
viename ar kitame politiškame 
klausime, bet jis taip ir lieką 
ant, vietos, nes permaža ; jięgų 
nueiti toliau nuo žodžių.

Butų galima išrodyti šimtus 
įvairių klausimų kurie butų ga
lima naudingais padaryti jeigu 
mes butuįne susiorganizavę į , 
stiprią visos šalies piliečių or
ganizaciją, todėl broliai Lietų-, 
yiai Amerikos piliečiai .priim-. 
kit šitą pakvietimą rimtai ir 
išdiskusuokit jį plačiai, išrūdy
dami naudingumą ar nenaudin
gumą piliečių klubų Organizavi
mosi ir išdėstykit budus kokie 
jūsų pažiūra butų galimą pa
naudoti prie šio darbo įkūniji
mo.

Visais reikalais, ypač jeigu. 
kurie klubai formaliai— nutars 
prisidėti prie šio sumanymo ir 
organizuotis, rašykit į Clevelan
do Lietuvių Amerikos Piliečių

žangesnės tautos, šiandien mes 
Lietuviai mažai esam žinomi 
Amerikos visuomenėje, nes ne-
turime organizacijos su kuria

Klubo komisijos narį:
M. A. Ruseckas, 

7416 Cornelia Ave.
Cleveland; Ohio.

DYKAI PATRUKUSIEMS
* ________________________ •

5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao *
Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Truss

i “B” yra atsakančiai nutaikinta padųSkai-
nvta vAaoi.iInmnc vnv^n4lmtl{. IrsAl ■tllail-*---- <rv" - • ■Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per te tokiam vartojimui, k^d sulaikius Hernial 

išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį” crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati- *»_
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių 
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie ‘ atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem, progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK
'TRUSS 

^Taip, nebevartok 'j|. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėyėt ? Štai yra ge-

mu- 
bei

Į riausis kelias, kuri jus galite dykai išmėgint. > 
VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 

Pirmas: Pirmiausis ir svarbiausia siekis 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydant} jtaisą ta;p 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
inedikalės mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo,. ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padare pri
sietas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ 

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai i labai trumpą 
aiką aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl,. kad veikme yra nepaliau
janti—naktf ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stipramą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pageibos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapae-Pad 

veikia, gali but lengvai išrokuotas, patemr- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant

pastarosios neišsisvertų j lauko pusę. ’ Pa- 
duškaitės yra rezervuaras, šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

medikalas. Kai* greit šis medikalas esti kūne 
sušildytas^ jis paši- 
leidža ir išeina pro 
maža skylutę; Kuri y- 
rą pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky- i 
lutės, kad sudrutinus i 
nusilpnėjusius musku- f 
lūs ir veikia ant ui- f 
darymo skylučių. .' I 

’”F” yra tai ilgasis 1 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi but prili
pintas per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies/ išrokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais < 
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats Savo kas
tais, kad jus galite 
pergalėt sayo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip-
rūmą ir

Ir," nepatėnrijamai, skaudų, pavojingi išsi- 
zeržimai pranyksta—-

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR š{ ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypątiškni išmėgink.jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums -nekasiuoju, apart to, jis jums gali 
pągrąžint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk i| dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplankysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuftrt’o 
48 puslapių knygutę apie pab-ukimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo1 šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusi 
draugą, pasakykite jam apie ši dideli pasiū
lymą.

5,v00 skaitytojų gales gaut ši išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, k rašykite 
DABAR. *

sekantį išdėstymą.
PLAPAO-PAD yra padaryta iš Btipffota. iš

sitempiamos materijos “Ė”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagn- 
mo jį dėvėt. Jo vidūris yra IfmpantU (nors 
daug skiriasi nūo. limpančio plasterio), lead 
apsaugojus paduškaifę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
bcsislinkimo.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

Block 3274, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas
Adresas .................... ...................•'.........
Grįžtanti krasa atneš iyksl limėr. Plsp.o
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GERB.

GŪŽTELE

O tada tikGERB. SPRAGILAS RUO
ŠIĄ SLAPTĄ EKSKUR

SIJĄ PO LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

tada tai tik klausyk: tik 
pykšt! pykšt! visamis pu
sėmis, nors ant nieko ir be 

(jokio ręikalo.
I Cudai-stebuklai: štai ne- 
| kurie redaktoriai niekaip 
| nesugalvoja 'priežasčių su- 
sieit Į bendrą, frontą iki kas 
jų smegenų neuždega, kaip 
tos anuotos.
klausyk: tik pykšt! pykšt! 

| visi Į vieną frontą zalapu 
šaudo kad net tvoros braš-

Sėdžiu sau su savo šon
kauliu ir dumoju ir galvo
ju kili’ kada ir kokią slaptą 
ekskursiją surengt, ba jau 
aš misliu kad gerb. škaity- j sakant 
tojai nori ką nors naujo .iš 
gerb' Spragilo išgirsti.

Ale ką tu čia žmogus ga
li sugalvot naujo? Ta gal
va tokia mažiukė ir iš jos 
nuolat reik ką nors semt ir 
semt tai kada nors turi iš- 
šisemt; Ii’ nedyvai užtai 
kad daugelio, musų redak
torių ir rašytojų galvos to
kios tuščios kai didelės puo
dynės ir jie’ jeigu neturi ką 
koliot, dergt ir ant ko nors 
rėkt tai ir neturi ką į laik
raštį talpinį.

Reikalinga jiems kad kil
tų revoliucijos, kapitalistai 
smaugtų darbininkus, fa
šistai verstu’ valdžias, ba| 
tada gali rėkt ir koliotis 
ii* jaučiasi'gerai. i
__Ba_nęį didžiausia armotai 
nešauną kolei jos tas ne-jba idėjas gauną nuo 

redak-

Ir gerb. Spragilui' labai 
tankiai reikalinga tos ki
birkštėlės arba poetiškai.

inspiracijos” (ale 
nemislykit .kad aš apie spir
gučius kalbu).

Inspiracija tai yra toks 
dalykas kuris žmogui įspi- 
ria (tik ne kitur kaip Į gal
vą arba į prosą ar kur ki
tur aukštutinėj kūno dalyj) 
ir žmogtije užgema nauja 
mintis, 'arba kaip bolševikai 
sako, nauja idėja. Idėja, 
tas žodis turbut paeina nuo 
tokios pat prasmės kaip 
inspiracija nuo įspirimo: 
idėja yrą tai toks dalykas 
kuris atsiranda žmogaus 
galvoj lyg keno tyčia paim
tas pirštais arba sauja ar
ba replėmis, ir įdėtas. Už
tai daugelis musų rašytojų, 
ir redaktorių tą žodį rašo 
su “ė”, arbą šitaip: idėja.

Poetai savo Ispirimus ar- 
gam- 

uždega, tai ir mūsų redak- jtos: prabėgo pro nosį mū- 
torių protai neveikia iki ne- sė ar uodas, jie tuoj rašo 
atsiranda kur kokią kibirk- poeziją; pamatė pievoj pe
štis jų smegenis uždegti, b; teliškę, tuoj jaučiasi įspir-
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o vidurių dalis, kad 
i lauko pusę. Pa

vis. šiame rezervus- 
tantis sas įtraukiantis 
medikalas esti kūne 

ušildytasd jis pasi- 
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imą, Plapao nieko 
to, jis jums gali 
aug vertesnė, negu 
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te linksmi, kol tik 
. proga. Rašykite 
kuponą šiandien ir i 
laikysite išmėgini- 
ličku Mr. Stuart'o 

patrūkima, talpi- 
budą, kurs buvo

aliumi Ryme ir šu 
ryžiuje, kuris bus 
įčio nuo šio bai- 
s turite patrukusi 
tie Šį dideli pasiu- 

aut ši išmėginimą 
žinoma, bus pėr- 
apviltu, < rašykite

ŠIANDIE IN 
TOBIES, Inc. 
Louis, Mo. 
oirMr. Stuarto

al išmeg. Plapao

žemes kaimynai
DAUSOSE

Aprašymas visų žvaigždžių pagal jų vvar
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
tamą kalba, o apie žvaigždynus paskos yra 
tikrai žavejančios.
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.

tas ir rašo eiles; atsistoja 
po medžiu, nukrito gilė ir 
kaukštelėjo i galvą, ir vėl 
jam Įspirimas atsirado ir 
žiūrėk parašė eiles. Pažiu
rėjo Į upeli ar bąlą, tuojau 
rašo eiles apie banguojan
čias juras. Pažiurėjo Į de
besį, tuoj jaučiasi skrajojus 
sparnais po erdves ir rašo 
-apie tai.

Ir daug visokių kitokių 
Įspirimų jiems visos aplin
kybės Į galvą Įdeda, ir sa
kau jums tikrą tiesą kad 
jus smertelni žmoneliai tą 
viską žinotumėt ir turėtu
mėt skaityt tokias poetų in
spiracijas jeigu ne tie lau
žai redaktoriai, kurie nesu
prasdami jautrios poeto 
sielos jo eiles kemša Į gur
bą, o jeigu kada pasitaiko 
tokias eiles matyti spaudoj 
tai per redaktoriaus neap
sižiūrėjimą ar neturėjimą 
.ką daugiau ton vieton dėt 
-jos laikraštin patenka.

Ale 'dar pasakysiu ir apie 
kitus ispirimus arba įdėji
mus. Lietuvoje atsirado ir 
tokių poetų kurie negauna 
įspirimų nei rūtų daržely
je nei nuo burzgiančios bi
telės, nei nuo šlamojančių 
niedžių ar banguojančių 
upių. Jie tampa užžavėti 
pažiūrėję Į mėšlo bokštus, 
Į upelius tekančius iš tvar
tų, į pakelėj gulinti' musių 
apvalgytą katę šr šunį, Į 
karvės uodega apmaliavotą 
melžėjos veidą, ir tt. ir be 
galo, ir ištiesii sakau jums 
jus turėtumėt skaityt ir gė
rėtis ir šitų poetų poezija 
jei ne tie storžieviai redak
toriai, kurie,, nesuprasdami 
dailos, meno ar poezijos jų 
eiles sumeta' į gurbą....

Ale paklauskit iš kur 
gerbi Spragilas gauna savo 
ispirimus arba Įdėjimus Į jo 
smegeninę jeigu tiek daug 
'dalykii galį sugalvot? Ar 

s žalių pievų, ar iš peteliš- 
ių, ar iš ūžiančių dirbtu- 
ė j mašinų? Ne, nenuspė- 

sit. Ale bus tų teisybė ku
rie sakys kad iš savo šon
kaulio.

Štai kad ir dabar. -Sė
džiu sau su tuščia galva ir 
jokių inspiracijų iš niekur 
neateina. Rašyk ką nori, 
arba pasikark, *p idėjos nė
ra. Girdžiu už lango čiauš
ka žvirbliai. ■

Klausyk, girdi, jau ve- 
veršiai čiulba, jau pavasa
ris, jau tuoj vasara, 
mes 
sako

Ot 
kaip 
pas gerb. Liciperi, kuomet 
mano šonkaulis supykus 
pasakė man ten eiti.
- Dabar man topt galvon 
naują inspiracija tokia:

Reikia dar kokios naujos 
revoliucijos Lietuvoje, o 
tada gerb. Spragilas pasi
ėmęs savo šonkaulį pasileis 
su slapta ekskursija per vi
sas Amerikos Lietuvių ko
lonijas organizuodamas ir 
stiprindamas Slaptą Spra
gilų Sąjungą, ir kada turės 
surinkęs gana dolarių ir 
suorganizavęs Slaptų Spra- 
gilaičių kai smilgų pievoje, 
ims ir apsišauks Lietuvos 
imperatorium.

NEGEISTINI SANDARIEČIU
IŠSIŠOKIMAI

(Nuo Redakcijos: A. A. 
Tulys, kuris šį straipsnį ra
šo, yrą buvęs “Sandaros” re
daktorium, ir tik reikia pa- 
mąstyt koks butų buvęs skir
tumas “Sandaroje” jėi jisai 
ir dabar dar butų “Sandarą” 
redagavęs. Arba gal p. Tu
lys butų turėjęs pasitraukti 
nuo “Sandaros” su savo nusi
statymu, reikalaujant kokiai 
tai - Įtakai kurią dabartinis 
redaktorius vadina “centro 
valdybos nusistatymu”, apie 
ką Sandaros Centro pirminin
kas saVo nięko nežinąs. Geis
tina butų patirti kas ta “Cen
tro valdyba” Sandaroje yra.) 

* *
Negeras Nusistatymas prieš

Ohio Bell Telephone 
Paskyrus $94,500,000 

Įvairiems Darbams

PAJIEŠKOJIMAS

Kur 
vasarą važiuosim? — 
ji.

man • ir- inspiracija, 
aną syki apie kelionę

Už §3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.-

Lietuvos Vyriausybę.
žiauruš nusistatymas prieš 

naują Lietuvos vyriausybę, ko
kį parodė tūli musų laikraščiai, 
yra tikrai neapgalvotas ir mu
sų pačių nenaudai. Jis nei kiek 
nepabaidys Lietuvos valdžios, 
tačiau mums atneš daug nuo
stolių. Musų Sandaros orga
nas, kurio apie trečdalis egzem
pliorių eidavo Lietuvon, dabar 
ten neįleidžiamas. . Del to nuo
stolis “Sandaros” bizniui ir 
Lietuvos žmoneliams, kurie ne
gali sulaukti to laikraščio. To
liau, Sandariečiai kurie nenorė
tų matyti-kad musų patriotinė 
partija vartotų prieš Lietuvą 
tuos pačius žodžius ir argumen
tus kuriuos vartoja socialistai 
ir bolševikai, greitai jieškos 
priemonių kurios apsaugotų 
juos nuo prieš-valstybinio nusi
statymo.

Sandara gerbia demokratijos 
principą, tą viešai skelbia, ir 
privalo jį gerbti. Tačiau yra 
dar kitas principas kuris toli 
viršija pirmutinį. Tai patrio
tizmo principas; Mes gi šiame 
atsitikime, manydami gelbsti 
pirmutinįjį skaudžiai pradeda
me minti po kojų antrąjį, 
daugeliui -nepakenčiama ir to
dėl gali 
reakcijos, 
toriai yra begalo klaidinami ir 
stumte stumiami nuo musų, Iš 
to naudojasi likusieji socialis
tų vadai, vyrai be armijos. Jie 
to senai laukė, dar pirmiau ne
gu buvo sugalvoję “bendrą 
frontą”.

Ne tik nenauda Sandarai del 
ši<X musų rėkojimo, bet ir nėra 
pamato taip, daug mums su
kauti. Net ir Valstiečiai Liau
dininkai, kuriems tiesioginai 
smūgis iš' perversmo teko, taip 
nedaro. Jie veikiausia įstos į 
naują valdžią. Susitarimui ne- 

(daug ko reikia. Jei gi tas atsi
liks tuomet dar blogiau išrodys i 
dabartiniai musų nusistatymai 
prieš perversmo įvykį.

Galima jausti kad' mes dau
giau supykome del to kad mu
su remiama partija tapo pa
stumta iš valdžios, o sugryžo 
musų nemėgiama klerikalija. 
Daugelis musų dar žiūrime ne 
iš principo kaip kraštas turi 
būti valdomas, bet iš principo 
keno valdomas. Tiems pasku
tiniojo nusistatymo draugams 
galima patiekti susiraminimą 
pranešus, šitą naujieną: Vals
tiečiai Liaudininkai visada bu
vo mums draugai tiek kiek jie 
tikėjo gauti iš musų “Ameri
koniškų” dolarių. Nesenai jie 
jaiELiS Lad del šio ar to mes 
negalime daug dolarių jiems 
nusiųsti. O kai tą pamatė tuo-

Tas

labai greitai 'iššaukti
Musų gi simpatiza-

Dar dau- 
pats daktaras yra iš- 
iš Sandaros, 
prastas jų pasielgi- 
galima pasakyti kad

jau kitaip pradėjo mislyti. šiai 
Dr. Graičunas rodinėja Chica- 
giečiąms nuo jų žymesnių va
dų laiškus, kiliuose gana pras
tai kalbama apie Sandariečius. 
Ant galo gi tas daktaras gavęs 
įgaliavimą iš Valstiečiu Liaudi
ninkų Centro tverti čia tos or
ganizacijos kuopas, 
giau tas 
brauktas

Išrodo 
mas, Bet
jie toli gyvena ir todėl nesuge
ba orientuotis musų politika. 
Vienok tas jų dar nepateisina.

Iš principų esmės del Valst. 
Liaudininkų galime~kitaip kal
bėti. Bet jei kada teks į juos 
'gilintis tai pamatysime teigia
mo ir neigiamo. Kaip ir pas 
kitas pažangesnes partijas.

Sakius šį, sakius tą prisieina! 
pasakyti kad musų pačių reika- 
kalai mums yra kur kas svar
besni; O netaktingas musų su
sirūpinimas Lietuvos likimu 
kaip’ tik ir grūmoja musų pačių 
reikalams.

RUOŠIA ŠEŠIŲ METŲ PRAPLĖTI
MO DARBUS

The Ohio Bell Telephone Co. pa- 
siryžus išleisti šiais metais $17,000,- 
000 savo. įstaigų praplėtinimui ir 

į pagerinimui ir $77,000,000 bėgyje se
kančių penkių metų.

Pereitais metais ta kompanija iš
leido $21,679,000 ant naujų telefo
nų bud inkų Clevelande, suvienodi
nimui patarnavimo Columbus, per
taisymui į naujų sistemą telefonų 
Cantone ir naujo budinko įrengimui 
Toledo. Tai buvo didžiausias vienų 
metų išleidimas tos kompanijos is-

1 tor i joje.
Per ,1926 metus net ineigų kom

panija tuerjo $6,131,383, kurie iš
puolė po $8.31 dividendų ant $51,- 
000,000 comonin stock lyginant su 
$6.55 ant $45,000,000 common stock 
metai atgal. Pelno perviršis padi
dėjo nuo $469,430 iki $805,593.

Per metus laiko parduoda už $5,- 
000,000 common stock.

Prezidentas E. F. Carter sako kad 
pereitais metais kompanija sumokė
jo $2,985,097 taksų, arba $400,000 
daugiau negu 1925 m. Tas reiškia 
kad taksų sumokėta po $5.47 nuo 
kiekvieno naudojamo telefono.

Dedama didžiausios pastangos pa
gerinti tolimą susikalbėjimą telefo
nu. Laikas tolimų vietų pašaukimo 
tapo sutrumpintas iki trečdali?, ir 
daugelyj atvejų tolimų vietų arba ki
tų miestų pašaukimas atsibuna tuo 
pačiu laiku kai šaukėjas sėdi prie 
telefono, lyg vietinį šaukdamas.

Kompanijos turtas 1925 d. turtas 
buvo $114,595,519, o 1926 metais bu- j 
vo $127,903,236.

Pajieškau savo1 sunaus, 
miniko Pranckevičiaus, apie 
m. Ilgus laikus gyveno N. 
arke, bus apie du metai k 
prasišalino ir dabar nežii 
kur randasi. Prašau jo pal 
atsiašukti arba kas apie ji 
no pranešti ar yra gyvas mii

Kas praneš man apie ji s 
riu dovaiiii.

Jonas Pranckevičius

Amerikos Lietuvių Taryba

Taryba gimė 
Sandariečiams. 
ne Sandariečių 
naudai, jei tai. 
atžvilgiu. Tiesa, čia galima 
būti pranašu ir pareikšti kad 
kaip umu ir netikėtai ji gimė 
taip umu ir staiga numirs. Bet 
visgi palieka klausimas ko
kiems galams Sandariečiams 
reikėjo tos Tarybos ? i -

Iš paskelbtų Tarybos princi
pų matyti kad jį pasisavino sau 
dirbti tai ką Sandara turi įsira
šius savo programan. žiuri j 
A. L. T. Sandarą ir į nesenai 
gimusią A. L. Tarybą ir ma
nai : Kai kuriems jau nusibodo 
Sandariečiais vadintis tai da
bar pradės vadintis “tarybie- 
čiais”. Nes jei Sandara yra 
tai

pasidėkavojarrt 
Tačiau ji gimė 
bet socialistų 

imsime partijų 
čia

Tarybos, tokios 
pasiskelbė, visai 
jau

kokia ji sa- 
nereikia; o 

Taryba tai 
Jei ne taip,

sutverta
nereikia.
gi sveikiau jus galite

ve 
jei 
Sandaros 
tai kaip 
manyti ?

Taryba sakosi dėsianti dau
giausia pastangų organizuoti 
čia priaugusį Lietuvių jaunimą. 
Tą ir Sandariečiai savo seime 
priėmė, šiame atsitikime San- 
dariečių vadai, laikraštininkai, 
kurie sutvėrė Tarybą neva tam 
kad išgelbėti priaugančią kai
tą, galėtų daug pasimokyti iš 
Racine, Wis., paprasto darbi
ninko, veiklaus tautininko M. 
Kasparaičio. Jisai 'turi gana 
stipriai suorganizavęs savo mie
ste Lietuvių jaunimą, na ir dar 
vąikus. Visokių pakraipų tėvų 
vaikai suorganizuoti. Kaspa
raitis tai1 atliko vietinės San
daros kuopos varčių. Darbas 
atliktas gana sėkmingai. Tę 
pat galėtų daryti ir kitų mies
tų Sandariečiai veikėjai.

Kada mes pavedame Ameri
kos Lietuvių Tarybai organiza- 
organizuoti musų jaunimą Lie
tuvos patriotizmo nepriklauso
mybės ir demokratybės princi
pus ginti ir kartu atiduodame 
jai gabesnius savo darbuotojus 
tai kas tuomet bepalieka San
darai daryti? Nagi lysti už 
pečiaus ir miegoti.

A. A. Tulys.

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauSi pnsiunčiant 25 c 
stampomis, nors tas apgarsini 
niąs ir nepatalpintas.

NUGAROS SKAUSMAI
LUMBAGAS, 

REUMATIZMAS
Greita, titrą pagalba šu 

Red Cross Kidney 
Plaster.

Red

kuo- 
gal i 
Red

Tūkstančiai naudoja greitą patva
rią pagalbą nuo baisių ‘ skausmų nu
garoje nuo reumatizmo ir lumbago, 
greitu panaudojimu nuostabaus 
Cross Kidney Plaster.

Kam kentėti dar kitą dieną 
met šis nuostabus plasteris 
greitai pagelbėt jūsų nelaimėje.
Cross Kidney Plaster, vartojamas 
prie skaudamų vietų, teikia šilumą, 
.pagalbą ir nfalonUmą. Šitos gyduo
lės persiskverbia Į skaudamą vietą 
ir visuomet skausmai magišku budu 
išnyksta.

Red Cross Kidney Plaster yra du 
kart to dydžio kaip paprastas plas
teris. Jis nesky lėtas, su raudona 
flanele užpakalyje, palaiko šilumą ir 
padeda vaistams persisunkti per orą 
j skaudamus muskulus ir sąnarius. 
Nekentėk rytoj. Mėgink Red Cross 
Kidney Plaster šiąnakt ir jsitikrink 
pats kaip šis gelbstintis vaistas pa
šalins nugaroš skausmus, reumatiz
mą ir lumbagą. Visose vaistinėse.

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

Eagle Brand 
daugiau sveiku kūdikiu ne 
gu kiti kūdikių maistai.

CONDENSED MILK

Pa^elbsti
Trynk tį pačią vietą kur. 

skaudai
Trynk, trynk, trynk iki oda 

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

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

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

35č.—vaistinėse—70c.

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

Brooklyn, N. Y.

93 Komoren st., Newark, N.

TZOKS jausmas apsaugos 
**• yra kuomet likus vie
na namie naktį žinai jeg 
telefono pratęsimas randa
si arti tavęs viršuje kur 
gali tuoj pasiekti.

Gali pašaukti draugus ar 
pagalbą be išlipimo iš lo
vos jeigu nakties laiku pa
sitaiko nelaimė, ir gali at
sakyt ant vėlyvų pašauki
mų be grabaliojimų tamsu
moje lipant trepais žemyn 
šaltame ore atsakyt telefo
ną.

Tą visą patogumą galit 
turėti už tik kelis centus į 
dieną.

Telefono įstaigoj 'priims 
jūsų užsakymus ant pratę
simo ■ telefono vielų jus na
muose, tik pašaukit ofisą.

The Ohio Bell
Telephone Company
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DIRVA

j Nuo Redakcijos !
DR. J. BASANAVIČIUI MIRUS

ft-

y/ASARIO 16 d., Lietuvos 
nepriklausomybės devy

nių metų sukaktuvių dieno
je, senoje Gedimino sosti
nėje Vilniuje atsiskyrė su 
šiuo pasauliu ir su musų 
tauta garbingas vyras, Dr. 
Jonas Basanavičius. Tenai 
jis ir palaidotas Vasario 2.1 

• dieną. Visa Lietuva apsi
dengė Budėsiu, Ministerių 
Kabinetas paskelbė penkių 
dienų oficialj gedulą pager
bimui to musų didžiausio 

“ moderniškų laikų — o inok- 
šio atžvilgiu visų laikų — 

“ žmogaus.
Kas gali apsakyt pilnai ir 

huodugniai Basanavičiaus 
nuopelnus? Kas gali apra
šyt jo nuoveikius kitaip jei 
ne tik paviršiais grabalio- 

" damas, nes kiek daug nesa- 
■ kyši apie j j vis nebus 

„t pasakyta.
Tai buvo žmogus

Kaip komunistai vaizduoja 
Voldemarą. Maskvos “Prav
da” (ir Amerikos raudonieji 
lapai) talpina Lietuvos fašisto 
Voldemaro atvaizdą tokį: rūs
čia mina vyras, be kepurės, .be 
švarko, pasiraitojęs rankoves, 
eina nešinas didelį kirvį ant 
pečių; nuo rankų ir kirvio var
va kraujas (ar dumblas, pavei
ksle negali pasakyt). x Toliau 
užpakalyje matyt ant kartuvių 
kabo trįs vyrai.

Kadangi fašistas perstatoma 
su dideliu kirviu, o ant kartuvių 
kabo vyrai su galvom tai ko
munistai turbut nori parodyt 
kad fašistas su tuo dideliu kir
viu kur dumble aketę kirto.

kų su Lenkais puolimas Lietu
vą užgrobti. Ar to kas nors 
gali norėti, nors jei ir labiau
sia nekęstų smurtininkų ar “fa
šistų” ?

O kam kitam “Sandara” pi
nigus siųs revoliucijoms kelti 
kada Valstiečiai Liaudininkai 
nepriims ? Ir ar

ra” bus “Sandara” ir ar stovės 
prie savo organizacijos tikslų?

Prašome “Sandaros” nepri
kaišioti “Dirvai” “pašmeravi- 
mų”, nes ir jai nepatiks jeigu 
mes iš kitos pusės jai tą prikiš- 
tume.

Kadangi vienas turi but rim-i 
tesnis ir protingesnis tai šiuo- 
mi užbaigiame savo ginčus su 
“Sandara” ir daugiau neatsa
kinėsime jai. Ką bendradarbiai 
rašys tai bus jų dalykas ir ga
lės “Sandara” jei norės su jais

tada “Sanda- j ginčyti:

gana

kuris 
, . netroško garbės nei turtų, 

nors galėjo tai gauti; kuris 
budino mus ragindamas 
atstatyti savo tautos pa- 

IM1 matus, ir sulaukė savo dar- 
bo vaisių. Dar daugiau, jis 

... . ir mus mokino pažinti savo 
tautą, kurios praeitį tyrinė- 

,,, jo nuo pat ankstyvų savo 
, , gyvenimo dienų. iki dabar.

. Dr. Basanavičius mirė ei- 
damas 76-tus savo gyveni
mo metus. Galėjo dar gy- 

.. venti 'keletą metų, bet liki- 
■ nio buvo pasakyta jog ga

na. Gailėtis nėra ko, nes 
, nuo dabar musų tautoje jis 

bus tikriausia įvertinamas 
,,jr pastatytas ant jam tin
kamo pedestalo, o su kiek
viena gėntkarte jis kils au- 

, kščiau ir aukščiau.
•Y *

Dr. Basanavičius netroš- 
ko Lietuvos prezidento vie
tos, nors ją galėjo gauti; 
jis matė kad tai yra vieta 
kur politikieriai stumdosi 
ir tamposi už pasėdėjimą 
joje; negeidė būti joks “ek
scelencija”, nes tai yra vie
tos mažiukų žmogiukų ku
riose jie nori būti dideli nie
ko tautai neduodami. Bet 
jam lenkėsi visi tie didžiū
nai ir jis stovėjo aukščiau 
prezidentų ir 
garbės žmonių.

Kokią kitą ; 
greitųjų galėtų
vo Sunuį padaryti jei 
pradėti naudoti Dr. Basa
navičiaus atvaizdą ant kra- 
saženklių. Tą “Dirva” pa
siūlo nuo savęs.

kitų musų

“Sandara” Klysta
“Sandara” perspausdina visą 

“Dirvos” redakcijos straipsnį 
tilpusį No. 7-me, kur buvo duo
ta “Sandarai” pastabos kam ji 
pasiremdama ant paskirų as
menų gandų išsidirbo sau nu
sistatymą. prieš visą Lietuvą* 
kuomet ten pasitaikė nukentė
ti vienai partijai kurią Sanda- 
riečiai buvo pasiėmę remti. Tą 
“Dirvos” pastabą “Sandara” 
paskaito Sandaros griovimo | 
darbu. Išeina kaip* su kunigu: 
jei prasitari ką prieš kunigo 
negerą elgimąsi tai jau griauni 
tikėjimi. Jei prasitari prieš 
vagį komisarą tai eini prieš 
darbininkų reikalus.

Prasitarėm prieš “Sandaros” 
redaktoriaus netaktą atsineši- 
me link Lietuvos valstybės pa
sekmėje perversmo tai jau at
viras griovimas Sandaros or
ganizacijos.

Mums labiau rupi Sandara ir 
kad jos nariai butų gryni pat
riotai, o ne socialistų ir komu
nistų uodegos, ir užtai tas pa
stabas “Sandarai” darėme.

Mes sakėme ir sakysime kad 
“Sandaros” šaukimas išvien sd 
socialistais ii’ komunistais ant 
Lietuvos buvo tik pastūmimas 
į komunistų ir socialistų pink
les šimtų savo simpatizatorių. 
Jie ten nuėjo, paklausė jų rėk
smų, ir pamanė: “Teisybę čia 
kalba.” Ir štai net pačiuose 
Sandariečiuose pasidarė minčių 
skirtumas.

Už tuos ar dar. kitus “San
daros” užmetimus “Dirvos” re
daktoriui organizacijos griovi-

antl mo jis iš Sandaros neišstos bet 
laikysis iki galo ir ateis diena 
kada pagelbės tai pačiai “San
darai” atgrąžinti jos suklaidin
tus Lietuvius atgal į patriotiz
mo prieglobstį.

Taip tikrai bus, jeigu “San
dara” norės kad organizacijos 
tikslas pirmiausia butų patrio
tiškumas, ištikimybė savo ša
liai, atsidavimas
šių ir tamsinamų žmonelių, ne
paisant kokiose 
rankose šalis bus.

Ar taktingas yra “Sandaros” 
pasiryžimas rinkti aiikas ir 
siųsti į Lietuvą revoliucijų kel
ti arba smurtininkus versti? Ar 
Valstiečiai Liaudininkai prašo 
tam tisklui aukų? Visiškai ne, 
ir jie palaikytų išdavikais tuos 
kurie jiems pinigus siūlytų da
rymui suirutės, nes jie-žino kad 
sekantis žygis tai butų bolševi- 

i

DAINA
(Pr. Daugininkaitis) 

Išgėriau aš vieną, tai man' ne naujiena, 
Susimilk, dar įpilk, dar gersiu ir antrą.

Išgėriau aš antrą, širdis nesupranta,
Susimilk, dar įpilk, dar gersiu ir trečią.

Išgėriau ir trečią, pamylėjau svečią,
- Susimilk, dar 'įpilk, išgersiu ketvirtą.

Išgėriau ketvirtą, mano širdis tvirta*
Susimilk, dar įpilk, dar gersiu ir penktą. 

Išgėriau aš penktą, protas mano menkas, 
Susimilk, dar įpilk, dar gersiu ir šeštą.

Išgėriau aš šeštą, pasigavau šešką,
Susimilk, dar įpilk, dar gersiu septintą.

Išgėriau septintą, mano galva silpna, 
Susimilk, dar įpilk, dar gersiu aštuntą.

Išgėriau aštuntą, mano galva šunta,
Susimilk, dar įpilk, dar gersiu devintą.

Išgėriau devintą, žiuriu kad jau švinta, 
Susimilk, dar įpilk, dar gersiu dešimtą.

Išgėriau dešimtą, žiuriu kad prašvito, 
Susimilk, jau nepilk, jau daugiau neger- 

siu.

agarbą
Lietuva

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

i

riukės sesuo. Kupriuke buvo nužymėti® 
pavojinga po jos apsilankymo pas vienuol 
lyno viršininkę, ir kiek ji prisidėjo prįiB 
rengimo paliuosuoti Andriennę de Kardo

■ Viliutę. Toliau dar, Rodinas tikėjosi iš
■ spaviedoti iš Rožės-Pompon vardą to žmo 

gauę kuris jai pasakė kad jis yra ne Šar- 
lemagnas bet Rodinas.

Vos ta jauna mergina ištarė Bakkana- 
lų Karalienės vardą, Rodinas suėmęs ran* 
kas iš džiaugsmo parodė nusistebėjimą iifl 
susiinteresavimą.

— Ak, mano brangi, — tarė jis. —I 
Prašau pakalbėti dar aipe tai. Ar tu kal-Į 
bi apie jauną merginą kuri turi tą vardą,K 
kurios sesuo yra raiša siuvėja? .

— Taip, tamista, Bakkanalų Karaliej 
nė tai jos pramintas vardas, — tarė Rot 
žė nusistebėdama. — Ji tikru vardu yra® 
Cefisa Soliviutė, ir ji yra mano draugė. |

— Ar tai? — tarė Rodinas, pamąsty-I 
damas.

— Taip, tamista, mano artimiausiai 
draugė. • ®

— Tai tu ją myli?
—- Kaip seserį. Vargšė mergaitė! Ašį 

darau jai viską ką galiu, ir tai dar neper-į 
daug. Bet kaip atsitiko kad tamista toks® 
pagerbtinas žmogus ir tokiame amžiuje® 
galėjai pažinoti Bakkanalų Karalienę? A?| 
Tas parodo kad tamista turi netikrą vardą.®

— Mano brangi, neturiu aš daugiau į 
noro juoktis-, — tarė Rodinas liūdnai, kad k. 
Rožė net'pradėjo jaustis sugėdinta, ir tada I 
gražiai užklausė:

— Bet kaip tamista pažinai Cefisą?
— Aš jos nepažįstu, bet pažįstu jau- B 

■vaikiną, kurį aš pamėgau.
— Tai Joną Rennepontą?
— Kitaip vadinamą Snaudalium. Jis* ■ 

dabar randasi kalėjime už skolas, — dusą? r 
vo Rodinas. — Aš mačiau jį vakar.

— Tamista ji matei vakar? kaip ypaį p 
tingai — tarė1 Rožė,- nusidžiaugus. Ew|;-' 
va, tuojau, Į Filemono kambarius, pasakysi I 
Cefisai apie jos mylimąjį. Ji taip susi-1 
graužus del jo.-

— Mano brangi, aš norėčiau papasa-® 
kot jai geras naujienas apie tą puikų 'vai-1 
kiną, kurį .aš myliu nežiūrint jo palaidu?® 
mo, bet kas iš musų neišdykavo? — pri-B 
dėjo Rodinas, raminančiu tonu. — Prie B; 
to, aš galiu daugiau apie jį pasakyt: aš® 
myliu jį už jo palaidumą; nes, sakyk ką B; 
nori, bet širdyje yra kas gero- tokio žmo-® 
gaus kuris leidžia savo pinigus del kitų pa-® - 
gelbėjimo.

— Tai einam! tamista esi labai geras ® 
žmogus,-— tarė Rožė, užžavėta Rodino fi- |f' 
losofija. — Kodėl nenori .eit pas Cefisą ir® 
papasakot jai apie jos Joną?

— Kas jai nauda bus girdint apie' tai fe 
ką jau ji žino — kad Jonas kalėjime? Man į 
rupi tik kaip išgauti tą gerą vaikiną iŠ tie- į 
laisvės.

— Ak, tamista, padaryk tą, tik išliuo- | 
suok jį iš kalėjimo! — prašė Rožė,.širdim 
gai, — ir mudvi abi tamistą pabučiuosim— g 
aš ir Cefisa!

— Tai butų mėtymas bučkių ant nie- | 
ko mano padykėle! — tarė Rodinas, šypso- | 
dainos. — Bet buk rami, aš noriu pasitar- fe 
naut kada galiu kam gerą padaryt,

— Tai tamista tiki išliuosuoti Joną iš, 
kalėjimo? fe

Rodinas pakratė galvą, su nuslopintu |y 
upu ir tarė: — Aš tikėjau štai padaryti. Iš- f® 
tikro, tikėjaus, bet dabar viskas pasikeitė. | .

(Bus daugiau)

(Tąsa)
SKIRSNIS XXX.

Draugiškas Patarnavimas
Rodinui įdedant laišką į dvigubą vo

ką, jam pasirodė kad vėl kas už durų klau
sosi. Po valandėlės klausymo, išgirdo ke
lis Sykius pabarškinant į duris. Rodinas 
atsistojo. Tai buvo pirmas pabarškinimas 
Į jo duris toj vietoj kaip per metus laiko 
jis čia slaptai lankosi. Skubiai paslėpė lai
šką kišeniun, išsitraukė iš po lovos seną 
skrynią, išsiėmė kokius ten popierius su- 

| vyniotus purvinoj skepetaitėj,'pridėjo prie 
I jų savo naujai gautus iš Romos laiškus, ir 
į vėl skrynią užrakino. Barškinimas nesi- 
| liovė, su didesniu nekantrumu. Rodinas 
I paėmė į ranką krautuvninkės kaselę, pasi-j 
| kišo po pažaste lietsargį, ir neramiai ėjo 
Į prie durų persitikrint kas butų tas netikė- 
j tas svetys. Jis atidarė duris ir susidūrė 
akis į akį su Rože-Pompon, ta dainininke, 
kuri dabar, mandagiu ir švelniu balsu, tarė 
į jį viliojančiais žodžiais-, “Monsieur Ro
din, ar galima?”

Nežiūrint savo nuostabos ir neramu
mo, nudavė nieko nežinąs. Jis savo nepai
symą parodė tuo kad išėjęs iš kambario ra
kino duris, tik šaltai pažiūrėjęs į mergi
ną. Paskui tarė į ją gražiai :

— Ką tokį tu jieškai, mano brangi?
— Monsieur Rodino,' — atsakė Rožė, 

gyvai, ištempdama Į jį pilnai savo akis, ir 
žiurėjo Rodinui į veidą.

— Ne čia jis, — tarė jis, eidamas link 
laiptų. — Aš nežinau jo. Pasiteirauk vir
šujė.

— Nė, tamista nežinai! kaip tai tokia
me amžiuje nori žaisti! — tarė Rožė, pa
traukydama pečiais! — Lyg aš nežinau kad 
-tamista esi Rodinas.

— Šarlemagnas, — tarė sočius, nusi
lenkdamas, — Šarlemagnas gatavas tau 
pasitarnauti, jei galėsiu.

— Tamista negalėsi,—atsakė Rožė, iš
didžiai, erzindama Senį; prie to dar pridė
jo: — Taigi mes turim sau slaptas lindy
nes kaip katės; permainome savo vardus; 
mes bijom Mamos Rodinienės kad nepa
tirtų kur esam.

— Na, vaikeli, — tarė Rodinas drau
giškai nusišypsodamas; — tu atėjai į gerą 
vietą. Aš esu senas, bet myliu jaunuolius, 
linksmus, laimingus jaunuolius. Links
minkis -manimi.. Tik leisk man praeit, aš 
labai skubinuos — Ir vėl Rodinas žengė 
link laiptų.

— M. Rodin, — tarė Rožė, nužemintu 
tonu, — aš turiu labai svarbius dalykus 
tamistąi pasakyti, paklausti patarimo mei
lės klausime.

— Na kas tau darosi, tu pliauškute! 
neturi ką erzint savo namuose tai ateini 
mane erzint?

— Aš šiuose namuose gyvenu, M. Ro
din, — atsakė Rožė, erzinančiai ištardama 
kuoaiškiau vardą savo užpulto žmogaus.

— Tu? Ak, mano brangi, ir aš neži
nojau kad turiu tokią gražią kaimynę:

— Taip, aš čia gyvenu jau šeši mėne
siai.

— Ištikro? Kur?
— Trečiame aukšte, priešakyje, M. 

Rodin.
— Tai tu ten dainavai, ar ne?
— Tai beveik.
— Tamista mane labai patenkinai, tu

riu pasakyti.
— Tamista esi labai mandagus, M. Ro

din.
— Gyveni, manau, su savo padoria 

šeimyna? — paklausė Rodinas.
— Aš tikiu tąmištai, — atsakė Rožė, 

nuleisdama akis žemyn. — Aš gyvenu su 
dieduku Filemonu, ir bobute Bakkanale-^- 
kuri yra karalienė, ir taip tikrai.

Rodinas iki šiolei buvo labai neramus,! 
nesuprasdamas kokiu budu Rožė ištyrė jo 
tikrą vardą. Bet išgirdęs minavojant Bak
kanalų Karalienę, ir patyręs kad ji šiame 
name gyvena, jis rado kuo džiaugtis kad 
Rožė jį taip erzino. Rodinui buvo svarbu 
surasti Bakkanalų Karalienę, kuri turėjo 
savo saujoje Snaudalių, ir kuri buvo Kup-

ną

■

DAINA
(J. Jaudzems) 

Aš panelę dabosiu, 
Aš panelę viliosiu, 
Su savo gražumėliu, 
Su mantos daugumėliu. 
Eikš, panele, pas mane, . 
Eikš, jaunoji, pas mane: 
Turiu puikius namelius, 
Esu turtingas bernelis, 
Turiu bėrą žirgelį, 
Maliavotą važelį 
Turiu dimą balnelį, 
Ir auksinį žiedelį.
Aš neeisiu už tavęs, 
Turiu jauną bernelį 
Daug gražesnį už tave, 
Skaistus raudoni veidai, 
Dar ir gelsvi ūseliai. 
Tasai mano bernelis 
Kaip rūtelių krūmelis.

DAINA
(O. Kairiutė) 

Man močiutė vis kalbėjo 
Praktikos datyrus, 

Ir laiminga kuriai Dievas 
Tai mergaitei skyrė.

Ir neklausiau aš jos žodžių, 
Turėjau už nieką, 

Atidaviau kailį savo 
(Vyrui į apieką.

Kai bernelis atsirado 
Jam pasižadėjau,

Ir su didele linksmybe 
Jam pasižadėjau. 
Už jo ištekėjau.

O tas mano vyru džiaugsmas 
Didžiu verksmu virto, 

Bemaž kas dieną man vyras 
Su virvele kirto.

Jis parėjęs naktį girtas 
.Apie gryčią vaikė, 

Kitą dieną uždarytą
Alkaną palaikė.

Jis parėjęs laba girtas 
Manęs nėuvožoja,

Kulti, malti, malkų nešti, 
Sergant varinėja.

sa
ne

Dr. Basanavičius yra vie- 
... natinis musų tautoje žmo

gus kuriam dar gyvam 
esant buvo pastatytas pa
minklas, kas parodo jo ne
abejotiną didybę musų tau
tai.

Jo vardas lieka mumyse 
: amžinu, ir iš tokių Lietuvos 

Sūnų mes sau stiprybę ir 
pavyzdį semkime.

Dr. Basanavičius palai- 
dotas,- Vilniuje, su kuriuo 
nenorėjo skirtis nors turė
jo kęsti užgrobikų perse
kiojimus.

gerovei tam-

Savų žmonių
Puikus dideli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabai' su prisiuntimu kainuoja

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)
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J.LJ.IL


as
•iuke buvo nužymėti 
ūlankymo pas vienuo* 
tiek ji prisidėjo prif 
Andriennę de Kardo!

Rodinas tikėjosi iš| 
’ompon vardą to žmol 
ė kad jis yra ne šarf 
s.
rgina ištarė Bakkanaf 
Rodinas suėmęs ran* 

rodė nusistebėjimą if

angi, — tarė jis. ~| 
aipe tai. Ar tu kali

ą kuri turi tą vardu 
i a siuvėja? .
, Bakkanalų Karaliel 
vardas, — tarė Ro-

■ Ji tikru vardu yra 
yra mano draugė. I

rė Rodinas, pamąstyl

., mano artimiausi; į.

Juodas Karžygis
Į Senovės Pasaka. * Parašė Ve.TAS. Į

(Tąsa iš pereito num.)

DIRVA

.? .
Vargšė mergaitė! Aš 
iliu, ir tai dar neper-; 
iko kad tamista tok 
ir tokiame amžiuj® 
analų Karalienę? AI 
:a turi netikrą vardą!
neturiu aš daugiai 

Rodinas liūdnai, kad! 
tis sugėdinta, ir tad;

>ta pažinai Cefisą? r 
stu, bet pažįstu jaol' 
įmėgau.
nepontą?
ną Snaudalium. Jis. 
e už skolas, — dusai 
čiau jj vakar.
:ei vakar? kaip ypaf 
iusidžiaugusr^flfi| 
kambarius, pasakysi 
mąjj. Ji taip susi!

aš norėčiau papas;- 
s apie tą puikų valį 
ežiurint jo palaidu 
neišdykavo? — prig 
nčiu tonu. — Pri 
apie jį pasakytas 
imą; nes, sakyk b.
:as gero tokio žmoĮ 
pinigus del kitu pa

lista esi labai genį 
užžavėta Rodino it 
ri eit pas Cefisą f 
Joną?
bus girdint apie M 
onas kalėjime?A, 
, gerą vaikiną išifr

daryk tą, tik išli»| 
prašė Rožė,, širdin! 

nistą pabučiuosim-|

įas bučkių ant niej 
arė Rodinas, šypso- 
i, aš noriu pasitart 
erą padaryt, 
išliuosuoti Joną t

aivą, su nuslopini!' 
iu štai padaryti. Is| 
r viskas pasikeitė!' 
riau)

lideli

VOS
PIAI
sidavė po $1.00 '.
imu kainuoja

tjs atsiims mo- įj 
25c.)

“Dirvoje” 
Cleveland, Ohi*

IĮ.
Laukio Pavydumas Išeina Viršun
Nedaug laiko praėjus kaip tik Ardys 

pradėjo* persiimt kareivišku mokslu, kuni
gaikštis išskyrė jį iš prastų kareivių ir pa
aukštino, nes taip ir priderėjo, kaipo sū
nui buvusio narsaus karvedžio.

Bet Ardys tuo nesididžiavo, tik užsi
ėmė savo kasdieniniu trusu, ir su papras
tais jaunais pulko vyrais išdarinėjo viso
kius šposus, o kartais ir rimtus dalykus, 
kurie daugiau ir daugiau Visus įtikrino 
kad Ardys yra nepaprastų gabumų vyras, 
didelės spėkos jaunikaitis, ir tūli net ėmė 
atvirai šnekėti kad jis gali ne tik lygintis, 
bet ir perviršinti patį Laukį.

Tie gandai pasiekė ir Laukio ausis, ir 
jis butų tikrai-nubaudęs tuos kurie dryso 
taip jį pažeminti, bet gandai atėjo per 
mergas, o jos neišdavė tų kurie taip sako. 
Bet mergų akyse šitaip pažemintu esant 
Laukiui buvo dar baisiau negu girdėti tą 
iš vyrų, todėl nedaug laukdamas Laukys 
surengė medžioklę ant gyvų briedžių, ir iš
šaukė visus vyrus su juo persitikrint ‘arba 
susilygint. Nešaukė jis kurio vieno paski
rai, arba Ardžio, nes tada butų pripažint 
mas anam sau lygios galės ir gabumų.

Prie didelių šukavimų ir rėkavimų, at 
sidarė pilies tiltas ir narsuoliai išjojo, jų 
tarpe ir Ardys su Laukiu.

— Katras iš jūsų sugaus gyvą briedį 
tas galės su manim lenktyniuoti metinė;

■ rungtynių iškilmėj!* ‘šaukė į visus išdi
dus jaunas kunigaikštis.

— O kas pagaus laukinį ožį tas galės 
bobas ganyt! — surišo vienas senas vadas 
kuri taip sau jojo pasižiūrėt kaip jauniej’ 
žaidžia. Visi ant to nusikvatojo, tik Lau
kys pyktelėjo.

Ardys jojo nedrąsiai, dėlto kad neno
rėjo susilygint su kunigaikščiu; bet likt 
namie butų buvus gėda, ir jau išsyk pasi
rodymas kad yra tik “kelmas”, ne vyras, 
todėl turėjo dalyvauti.

Nedaug jojus, vijikai išsilakstę po gi
rią iš tankumų į pievukę išvijo kiškių, ma
žų stirnų ir lapių, bet tų medžiotojai ne
lietė, laukė briedžių pasirodant.

Už geros valandos, išpuolė į lygumą 
dideliais šakotais ragais briedis ir bėgo 
visu smarkumu, jausdamas 

' — Briedis! brįedis! — 
tik ten buvo.

Laukys leidosi 'paskui, 
per pievukę visomis jiegomis, o Laukys iš- 
sėdo iš balno ir laikydamasis vienoj kilpoj 
šone arklio skriejo link briedžio, ir netru
kus griebęs už ragų, paleidęs arklį, parsi- 
plėšė briedį po savim. Prijoję kiti briedį 
surišo, ir Laukys atsistojęs, apsišluostęs 
purvus jautėsi didelis, laimingai pasirodęs 
savo narsume.

— Kas kitas briedį sugausit taip kaip 
aš?. — didžiavosi kunigaikštis.

i Neužilgo iššoko kitas briedis, mažes
nis, ir ant jo puolėsi kitas pulko vyras, ir-, 
gi narsus ir drąsus, nelaukdamas kolei Ar
dys leisis paskui briedį. Tas irgi didžia
vosi savo smarkumu, bet niekur negalėjo 
perdaug pasirodyti. Jis pasivijęs briedį 
vos sugriebęs viena ranka už <ago smai
galio paleido irklį, o briedis tuo tarpu pa
kratęs ragus išsiliuosavo iš jo ir pabėgo, 
parmesdamas tą vyrą j šlapią žolę:

— Taip bus jums visiems! — rėkė kva
todamas Laukys, žiūrėdamas šnairai į Ar
dį, kuris stovėjo su pulkeliu savo pasekė
jų. — Ardys to briedžio butų nei nepavi
jęs! — dar dadėjo pavydunas.

Ardžiui tas užgavo jausmus, bet ką jis 
gali daryt — nenorėjo susipykt su kuni
gaikščiu, nes sena motina reikia užlaikyt, 
ji turi turėt kur vietą. Jeigu butų vienas

pavojų.
rėkė visi kas

Arklys šovė

nikus.
Šioms iškilmėms Rykulio pilies žmo

nės davė daugiau svarbos negu kitados, ir 
kitų pilių valdovai jau buvo begirdį apie 
netikėtą narsuną, ir visi jautė matysią ką 
daugiau negu kitais sykiais, nes per pa
starus tris metus visi atsižymėjimai pate
ko musų žinomam Laukiui, o kiti tik už 
menkesnius dalykus vainikus teišsinešė.

Dabar, visi girdėjo, atsirado kitas, ku
riam tūli net be išbandymų buvo gatavi 
viršenybę pripažinti.

Pribuvo kitų valdovų moterįs ir duk
teris, tarpe tų ir šviesiaplaukė, mėlynakė 

j Kastytė, Šerno duktė, ant kurios Laukys 
turėjo akį. Bet ji ne tiek del Laukio vyko 

| į rungtynes kiek pamatyt tą jauną viršai-

tai kas kita.
Vėl pasigirdo vijikų ragų balsai, bet 

dabar garsesni už pirmesnius, ir daugiau 
išrodanti į pavojų. Visi suprato kad išbė
ga koks didesnis gyvūnas negu pirmieji.

i Ir štai iš krūmų iššoko putodamas j tį Rykulio pulke, apie kurio narsumą kal- 
tauras — vienas iš laukinių bulių, kokių j bos jau buvo pasiekusios ir kitas pilis.
ir dabar sako dar Lietuvos-Gudijos girio
se yra, bet labai mažai. Tais laikais jų 
buvo gausiai, bet jie buvo labai smarkus ir 
pavojingi, nors jie nedrasko kaip vilkai ar 
meškos, bet maitinasi žole kaip briedžiai.

Kas dabar pulsis ant tauro jei ne tas 
nuolaidus vaikinas, Ardys, kuriam kuni
gaikštis 'Laukys nenorėjo priskirt jokio 
narsumo ?....

Ardys paspaudė savo žirgui pentinais 
šonus ir tas šovė paskui taurą kai žaibas. 
Ardžio palydovai ir draugai leidosi paskui. 
Taurai nebijo vieno ar kelių žmonių, bet 
kai mato daug tada bėga, užtai Ardžiui 
reikėjo jį vytis ir pagauti, o jo draugams 
rūpėjo kad tas laukinis baisūnas jauno 
drąsuolio neužmuštų ar nesužeistų.

Medžiotojų žinioj buvo kad jie vyksta 
tik ant briedžių, ir todėl taurą galėjo pra- 
'eist arba tik smagais subadyt, bet ne gy
vą imt. Bet jau buvo pervėlai — Ardys 
oerdaug buvo kunigaikščio užgautas ir ne- 
nanė nieko kito kaip tik apie prieš save 
'ekiantį bulių, ir pasitikėdamas savo ark- 
’iui ir savo spėkoms jau buvo prie tauro 
kulnų.

Akimirkoj Ardys persikėlė nuo balno
■ tą arklio šoną kur buvo tauras, ir kaip ; 
tik buvo ties galva, šoko ir griebė už ragų , 
r štai suriaumojęs bulius puolė galva į že- vyti už garbę nebuvo naudos, vienok kada 
nę, persivertė aukštieninkas, o Ardys jo paduota gandas joti, jis daugiau nieko ne- 
įprandą persukęs laikė iki prijoję kiti vy- manė kaip tik kad jo juodukas nebūtų pa- 
•ai jį supuolę surišo. Koks kliksmas me- juoktas, o sykiu ir jis, nes juoktis tai buvo 
Ižiotojų buvo negalima nei apsakyt, ir vi- j kam. 
n gyrė Ardį, tik vienas Laukys tuo buvo 
lepatenkintas ir gyrėsi kad ir jis tą butų 
ladaręs jei butų buvę Nutarta taurus gau- 
lyti.

Iškilmė tęsėsi tris dienas, ir kasdien 
vis naujus dalykus dalyviai atlikinėjo, vis 
sunkesnius už pirmus ir vedanžius j dides
nį pasižymėjimą tuos kurie dar neisšimetė. 
Bet vis pradžią padarydavo paprastieji, o 
į galą teko žymesniems.

Raitų Lenktynės
Jei kas butų jautę ką Ardys mano ir 

leidę jam pasirinkti, jis vis mielai butų su
tikęs stoti su pirmutiniais ir verčiau jų 
tarpe paimti viršų negu būti toj eilėj ku
rioj išpuolė jo pavydus lenktyniuotojas, 
Laukys.

Pats ant savęs Ardys pyko kad yra 
vyresnis ir vikresnis ir kad kaipo tokiam 
tenka išsistatyti su Laukiu. Niekas jo ki
taip ir nebūtų leidę, užtai jis ir negalėjo 
priešintis tvarkdamiams, tik stoti į glitą, 
o kada a,tėjo jam eilė, jo prigimtis neleido 
niekam užsileisti.

Pirmą dieną ėjo lenktynės raitiems 
arkliais. Stojo į eilę apie dvylika apšauk
tų jojikų, tų tarpe ir Laukys, prie jų ir 
Ardys. Ši lenktynė žinoma priklausė ne 
nuo žmogaus bet nuo gyvulio, ir užtai rei
kėjo ištirti kuris jojikas mokėjo geriau ar
klį prisirinkti, užlaikyti ir išlavinti. Ar
dys gailėjosi savo juoduko, nes bereikalo

plaukė, bet pirmiausia kraštą pasiekė Lau-1 
I kys, Ardys ir vienas kaimyno valdovo pul
ko vyras. Jie turėjo išbėgt iki tam tikrai 
vietai kur stovėjo liudytojai, ir tada pultis 
atgal plaukti. Neužilgo paskui juos, vie
nas po kito perplaukė dar šeši, kurie irgi 
paskui metėsi atgal, bet kiti jau turėjo kel
tis valtelėmis: jie ne tik netikėjo laimėti, 
bet net spėkų neturėjo gana perplaukt at
gal.

Tie trįs pirmutiniai mušėsi vandeniu 
visomis jiegomis, ir vis Ardys matė netoli 
sau lygų Laukį, kurs ištikro turėjo prie
žastį ir pavydėti jam, nes turėjo nepapras
tą prigimtį, kuriai iki Ardžio atėjimo ly
gios nebuvo.

Kadangi vienas turi vis būti pirmiau
sias, tai Ardys tvirtu kunu ir dar tvirtes
ne dvasia varėsi link krašto, ir jau iš pi
lies sienų, iš pakraščio, vyrai šaukė: “Ar
dys f Ardys! Ardys!”

Ir Ardys laimėjo plaukiko garbę, už 
ką pats kunigaikštis Rykulis uždėjo jam 
ant kaklo aržuolo lapų vainiką, ir apsirė- 
džiusį vedėsi jj į pilį, kur visi — sykiu ir 
moteris — sutiko jį šu šauksmais, o mer
gos mėtė ant jo gėles.

Algė ir Kastytė priėjusios užkabino 
Ardžiui ant kaklo savo nupintus vainikus, 
ir viena ’kiton šnairavo kada Ardys katron 
daugiau kalbėjo.

'(Bus daugiau)

ir Svietas Juoki 
kiu su Tavii

TAI VELNIŲ DA 
Ai- tu turtingas ar 
Kapitalistas ar drįsi 
Sveikas ar lušas-ko 
Vis tai yra velnių d 

Ar tu garbinsi raudot 
Juodus, baltus ar gelt 
Gudrius ar amžinus d 
Vis tai yra velnių dar' 

Lietuvą valdė kunig 
Varšaviakai, šlėktos 
Londonmanai ar “it 
Vis tai yra velnių d; 

Galima laukti tų laikų 
Kuomet Lietuva bus 1 
Kaip galinga taip gar 
Vis tai yra velnių dari 

Ar rankpelniai ar mo 
žemdirbiai, miestų į 
Ar kas kits valdys L 
Vis tai yra velnių d: 

Ar tu dirbk ar vis tik 
Busi sotus ar alkanas; 
Plepėsi ar vis tylėsi— 
Vis tai yra velnių dark

Jurgis

Metinė Žaismių Iškilmė 1

Parjojant medžiotojams į pilį, visi su
tiko juos žingeidaudami kaip medžiokle 
ėjosi, ir kai pamatė parnešamą gyvą tau- 
•ą — kurį vos panešė aštuoni vyrai ant il- 
?os kartės pasimovę per surištas kojas — 
visas dvaras sutiko Ardį kaipo narsuolį 
kokio dar iki. tolei nematė.

Bet Ardys vis nesididžiavo savo dar- 
jais, tik ant pagyrimų atsakydavo, “Taip 
pasitaikė.... ”

Jį pagyrė ir jauna kunigaikštytė, Lau
kio sesuo Algė, net perdaug atvirai, ko Ar- 
ižiui nejauku buvo nei klausyti.

Laikas vis slinko, ir vyrai neturėdami 
kuo užsiimti, lavinosi įvairiuose mankšty- 
muose, vienas už kitą ką daugesnio sugal 
vodami, tai apžiūrėdami savo balnus, tai 
dirbdami naujus .ginklus.

Artinosi vasarinė rungtynių iškilmė, 
kokią toj kunigaikštystėj kasmet rengda
vo. Sutraukdavo į tą iškilmę ne tik tos 
kunigaikštystės vyrai narsuoliai, bet ir iš 
kaimyniškų kunigaikščių. Taipgi suva
žiuodavo ir daugybė įvairių svečių ir patįs 
yaldovai iškilmes matyti.

Kožno kaimyno valdovo, kuris tik san
taikoj su Rykuliu sugyveno, pareiga buvo 
prisiųsti savo geriausius vyrus, o kuris tu
rėjo' tinkamus savo sūnūs tai išstatydavo 
juos, nors ne visi jie buvo tinkami ir ne
daug kas atsižymėdavo prieš Laukį kaip 
tik tas pradėjo suvyrėti.

Su vyrais suvažiuodavo ir jų moterįs 
ir seseris ir dukteris rungtynių matyti.

. Mergos pynė vainikus ir kožna atiduo
davo savo parinktajam jeigu kuo nors at-Į 
sižymėdavo. Ir taip ėjo: pirmiausia išlei
džia prastesnius, menkesnius, ir iš jų vie
nas kitas atsižymi prieš kitus ir gauna, vai-

Jo jaunas arklys, (nesugadintas kitais 
jojikais, jo gerose rankose, nešėsi per pie
vą kai vilyčia iš saidoką paleista, ir už var
snos kitos pradėjo aiškiai matytis kaip ki
ti jojikai atsilieka, lekia tik kokie penki, 
vėliau ir tų vienas po kito liekasi užpaka
lyje, o ant galo tik Ardys telekia su Lau
kiu prie nuskirtos vietos, kuri jau buvo 
netoli. Įširdęs Laukys spardė savo žirgą 
pentinais kad tik jis nepasiduotų juodukui, 
bet Ardžio juodis visa galva pirmiau pa
siekė nutiestą virvę, ir Ardys liko pripa-, 
žintas laimėtoju jojimo lenktynėse.

Plaukimas

DAINA
(B. Vasiliūnas)

Eik čionai, Antanuk,
Ką aš tau sakysiu,
Nėr bliudelio, nei šaukštelio, 
Ką dabar darysiu?

Aš nueisiu j turgelį, 
Pirksiu šaukštą' ir bliudelį, 
Tik tu buk spakaini, 
Tik tu buk spakaini.

Eik čionai, Antanuk,
Ką aš tau sakysiu:
Nėr karvutės, ne ožkelės,
Ką dabar darysiu?

Aš nueisiu į turgelį 
Nupirksiu karvę, ožkelę, 
Tik tu buk spakaini, 
Tik tu buk spakaini.

Eik čionai, Antanuk,
Ką aš tau sakysiu:
Verk vaikelis, nėr lopšelio, 
Ką dabar darysiu?

Aš nueisiu į Liepavą, 
Nupirksiu lopšį, kukavą, 
Tik tu buk spakaini, - 
Tik tu buk spakaini.

Eik čionai, Antanuk,
Ką aš tau sakysiu:
Nėr mėsytės, nei duonytės,
Ką dabar darysiu?-

Aš nueisiu į turgelį, 
Nupirksiu duonos, mėselės, 
Tik tu‘buk spakaini, 
Tik tu buk spakaini.

Nuo Juokų Red.: Gi 
gis Išalkęs, musų viena 
etas iš Paryžiaus, po su 
tų tylėjimo vėl štai pr: 
šį kampelį, ir nors t 
kad jis buvo karštų pr< 
šiskų pažvalgų, jis su š 
lėmis prisiuntė “Dirvai 
metų linkėjimus kuriuc 
kalba: .. . kad ‘Dirv
taip didelis laikraštis k 
laisvos Lietuvos dirv 
laukas”. Tas parodo 
turbut pametė' savo s« 
žiūras ir net neužpyko t 
vos’ nei už tą ką kiti ' 
prikiša fašizmu, po 
perversmo. Jis “Dirvž 
na “garbingu laikraščii 
rio kiekvieną laidą gau

Nors tai suvėluotas j 
metų linkėjimas mums 
ta (nes pasiųsta apie V 
d.), bet tai nėra pas: 
nes į kelias dienas po t 
me nuo J. Gogelio iš 1 
kitus linkėjimus^ bet ne 
tik jums visiems. Štai

Tą pačią dieną, pavakarėj, atsibuvo 
plaukimo lenktynės, bet jose motėrįs neda
lyvavo kaipo žiūrėtojos, nors tūlos ir la
bai norėjo ir butų ėję jeigu ne tų laikų pa-' 
protis sarmatytis vyrus plaukant matyti. 
Jos, tiesa, ir turėjo ko susilaikyti nuo ėji
mo matyt plaukikus, nes tais laikais plau
kikai nedėvėjo nieko ant savęs, kaip daro 
dabar.

Plaukti lenktyniuotojų radosi net į po
ra tuzinų, ir visi skaitėsi smarkus plauki
kai savo apielinkėj. Tarp plaukimų buvo 
svetimų dviejų kunigaikščių sunai ir 
dys, ir suprantama Laukys.

Į paduotą garsą šokti vandenin, 
vyrai leidosi smėliu į vandenį ir įbėgę 
do kiek galėjo, o paskui ėmė plaukti.

Upė buvo rami, vanduo tyras, oras 
gražus, plaukiką kožną iš galvos net gali
ma buvo pažinti, taip aplinkybės buvo gra
žios šioms lenktynėms. ■

Delei upės platumo, keli vyrai irėsi ir 
valtelėse paskui, nes buvo ir tokių kuriuos 
neužilgo reikėjo išimti — taip jie buvo 
smarkus plaukikai. Kiti daplaukė netoli 
antro krašto, bet irgi turėjo kibti į valtis, 
nes negalėjo datęsėti.

Nuo perplaukime į aną pusę priklausė 
ir perplaukimas atgal, taigi kurie įstengė 
perplaukė skersai upę. Apie devyni per-

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

Ar-

visi
bri-

Žodynas 
Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 
yra vienoj dalyj pradėti Lietuviški, kitoj Angliš
ki, taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to
kį gali rasti, šis žodynas bus jums didelė pagal
ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai ( 
yra grynas mokslas per save. Reikalaukit tuo
jau — nekęskit be žodyno.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ... .$10.00 
Tas pats, gera morokko oda ......................$11.00

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su- . 
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur, 
nors, nuėjus krautuvei!, pas daktarų, 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, 1919, pusi. 162, didelio format# .......... $1.25
Drūtais' apdarais . ........................................... $1.50

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

3411.

35c

1927 METAMS
Išdidžiai sutinkam 
Jus, metai naujieji, • 
Su vilčia kad žūtų 
Vargai mus sunkieji;

Kad tėviškė brangi 
Liuosybės sulauktų 
Kad Vilnių sostinę 
Šie metai atgautų.

Į angą įžengiam 
Su aukso svajone, 
Kad Lietuva brangi 
Baigtų tą karionę.

Be sostinės savo
Daug metų gedėjo, 
Didžiausia širdperš; 
Kasdieną kentėjo.

Kad metai šie butų - 
Didžiai pasekmingi, 
Del tėviškės musų 
Linksmi ii* laimingi!

Gerkonis. J.
------ o——

Naujausios Myslė
—Basas kaip Lietuvis
—Ėda kaip
Kiek yra 

žvaigždžių.

Latvis, 
mergų ti

Visa bėda su 
dininkėliais yra 
nori būti patįs 
ei jomis”, 
įlinkais,
naudos iš jų šaliai bus.

Jurgis 
* /

Lietuva 
tame i 

sau “E:
o ne valstybės 
Iki to nėpamei
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IF skirts continue to grow 
shorter and stockings longer 
old; Santa Claus is going to 
have quite a job in filling the 
stockings next year.

* *

Bjoneš: “So you’ve changed 
the name of your place. Why 
was that?”

Smiff: “I found that ‘Idle 
Hour’ was too attractive 
tramps, so I rechristened 
‘Woodpile Villa’.”

to
it

heOur business man claims 
has a perfectly noiseless type
writer, 
gum!

She doesn’t even chew

I
MEMORIES 
sang of a villageBut if

Asleep beside the sea, 
With its old houses looking

-■m - down
Upon the night and me—

And įf I sang of lilacs
In purple bloom again

Beside a winding garden wall,
Would you remember—then?

As long as she can fascinate 
men, no woman really worries 
about her age.

• The airman was explaining 
the use of the parachute to a 
group, of sightseers.

“And what would happen if 
the parachute failed to open 
after you jumped off?” a$ked 
a listener.

’ “Oh, that wouldn’t stop me!” 
replied the airman. “I’d come 
down just the same.”

A happy family makes 
lovely picture, but 
fęctive a one 
who broke it

as the
not su 'ef- 
chorus girl

up.

AH, THE DIFFERENCE
She was a popular flapper, 

She married a popular sheik 
Who was quite debonair and 

dapper
But on earnings was woe- 

t fully weak.
For her old life she frequently 

wishes, 
•Matrimony Ras wrought 
į such a change!

Her present dates are with 
soiled dishes,

With mops and the kitchen 
; range? 

-------- o--------
A- ncse by any other name 

would still be the scenter 
of the face.

Mother: “I wouldn’t 
baby this time, Robert, 
till he does

Father: 
doesn’t do

spank
Wait

it again.”
“But suppose he 

it again?”

Ristynes
Miesto Auditorijoj

KETVERGE, VASARIO-FEB. 24, 8 vai.

Charles Marotla, Promoteris

Trys Poros Geriausių Ristikų)

Joe Malcewicz, Lenkas, su 
BiH Demetrai, Graiku

Karolis Sarpalius su 
Leone Labriola, Italu Levu

Charles Fox su George Beloff, Bulgaru.

Tikietai $1.10 ir $2.20.

Phono Florida 1740J.

DR. A. A. IVINSKAS
Chiropractor 

1256 E. 79th St.
Valandos 2 iki 7.

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s 

Cigarus
50c

Unijos darbininkų— 
Rankų darbo.

Padaryti iš Porto Rico 
Havana tabakų.

John M. Sulzmann Mfg.
6802 Superior Ave.

ir

Parsiduoda “Dirvoje”.

| Biznierių ir Profesionalų DirektoriusB I

ANTRI MORTGEČIA1
MR. FELDMAN '

’ll SOCIETY FOR SAVINGS BLG.
Cleveland. (21)
Žema Jtaina—Greitas Patarnavimas

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

6411 Superior Ave.
Bandykit musu 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
šeštadienį

Betty Bronson, Ford Sterling in 
EVERYBODY’S ACTING

Randolph 6332.
Cleveland Sheet Metal 

Works
Išdirba Visokius Metalinius dalykus, 

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

6935 Superior Ave.

Ncdėlioj
Evelyn Brent, Louise Brooks in
LOVE E’M AND LEAVE ’EM

■ Pirmadieni , —v Pat O’Malley 
in THE PERCH OF THE DEVIL

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6,926 Superior Ave.

Valome Še ve rykus ir Skrybėles, (Iš
siuvame padus. Darbas atliekama 
gerai. Kaliošai padaroma kaip nauji.

■ Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Superior Hardware Co. 
Gelcždaikčiai, Cino Reikmenis, Pečiai 

Maliavos, Stiklas, Etc. 
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Sleitų ir Žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas Ė. 65th St.

The Buckhorn Coal Co. i
ANGLIS DEL NAMŲ IR 

GARO GAMYKLŲ. .
978 East 67th Street

Geros Rūšies. ; Geras patarnavimas
Rand. 1571 Rand. 5495

Telefonas Main 6111

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

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

NASH
AUTOMOBILIAI

su 7 Bearing Motoru

PARSIDUODA ČIA PAT JUSU 
KAIMYNYSTĖJE

SUPERIOR prie E. 68TH

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

Rand. 1725 Rand. 2638

NAUDOTUS KARUS PARDUODAMA ČIONAI
UŽ NIEKAD NEGIRDĖTAS KAINAS

Sutaupysit pinigus pirkdami čionai

Antradienį Speciale matinee 2 vai. 
Louise Fazenda in Finger Prints 

taipgi OUR GANG Komedija
Trečiadieni — Joseph Schildt 

in MEET THE PRINCE '

Pennsylvania 2107. Įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM 
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO. 

6710-12 LEXINGTON AVE.

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKCIAI Furnasai

1169 East 79th St.
Randolph 5977

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

The East 7 9th St. Shoe 
Store

1149 East 79th St.
Moterų Arch Supporters čeverykai 
Visokie avalai riebioms moterims su 
plačiom pėdom, Profesorįąus Starr 
moksliškai išdirbti avąlai. Patent 

odos, Satino ir Suede.

Rand. 4108 Jack Haber, Mgr.

St. Clair Auto Wrecking
PERKAM, PARDUODAM IR 
MAINOM AUTOMOBILIUS

Parduodam dalis visokių automobilių.

1?77 East 55th Street

Randolph 7185. Res'. Eddy 9079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS 

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.

6506, St'. Clair Ave. •

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?
. Mes galim suteikt jums planus 

—suteikt patarimus apie finan
sus ir duoti jums geriausią kai
ną 
ant 
tt.,

ir duoti geriausias kainas 
Medžio, Stogo dengimo, ir 
čia pat jūsų kaimynystėje.

The Lake Erie Lumber & 
Supply Co.

5459 Hamilton Ave.
Randolph 5080.

Frank Cerne
BRANGMENŲ. RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465 
930 East 79th Street 

Penn. 999

“Visiškai Nauja Skalbimo
Sistema!’

Patogi Lietuviams skalbykla/Į 
tik patelefonuokit ir vežimas |

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėlės ir Induose Augintos 
| Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Specialiai.
1203 East 79th Street 

Florida 3992-J

pribus.
Randolph 7761
Randolph 7762

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų. Specialistai suliejime.

— Patarimas Dykai —
“Dirvos” Skaitytojams. 

Už PATARNAVIMĄ MOKATE.
HENRY J. MENDELSOHN

(Advokatas iš Kauno)

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

ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai
’ 7321 Superior Ave.

Tel. Penn. 572

Tėmykite x-
Visokios batarejos, Radio f 9 H
reikmenys. Taisom ir per- y W Jj S įT^Ujį V

žiūrim DYKAI.
Kreipkitės reikale pas mus. trape mark registered

Freeman Battery Service 7305 Superior Avę.

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

7208 St. Clair Ave.
Penn. 0783

HARRY W. SMOLK, Prop.

Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVĖ

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

Superior Battery Co.
Išdirbėjai

Storage Batareju $5 ir $10
1410 St. Clair Ave.
4208 Superior Ave.

Štai jūsų

PROGA
Vienos savaitės laikui 

25 centu vertės 
NEBALTINTAS MUSLINAS 

specialiai po

18c
YARDAS

Geo. L. Schlather
- 6407 Superior 
6616 Wade Park

, Randolph 1822

l Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

GUTH’S SHOES
Aį, Avalai

del visos
M šeimos 

visai 
pigiai

Pirkit dabar
Wade Park, kampas Ė. 66,th.

Naujausia Muzikos
Viskas Muzikos

7412 St. Clair

SPECIALUS 
IŠPARDD AVIMAS

$8975

Mokykla
Srityje.

Avenue

j ijiiiiiiiniiiimiiiiuiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiininnmitmiiitiiiiiHJnmiiiiiinnmunneiI  i 
i = Prospect 2420 Central 1766 = ,
J THE F. W. ZIMMERMAN CO. |j 
j| Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- |; 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- |-| 
| kuojam, išleidžiam ir sukraunam. E Į

= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =H
j =Hiiiii»iiiiniiiiuiiiii»iiiii»iiiiiiniiiiiHiiiiiuiiuiiiiiiiiiiitiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniir-

Electric ĮJ!
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER 
CO.

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

A. S. BARTKUS |
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
1 FOTOGRAFUO.TAM VISOKIAS GRUPES 

VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.
Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti • Į 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- J' 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi-1 

np paprastai traukiamų fotografijų. |
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. >
Mpsų darbas garantuojamas. Taipgi .pa- Į 

\ • darome puikius rėmus visokiems paveiks- i 
lama ir padidiname arba sumažiname fo- ji 

V » tografijas visokių kitų traukimų. j •
1197 E. 79th St. Cleveland Į 

“Studija su dviem parodos langais” ji 
-----  Telefonas Randolph 5297 ----- Į j

SPECIALIAI SPECIALIAI
9 pėdų per 12 congoleum patiesalai 

reguliariai $16.50 iki $22 vertės - 
per šią savaitę po $11.99.

National House Furn. 
Supply Co.

5810-5812 Superior Ave. 
Randolph 7271

Lengvi išmokėjimai jei norima.

Estella Beauty Shoppe
. 1218 East 79th St. 

jIM*. Plaukų Kirpimo ir 
Marceliavimo Parlor 
Kerpa m, Plaunant ir 

gražinam.
Aptaisom veidą ir 

/ ? tam panašiai.
Telefonas Pennsylvania 1250

Randolph 0758
P. J. Pickett

PLUMERIS, GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIV BUDAVOTOJAS.

Apskaitliąvimai sųteikama 
ant pareikalavimo.

■ 7407 Superior Ave. ’

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sieninės Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS— 
7720 S. Clair Aye. 

Phone Rand. 5440 
7820 St. Clair Ave. 

Phone Rand. 4931,

a
l Your Home Prettier

Your Furniture 
Bright A 

Your Work LessI Use

Sdar^Polish.
"Cleans

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia p. w.

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

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

Kish, 8 metai prie Studebaker 
taisymų,

Why is it, asks Helen Pech-| Many a woman as she grows 
kaitis, that so many people who older not only succeeds in keep- we 
ought to be happy aren’t happy ing her girlish figure, but sc
at all ? j tually doubles it.

""" Often the mantle of charity |
--o spread over a brother’s I j 

Į shortcomings is badly moth J 
I eaten. | J

For Cute and Wound*
.Saugokitės užsikrėtimo! 
iTepkit visus Įbrėžimus, 
■susižeidimus ir įpjovimus 
Įsu šiuo stipriu nenuodin- 
Igu antiseptiku. Zenite 
stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydytu

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

“Ihave no 
more thread..“ I ll "Brin5 J Ig. orte s

J me. 
„.■spool 
of No:7o.“

thread

We 
haven't 
any , 
No/70.

’All oui o€ No. 70 
so I .got seventy

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $413,550.15. "

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna lalkraltt “W- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus* kala**.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,006.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės iius adresui

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. T.
txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxn
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DIRVA 1

th St. Shoe
»re

79th St.
porters čeverykai 
ioms moterims su 
rofesorįąus Starr 

avalai. Patent 
ir Suede.

Į Nusiraminkit, Nesukau-1

po lietuvąĮ
P ASIDAIRIUS 5

kit, o Daugiau Dirbkit

VA\WAY>WAWAV>VAW/<WAV^AV/A‘AriVA'AVAV=’.

Jack Hąber, Mgr.

:o Wrecking
LDUODAM IR 
IOMOBIL1US 
šokių automobilių.

>5th Street

Res*. Eddy 9079

wer Shoppe
ŠOKIEMS
LAMS
Lietuviams.

Hair Avė. •

attery Co.
įėjai
ėjų $5 ir S10
Hair Ave.
rior Ave.

jūsų

)GA

KOMUNISTŲ TEISMAI Į kurie sudaro 98,916 hektarų 
Paneyėžis. Vasario 2 d. Pa- ! Plotą. Išparceliavus sudaryta 

nevėžyje įvyko karo lauko teis- 9032 sklypai. Sųryšyj su dva- 
mas suimtiems po Gruodžio 17 DV išdalinimu likviduojamų ser- 
d. perversmo komunistams tei- vitūtų ii* bendrų ganyklų su
sti. Buvo teisiami iš Biržų ap-1 tvarkyta 119 žemės vienetų, 
skrities penki asmens, iš kurių kurie sudaro .4681 hektarų. 
Stęužas, .Kazakevičius ir Alek- j IšLviso, 1926 m. vykdant že- 
siunas nuteisti mirti, ketvirtas j mės reformų, išparceliuotų dva- 
Turla nuteistas 12 metų sun-1 
kiųjų darbų kalėjimo, o vienas 
į teismą ir pakviestas nebuvo. | 
Vėlai naktį to paties teismo iš
nešta Sprendimas ir Rokiškio 
apskrities komunistams, bet del l 
vėlybos nakties 'laiko 
mo nesužinota.

(Jau 
tiems 
bausmė

sprendi- 
“L ž.” 

kad ši- 
mirties

buvo. pranešta 
komunistams 
pakeista kalėjimu.)

lites laikui
i vertės
5 MUSLINAS 
ai po

3AS

ichlather
uperior
de Park

SHOES
Avalai 

del visos 
šeimos 
visai 
pigiai 

Pirkit dabar
mpas Ė. 661h.

H 0758
'ickett
O SUVEDĖJAS 
DAVOTOJAS.
ii suteikama 
ralayiĮho.
rior Avė. *

*

c Hardware 
ir Maliavos 

nes Popieros 
ĮJTUVfiŠ— 
lair Avė. 
nd. 5440 
lair Ave.
nd. 4931

ie Prettier 
mitute
& O
ark Less

rų ir išskirstytų viensėdžiais 
kaimų plotas siekia 147,902 ha. 
Iš jų sudaryta 17,318 sklypų 
ir sutvarkyta likviduojamų ser
vitutų ir bendrų ganyklų 475 
bylos, kurios sudaro 7724. hek
tarų. B.”

LITO PASTOVUMAS

nu-

pa-

vieno cento, nei vienos drapa
nėlės, nei knygutės, o krikščio-

V ?
nių vedamos draugijos gana 
gausias dovanas gavo.

Tų matydama kaimų liaudis 
pradeda linkti klerikalizmo pu
sėn. Derversmas 
atidarė i

Tamsesnėse provincijos vie
tose įvairus perėjūnai, tikėda
miesi iš lengvatikių7 žmonių pa
sipelnyti, buvo nei .iš šio’nei iš 
to paskleidę gandą buk lito ver
tė sumažėjus. Tamsus žmo
nės,- neskaitą laikraščių, įbau
ginti Vokiečių markes kritime 
laikų, kai kur šiems nenaudė
liams buvo patikėję savo ne
naudai! Tačiau, kaip gi ištik- 
rųjų lito pastovumas atrodė 
šiais metais ?

Pasak Lietuvos banko valdy
tojo, šiuos metus' bankas pra
dėjo'turėdamas' svetimų pasto
vių pinigų daugiau kaip 36,000-1 
000 litų; o pereitais metais tuo 
laiku turėjo tik 27 milijonus. 
Svetimų pastovių pinigų atsar- 

| ga ir yra geriausias laidas pa- 
I stoviam kursui išlaikyti. Iš te 
I aiškėja kad dabai- lito’ pastovu- Jauja, 
mas kuogeriausia patikrintas,

I nes be šios-pinigų atsargos iš
leistieji litai padengti aukso 
vertybėmis, todėl visi gandai 
apie lito pastovymą be pasipel
nymo turi tikslo sukelti žmonė
se nerimą ardyti tautos vieny- 
bę. Kiekvieno tautiečio parei
ga pranešti policijai arba karo 
komendantams apie 

1926 m. .pravedant žemės re- i gandų platintojus, 
formą išparceliuota 576 dvarai, ^as he butų.

GRIPAS LIETUVOJE
Vasario 1 d. Lietuvoje sirgo 

gripu 1413 .žmonių, Daugiau
sia susirgusių Šiaulių1 apskri
tyje, 363 žmonės.; šakių apskri
tyje 308 žmonės; Ukmergės ap
skrityje 154;: Kauno 117, Ra
seinių 111/ Vilkaviškio 78, Pa
nevėžio 62,,

Kaune gripu (influenza) ser
gančių barakui atidaryti vi- 
daųs!‘reikalų ministerija pasky-. 
rė miesto valdybai. 10,000 litų.

r._ “L.”

. GIRIŲ VOGIMAS
1919 metais Lietuvoje 

ta miško 8,719 ktm., 1920 
9,629 ktm.; 1921 m. — 13,81-1 ( 
-ktm.; 1920 —■’ .^7,278,;. 1923 
52,793; 1924 — 96,318 ;T925 
47,348.

Taigi miško vogimas suma-j 
žėjo tik 1925 m. 
geruoju 
9235 žmonės sumoje 136,557 li
tus. “U. B.”

m.

Per 1925 m. 
sumokėjo pabaudas

KIEK PERNAI IŠPARCE
LIUOTA ŽEMĖS * Įvairių 

nežiūrint
“Tr.”

Amerikos Lietuviai, kurie su 
dideliu atsidavimu aukavo Lie
tuvos gaivinimui, dabar užgir- 
dę kad valdančios rankos per
sikeitė, tie kurie jas rėmė nu
siminė.

Gruodžio 17 dienos revoliuci
ja galėjo Lietuvos nepriklauso
mybę palaidoti amžinai jeigu 
tik nekurie žmonės butų buvę 
karštuoliai ir nieko kito nema- 
tų kaip tik savo partijų, ir tada 
žinoma visas darbas butų 
ėjęs perniek.

Amerikos7 Lietuvių tarpe 
dinamų Lietuvos fašistų
sielgimas padarė džiaugsmo 
vienuose, o skandališko nusi
minimo antruose. Pažangiečiai, 
kurie visu laiku laukė ir tikėjo
si sulaukti šviesios Lietuvos at
eities, dabai- įpuolė į nusimini
mų, beviltę, ir net deda visas 
pastangas khd revoliucijos ke
liu prašalinus valdžių paėmu- 
siuosius.

Brangus tautiečiai! Tai vel
tus butų darbas ir aukavimas, 
nes Lietuvos pažangus žmonės 
neis klerikalizmo pėdomis ir 
niekados neišdrys taip pasielg
ti kaip pasielgė klerikalai 17 d 
Gruodžio. Valstiečiai Liaudi
ninkai ir jiems palankus žmo
nės Lietuvoje revoliucijos ne
kels ir laikysis savo švento 
obalsio: “šviesi Lietuvos at
eitis ateis tik per apšvietų, o 
.ie per žiaurumų”.

Kad klerikalizmui Lietuvoje 
sekasi tai nieko stebėtino, nes 
jie daugiau dirba savo partijai 
r pas juos didesnė priderama 

arba priverstina vienybė, ačiū 
ikėjimui. Be to-dar jie aukas 

vartoja kaip aplinkybės reika-

VIETINĖS ŽINIOS
Puikus Tarimas.

Negalima nutylėti neprane
šus visuomenei kokius nutari
mus daro dailės draugija. Da- 

?crvcrc~™3 Lietuvoje Dykas štai kaine. Pastaruose 
pažangos darbui plačių | keliuose ‘Vienybės” numeriuo- 

d-irvą darbui, tik reikia mažiau se “Tarkoje” tilpo pašiepimai 
šūkauti, o daugiau dirbti kai-|mus1 kolonijos senbernių, Nors 
mų tarpę, nes Kauno ponai pa-1 tuose juokuose buvo vaizdina- 
sirodė esanti nerangiais, neš iš- raa tikra tiesa, nes nekurie taip 
tikrųjų nematė kas užpakalyje elgiasi kaip ten buvo rašoma, 
jų dedasi.

Nelaukit redakcijų raginimo Taigi dabar musų berneliai pra- 
o užrašykit savo giminėms Lie- dėjo rūstauti ir pradėjo jįeško- 
tuvon “Dirvų”, “Vienybę” ir rašytojų kad galėtų jiems 
“Sandarų”. P. Kriukelis. I atkeršyt. Na ir kas-gi pada- 

Kadangi daugumas td- 
kių bernelių priklauso prie dai- 
los draugijos Varpo, todėl iš- 
kalno padarė skymų.kad išmes
ti iš .draugijos nužiūrėtus tris 
narius kurie jiems atrodo ga
linti parašyti ant jų.

Tų žinodamas, Sausio 31 d. 
nueinu į klubo kambarius, žiū
riu priešakinis kambaris tam
sus, o užpakalyje šviesu. įd
ėjau į priešakinį kambarį, kur 
radau kelis vyrukus tamsoje 
sėdinčius. Atsisėdau kampu
tyje ir klausau. • Girdžiu kad 
kitame kambaryj- susirinkimas. 
Komisijos išduoda raportus. 
Prieina choro komisijos rapor
tas. Atsistoja komisijos narys 
B. G. ir paaiškina kad choras

I prastame padėjime, merginos 
I nesilanko ant repeticijų,' o tą 
viską padarė “Tarka” ir jos 
korespondentai kalti, .už ką tu
rime juos ištremti iš draugijos 
kaip Dievas Adomą iš rojaus.

Atsistojo kitas irgi tą patį: 
kalba. Girdisi reikalavimai kad: 
paaiškintu kas tą; “Tarkoje”; 
rašė. Tuojau atsistojęs vienas, 
ir'l įvardina.slipro'1 pįi'mininlją L. 
K. kad tai jo darbas.. Bet tas 
pasiaiškina kad ne, na o faktų 
nėra. Aštrį irgi įvardiną, bet 
tas nebuvo susirinkime, 
čias jų nužiūrėtas buvo 
rinkime, bet tb neįvardino nors

bet mat tiesa visada yra karti.

- ryti?
Relieve Coughs,' Colds, 
Headache, Rheuniatism 
and All Aches and Pains

All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children’s Mustcrolc (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

PALENGVINK 
SKAUSMĄ 

Niekas nesuteikia tokio ra
minančio palengvinimo kaip 
originale Bannie Bengue. Ji 
pradeda varyt skausmą kaip 
tik užtepi skaudamon vieton.

BAUME BENGUE
(ANALGĖSIUUE )

čia su jais 
bet reikia 
Padaryta

daryti ? I 
surasti j 

įneš

NEW BRITAIN, Conn.! spėja kad ir jis rašo, bet ne 
Itaip pavojingas; tas tankiai pa
gelbsti berneliams kvortinukę j 
patuštinti.

(Į Na ir kas 
Faktų nėra; 
kaltininkus,
mas išrinkti komisiją kuri su
ras korespondentus ir nubaus 
pagal bernelių nutarimo. Bet 
kitas aiškina kad tokia visiems 
žinoma komisija neturės pasek
mių, įneša išrinkti vieną kaipo 
kabineto pirmininką, kuris pa
skui sau pasiskirtų kelis smar
kiausius špiegus ir surastų ko
respondentus. Radosi vienas j 
tą vietą, ir tarp narių pasklido 
kalbos kad tuoj pora “Tarkos” 
korespondentų bus pakarta.

Tai matot, gerbiamieji, prie 
ko miisų berneliai priaugo, ko
kius nutarimus daro, vietoj pa
keisti savo taktiką.

Nebūčiau rašęs tą, taip liūd
ną žinelę, bet negalima nutylė
ti. Nerašau tikslu jieškoti prie
kabių prie draugijos, nes ji ne- j 
kalta. Draugijos principai yra 
geri, ir pasidėkavojant keliems- 
kilniems nariams draugija dar 
gyvuoja; nors kartais pamiega 
bet ir vėl atsibunda. Mano 
tikslu yra perspėti kad tokie, 
draugijos nutarimai nepapultų' 
į rankas ateinančios gentkar- 
tės, nes kaip jie tada mus da
bar gyvenančius persiststyš... 
' Kampe Sėdėjęs.

Grotto Cirkas Atvyk
Cirkas atvažiuoja!
Pradedant pirmadienio vakaru 

sidarys Londono Hippodrome čir 
žienimį kombinacija geriausių : 
iš didelių vasarinių cirkų, kuris 
sitęs Clevelande savaitę laiko, 
miesto auditorijoj, vaidinimai bus 
pietų ir vakarė.

Dalyvauja 300 žmonių ir 100 
vuliu, išlavintu slonių, kupranugz 
arklių ir kitokių gyvulių.

Bus aktai drąsių akrobatų ko 
retai tenka matyti. Bus būriai 
šokių klaunų su juokais, ir vis 
kito kas reikalinga cirke.

Tikietai galima gauti pas 1 
her’s, 1226 Huron rd.

Vienas krautuvninkas. 1 
pastaru laiku tankiai apvog 
vo koks nors žinomas plėšil 
negalėdamas kitaip susekti ■ 
taisė ties langu spąstus su š 
tuvu sujungtu prie dėžė, ir 
naktį kada plėšikas vėl įlipo 
langų ir užsistojo ant dėžės 
suėjo šratai ir jis mirė. Ki 
tuvninkąs už tą žudystę iš 
sintas, bet paliepta jam d 
giau tokių- spąstų nedaryti.

Tūlas Thomas Bartcla, 53 
amžiaus, tapo peršautas už į 
čą del 50 centų, kurie buvo 
skolinti kitam, o tas nenoi 
atiduoti..

Adv. P. J. 
nose važinėjo 
buvo apie 10 
reikalais.

Antradienį
ley peršovė savo buvusių pa 
28 metų moterį, namuose 

I sesers, 2579 E. 35th st.
' peršovimas buvo šitaip: tas 
’• ras valė revolverį ir paprašė 

paduoti j am kulkas, kurias 
dėjęs į revolverį juokaudai 
sakė nušaus ją. Tuo tarpit 
tyčia revolveris iššovė ir i 

■ tinai ją sužeidė.
Clevelande prasidėjo žym 

šių Amerikos, Meksikos ir 
nados gydytojų ' suvažiavir 
tęsis penkias dienas. Dalys 

j ja 3,000 gydytojų, vyrų ir
• t erų. Jie yra nariai Amėri 

1 Gydytojų įtolėgijoš.' ' "

Keršis šiose 
Chicago j e, ten 
dienų su įvair

tūlas Willie S

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piukų jeigu gali taip 

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

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

Lislerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju bu du. Musu che
mikai pagalios surado sustata' 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele Juba''Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

TOlirtftS
Night and Morning to keep i 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Murine Co., Dept. II. IS.,9 E. Ohio'Stl.CbtcMįo « .1

Klerikalizmas daugiausia rū
pinasi kaimų liūdimi, o pažan
giečiai miestų, užtai jų nuveik
ti darbai mažai žymus. Kaimų 
krikščioniškos draugijos de
šimtimis sykių geriau gyvuoja 
negu pažangiosios. Tai vis dė
ka Amerikos Lietuvių katalikų. 
Jie ne tik kaimų draugijoms 
prisiunčia literatūros, bet ir pi
nigų, gramofonų, įtaiso radio 
ir kitus dalykus, kas ir pritrau
kia jaunuomenę jų pusėn.

Pažangiečiai remia Lietuvos 
draugijas, bet tik miestų. Pa- 
vyzdin. Tautininkams ir San- 
dariečiaims yra žinomos naš
laičių prieglaudos 
Vilniaus, 
kuriose 
daugiau 
žinoma.

Rokiškio apielinkėje Ulytėlės 
našlaičių šelpimo komitetas sie
kia jau septynis apskričius ir 
turi savo globoje 700 našlaičių, 
bet Lietuviai Amerikečiai šios 
draugijos neremia. Pereitas 
Kalėdas ta draugija negavo nei

se

Kauno ir 
bet kaimų prieglaudų, 
randasi šimtų sjhttų 
našlaičių jiems nėra

id Wounds
ižsikrėtimo!

įbrėžimus, 
r įpjovimus 
Į nenuodin- 
U. Zonite 
i perus. Ir 
rti.

idui

35c. vaistinėse.

KSv

jBEST 
FRIitND /

ose ir skilvyje ne- 
geresiiio ir pagel-

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti 
bingesnio.

VELTUI! VELTUI 1
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdinės bonkutes 
BAMBINO. Mes norime, 
kacL jųs^išoąndytumct jį!
F. AB. ^ICHtAr «-'CO.

Bcfcry & 96. 5th’Sfš»..
GĮįrgęklyTl, N. Y.

iŠ

£dar
✓Polish 
leans 
is it

Polishes”

FLIT
NAIKINA

Kandis, Blusas, 
Muses, Tarakus 
Kitus Namų Vabalus

Didis Pasisekimas

Feen^mint
The Chewing LAXATIVE
\' Skanus mėtų kromto-
,4 mas gumas kuris regu- . 

liuoja vidurius. Vaikai Ai 
jį mėgsta.

. 15c ir 25c

Tre- 
susi*

SNuo pleiskanų
Naudok

'Ruffles^
a

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite

Taipgi pajieškau 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.

Richman’s Kelines 

$3 ir $4

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ

I W'SANDARA" ' I
SAVAITINĮ LAIKRAŠTI.

Jei norit kad jūsų giminės pažintų pasaulį, suži
notų kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant užra- 
•Sykit 'jiems laikraštį “SANDARĄ”, už tai jie bus 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaitė naujausias pa- ■ 
saulines žinias, geriausių Lietuvos ir Amerikos -ra
šytojų straipsnių, apysakų; eilių ir juokų.

“SANDAROS” prenumerata metams: į Lietuvą $3;
Amerikoje’ $2. iVieną numerį pasižiūrėjimui siunčia- s 
me dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu:

“SANDARA”
327 Ė Street So. Boston, Massį

!■■■■

Galit pirkti kelines daugybėj krautuvių už tas 
pačias kainas, bet yra didelis skirtumas rūšyje 
kelinių kaip yra skirtumas visame kame. Musų 
kelinės yra pasiuvamos musų pačių East 55th 
Street Dirbtuvėje rankom vyrų ir moterų kurie 
turi akcijų musų Kompanijoje,—tikrai sakant, 
kiekvienas kuris dirba del Richman Organizaci
jos, ne tik dirba nuolat už gerų algų, bet taipgi 
dalinasi ii’ pelnu.

Jus pasinaudosit jų geru darbu ir musų tinka
mu patarnavimu ir gausit nepaprastą rūšies 
gerumą.

Būtinai išegzaminuokit musų kelines—jos par-' 
siduoda iš musų Dirbtuvės Tiesiog Jims. Jus 
sutaupysit Tarpininko pelną.

The Richman Brothers Co
Ontario ir Prospect Ave.

Įsteigta 1879.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

IIHIUHIUUK1
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p«M tikrą Specialistą, • B6 

prie kokią neišlavintų daktarų. Tib
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinė* kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų uitai negalėjo jūs 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- 
riolbgiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryz senoji jusi} sveikata is 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnejuslua 
nervus ir kenčiate nuo užnuodilime 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, fiai- 
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaitere- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai -pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžini*> 
gai. Greitas it pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
4 • ,■ Q

ftd A vuisafiM

10496 Euclid Av. Kampas E. 105th St. 
ANTROS GRINDYS, KAMBARIS

OHm velaiuioi; Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6
NadSldieniaia nuo 18 Bd Li •, Msasiaieniau Bae

I VW



Kas Girdėt Clevelaride-Apielinkese SPORTAC

įil'i 6820 Superior Ave. 
£=-..... ■- -

Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Stehetinai Puikus Artis-1 prigimtą mokytojos dvasią, kū
tes Jozevskaitčs Kori- I rią ii; parodo atvirai ir su arti- 

certas

LAUKIAMA PETRAUSKO
Apie Kovo mėnesio vidurį į 

Clevelandą žada atsilankyt Mi
kas Petrauskas, mušti mylimas

Publika Reikalauja antro 
Pasirodymo.

i mais kalbėdama ir su visais kas 
tik aplink ją esti, ir tuoj visi

j jaučiasi lyg j.~ ------:
iir linksmi. Kiekvieną ji pra-1 Lietuvių salėję, 
juokina, duoda linksmą, gražų

5Ve- žodį ir nori būti drauginga, at- 
kokisH’irn, ko nerasi pas visus artis-

I tus.
| Abiem artistam, p-lei Jozev-I
' skaitei ir Kudirkai, Clevelan- j
I das labai patiko ir sako kad čia 

arbe ^ur* gyventi labai geri žmonės, I 
nes kokiose aplinkybėse gyve11 
na toks yra ir žmogus.

Nėra abejonės kad 
atsilankymu svetainė 
pildyta, ir visi išeis su

I siu pasiganėdiniinu, džiaugsmu i svetainėje.

,ią senai pažinoję kompozitorius, ir duos koncertą
Dalyvaus ir 

I vietiniui Daugelis žada eit pa
simatyt, su gerb. Petrausku.f * Vasario 19 d. Lietuvių 

taįnęje įvyko koncertas 
galima priskaityt prie didžiau-I 
siu retenybių musų kolonijoje. 
Tokių dalykų labai mažai esti 
ir mažai bus;

Clevelandiečiai turėjo 
išgirsti dainuojant operos artis
tę,- buvusią Klaipėdos muzikos 
konservatorijos mokytoją, Ka-! 
mile Jozevskaitę, lyrinį sopra-, 

z na, vienatinę tokią dainininkę 
ką mums kada Lietuva davė. _ ( .---- ...------

Kur tik artistė Jozevskaitė *r atminčia apie jų koncer-12lIS koncertas, 
lankėsi ten paliko nepaprastą t?- Buvęs., eliktokai. taigi ir
įspūdį, ir Clevelande tas įspūdis i Paminėjimui Dr. J. Basana- 
pasiliko tokis. geras kad susi-! vičiaus mirties publika buvo ]{g, 
griebė tame vakarė dalyvavo- j, 
šieji rengti kitą koncertą kada pabaigoje koncerto sudainuota paisant šių sunkių bedarbės lai- 
artistė Jozevskaitė gryš į ryti- Į Lietuvos Himnas. , kų, vistik įstengę atsidėkoti sa-

-------- ., Į vo nenuilstančiam linksminto- 
“KAROLIO TETA” I juj sū veik $140. Matomai Det- 

šioj nedėlioj Lietuvių salėje roitiečiai moką įvertinti nuo-

DETROIT, MICH.
Komp. Miko Petrausko 

Koncertas.
Tik ką sugryžęs iš Lietuvos,

i musų garbingas muzikas Mikas Į
kitu jų | Petrauskas atsilankė pas mus 
bus už- j j Detroitą su 
didžiau-j Įvyko Vasario

Tai

žvilgių koncertas 
Malonu yra 

j paprašyta atsistoti ir tuo tiksiu įą kad Detroito

koncertų, kuris 
19 d. Lietuvių 
buvo labai gra- 

žnlonių buvo 
finansinių', at- 
taipgi nusise- 
pažymėti fak- 
Lietuviąi, ne-

nes valstijas. Tai bus Balan-, 
džio pradžioje, ir bus progos j 
išgirsti ją platesnei Clevelando I 
visuomenei. Del greito suren-tnuo 5 vai. po pietų Liet. Vyčių!pelnus iMiko Petrausko, 
gimo šio koncerto nelabai kasi25-ta kuopa stato scenoje gra-| “ 
ir spėjo sužinoti. žią trijų veiksmų komediją iš j Petrauskas
' Su ja dainavo plačiai žino-1 Anglų gyvenimo, vardu 

rnas Amerikoje tenoras, Justas! lio Teta”. Po programo 
Kudirka, kuris prieš kelis me-Įkiai. 
tus dainavo Lietuvos operoje.

Prie jų dar ekstra buvo pri-l 
kviestas ir dainavo musų risti- 
kas Karolis Sarpalius, kurį jau 
pirmiau esam girdėję kaipo dai
nininką.

Visi trįs artistai sudainavo 
. liaudies ir klasiškų dairių be

veik visų musų žymesnių kom
pozitorių ir svetimų.

JuOzevskaitė ir 'Kudirka po
ra atvejų sudainavo po du 
tu, kas išėjo nepaprastai gra
žiai.

Solo dainuojant, visi daini
ninkai buvo 
gausiausiais 
z'azmu kokį 
sulaukti.

-Kamilė Jozevskaitė yra gra
ži, pilna energijos, jausmų ir 
gyvumo artistė, turinti savyje

sutikti ir palydėti 
plojimais ir entu- 
retas artistas gali

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

;ei>ave., didelė kampinė krau-| 
tuvcĄ,15 mėtų groserio ir mė
sos.’.' biznis. Taipgi parsiduoda 
ir įtaisymai. Kaina §200. Lie
tuvių kaimynystėj. (9)
/ šaukit Eddy 1591-M.

PARDAVIMAI
PIGIAI 2 ŠEIM. NAMAS

Dviejų šeimynų namas, po 5 kam
barius, parsiduoda pigiai, kaina tik 
$8.650. Randasi 10617 Olivett avė., 
netoli E. 105th ir Superior karu. 
Gera proga Lietuviui.

THE J. V. MITCHELL 
PROPERTIES CO.

2111 Guarantee Title Bldg.
Telefonas Main 5973.

Rekia pastebėti kad gerb. M. 
savo koncertuose 

“Karo- duoda Lietuviams naujų dainų, 
bus šo- naujų melodijų, kas ir skiria joj 

i koncertus nuo kitų koncertų, i 
Matomai kad, jo sieloje susi-

I kaupęs neišsemiamas šaltinis] 
I melodijų.

šiame koncerte dalyvavo ir 
Rimkus, Detroitietis.

| Tai 'dar jaunas' vaikinas, o 
. (dainuoja gana žavėtinai. 
: l balsas gražus, malonus ir 
įdėlis; publika jį mėgstą, ir 

vės” skiepo) kalbėtojas ir vėllejtis ?.m kaiPQ dainininkui yra 
dergėsi ir burnojo; Bet klau-|Platl lr.gal ^tikrinta. Jis tįk- 
sytoju buvo tik'saujelė ir au-1™1 uzsrtarnauja parjos kaip 
Rojo tik centus 1 Wnansines taip ir dvasinės nuo
“ Clevelandiečiai, paklausykit| Li^uvh-'’ ’ ^paisant vi-

i šokių sunkenybių',, .jis: • sparčiai 
I einą pirmyn dainavjmą.
I Kompozitorius'M. Petrauskas
I rengiasi duoti ,visą' eilę koncer- 
. tų Lietuvių kolonijoąe. Turėti;

sa-!^uti žinotina visiems Lietu-
į viams kad jie išgirs , ką tokio 

ne ■ naujo, nepaprasto. Tatai pa/ 
įtartiną; lankytis į jo koncertus 
į kuoskaitlingiausią.
j Muzika, daina sužadina mus
I nubudime, pakelia musų riupuo- 
: liisį tipą nelaimei ištikus.
I Mes Detroitiečiai tariam sa- 
| vo numylėtam muzikui širdin- 
• giausį ačiū už atsilankymą pas 
i muš. Mes lirikim jam ilgiau 
sių metų' ir sveikatos ir vėl šū- 

j laukti jo atsilankymo.
Detroitiečiai.

Bolševikai suvedžioja 
Įandįečiųs. Norėdami prisižve- i 
jot dolarių iš pervėrsrįio atsiti- 
kimo Lietuvoje, bolševikėliai ^asys 
dabar siuva tai siuvai su “pra
kalbomis”. Pereitą antradienį I 
Lietuvių salėj kalbėjo koks tai 
neva iš Lietuvos (gal iš “Lais-I

CIeve

paklausykit 
raudonukų patarimo: jie sako. I 
kam kas loja tegul ten ir laka. Į 
Bolševikai loja Maskvos Žyde
liams tegul iš jų dolarių ir pra-l 
šo, o ne iš jūsų.

Jus esat darbininkai sau, 
vo šeimynai, savo likusiems 
niems tėvams Lietuvoje, o 

i kokiems dykaduoniams padau
žoms kurie iš jūsų dolarius vi- 

| lioja ir iižia po kolonijas važi-l 
nedarni. Buvęs

SLA. 14 KP. VAKARIENĖS 
tikietai nariams išsiųsti, 
komisija nesiuntė tikietų 
vaikų, nes nežinojo kas turi va. 
kų, o kas ne. Tokiu budu da
bar pranešu: kas turit vaikus ir 
norit atsivesti tai tikietus ga
lit gauti “Dirvoje”. “Dirvoje” 
bus visokių tikietų ir kas norė
sit dalyvaut SLA. 14-tos kuopos 
Vakarienėj galit gauti pirm 19 
d. Vasario, bet vėliau — ne.

Komisijos Narys V. J. Z.

Bet 
del 

vai-

PARSIDUODA
9 kambarių pavienis namas, eis pus

dykiai. Reikalinga padalinti liku
sia turtas. Randasi Lietuvių kaimy
nystėje. Stogas akmeninis; gar.a- 
džius, moderniški įrengimai. Kreip
kitės 7220 Hecker avė., po 7 vai. va
kare. Tel. Penn. 1089R.

PARSIDUODA
2 šeimynų, po 5 kambarius na

mas, su maudynėmis, 2 garadžiai, 
didelis lotas, 137 pėdos ilgio, 34 pė
dos pločio. Parduoda savininkas 
Adam Kehr, 1441 E. 61 st.

PARSIDUODA GRAFOFONAS 
, Visai dar mažai naudotas di
delis kabinet grafofonas, tikra 
jo kaina buvo $135. Dabar ati- 
duoshn už visai pigiai. Duokit 
savo pasiūlymą. Kreipkitės: 

5820 Superior avė.

NEPRALE1SK1T 
PROGOS IŠGIRST

V Jį Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI 

(vairiose temose atsibuna kas
SEKMADIENIS

Wm. Abel salėj, 7017 Superior av.
T’-r"v.e.i:mai Ivsr'ai ant 2 p. p.
Prakalbos lygiai ant 3 p. p.

Kviečiame visus.
Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Trečiadienio vakare Sarpa
lius dainavo per radio iš mies
to auditorijos. Dainavo Ang
liškai, ir į klausytojus padarė 
labai gerą įspūdį. Radio sto
ties muzikos direktorius stebi
si ir giria Sarpaliaus balsą.

Ką Sarpalius Turi Pasa
kyt apie Čampionatą i 
Atsilankęs į Clevelandą Lie

tuvių čampionas Kavolis Sar
palius per kelias dienas turėjo 
laiko išsikalbėt ką jis mano 
apie sumanymą daryti rinkimą 
Amerikos Lietuvių Ristikų 
čampiono. -Sarpalius pasakė: 

Ristikanis nėra reikalo per 
laikraščius skandaluotis ir šau- 
kinėti vienas kitą Į ristynes už 
čampionatą, bet reikia eit ir 
persilikrint ant matraso. o ta
da visi matys katras yra čam
pionas.

Sarpalius sako: Reikalinga

Karolis. Sarpalius

SARPALIUS SU LABRIOLA 
RITASI KETVERGE

Dar daugelis spės pamatyt 
“Dirvą” ketvirtadienį, Vasario Į 
24 d., tą pačią dieną kai įvyks
ta Sarpaliaus ristynes su Itali
jos. Levų Labriola.

Visą Clevelando Italija suju
do ir laukia kad jų Levas pada
rys galą triūsų švelniam avinė
liui Sarpaliui, kuris taip švel
niai ir ramiai imasi kad per ke
lis pastarus savo atsilankymus 
Clevelndo miesto auditorijoje 
patraukė po savim visą publi
ką.

Labriola turbūt nujaučia ką,
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Augustas Freimontas, kuris atvyks su Jonu Kodžiu Į 
Clevelandą Kovo 13 d.; nedėlioj, vaidins Lietuvių salėj.

štai proga pamatyt du stipriausiu Lietuviu Ameri
koje, kurie laiko pasaulinius čampionatus: Freimontas 
sunkaus svorio, Kodis pusiau sunkaus svorio.

Kodis neužsileisdamas Freimontui žada parodyt ne
mažai tų stebuklų kokius atliks Freimontas.

Freimontas kilnos standard pasaulinius kėlimus, k. 
t. su dviem rankom virš galvos, su viena ranka virš gal- /į 
vos, ir taipgi bridge-tiltą, atsigulęs kels. ' Ant galvos su- 
lenks 11-8 colio storumo plieno štangą, su viena ranka.Ė i 
kels vyrus surišęs. Parodys taipgi daug kitų Samsoniš-®j 
kų stebuklu. Freimontas ragina garsų Drutuolj P. Nor- " 
kų atsilankyt ir parodyt katras jiedu tvirtesni.

Kodis, vidutinio svorio čampionas, padarys štai ką: 
1) viena ranką mes ir pagaus 110 svarų vogą; 2) skaldys 
dideli akmeni ant jo krutinės du vyrai su dideliais kūjais 
po 20 svaru sunkumo. 3) Atsigulęs iškels ir atlaikys 
ant kojų ir rankų 500. svarų sunkenybes. 4) su rankom 
suplėšys čielą kaladę kortų,’ir parodys daug kitų nėpa- j 
prastų dalykų...

Jiedu abudu yra Europos drutuoliai, todėl'parodys j 
tąipgi kai]) Įvairiose šalyse ristikai imąsi: duos tikrą ek- 
hibition visų žymiausių ristynių sistemų, kąs bus nepa
prastai žingeidu. . ■

Karolis Sarpalius patyręs kad jiedu atvykstą j Cle
velandą pasirodyt, pataria visiems nueiti jų pamatyt, nes 
tai tikrai stebuklingi žmonės kuriems lygių mažai kur 
pasaulyje užtiksi.

I . . BtLL
Demetrrl

I nes neapsakomai giriasi, kuo
met Sarpalius, po šešių savai- 

įčių nesveikavimo (nes po Saų- 
šio 9 .d. ristynių. su Vanagaičiu 
sako apsirgo flu, o gal įštikro 

j Vanagaitis jam šonkaulius sii- 
Ilaužė’....). Vasario 17 d. jis 
j turėjo pirmas ristynes Bosto- 
| nė, nes iki to laiko negalėjo 
j tįs dęl nesveikavimo.
j Italai laukia kad Labriola 
darytų galą Sarpaliui, nors

im-
išrasti kuris liks čampionas iš 
musu. Aš visada esu gatavas 
susikibti su kiekvienu iš mums, 
žinomų vyrų; ir turės pasirodyt i v*s* r^kė už Sarpalių kada 
ar Požėla, Šimkus, Brazauskas, [ r*tosi su svetimais.
Kodis, Bancevičius ir kiti pu-l ' 1 "
siau sunkiojo svorio vyrai nori 
būti ir sunkioji) svorio čampio- 
nais, ar palikt/'čampionais savo 
klesoj ir nėiyšli į sunkiųjų iar- | 
pa. Paskui reikia' išrasti kuris !■ 'f/'J^'Ū-R KITI RISTIKA1?
iš sunkiųjų bus čajųpionas: ar Į " Brazauskas. šoko prieš Sar- 
Komaras, ar Juška ar, aš, j palių/šaukdamas imtis. "Dir- 

Sarpalius, kiek jau žinom, | voj-’ ' buvo pagarsinta kad bus 
turėjo rįstynėš su Požėla, su • ruošįąjna • čampionatąs' ir kad 
Komaru, su Brazausku/su Jus-!ristikai atsišauktų ar sutinka 
ka ir nei vien'aš’ iš .jų neišėjo j a.rii. išrinkimo čampiono. Dar 
laimėtoju ant;!j'o, rieiškia .nepri- j kolei kas. atsišaukė tik Koma- 
grildė jo du sykiu kaip'ristynių j Šimkus ir Sarpalius. Kas 
tvarka reikalauja. / Įsu kitais’ Kodėl jie tyli jeigu

Kiti visi jie dar taip savęs'nori būti čampionaiš? Teisybę 
nesirito: nei Požėla su Šimkum,' Sarpalius pasakė.: Ant popieros 
nei Komaras su Požėla, nei Jus-! (laikraštyje) jie kelia lermą, o 
ka su Komaru ar" Požėla, nei j teikia pasirodyt ant matraso, 
kiti, išskyrus Banceyičių su Po-;nes ta>P čampionai renkasi, 

‘žėla. Taigi jeigu išrasti katras;
yra Lietuvių čampionas; Jie tu-l 
ri tarp savęs .pietsirisfi, o tada I landė" pradėjo mažėti, 
eiti prie Sarpaliaus.

Sarpalius sutinka kad turna- eivybė yra to priežastis, 
.mentas išrinkimui čampiono bu- “ 
tų CIevelandė, iries tai butų be-Į 

Clevelando miesto mokyklos I veik pusiaukelis tarp New Yor-

jau
Jo
di-

j svarsto įvedimą geležies darbų 
i .. . kursų mokyklose tokiems moki-Dirvoje galima gauti pui- ...... . . , ,.' kius knygos formoje SANDA- iniams kurie netun Patraukimo 
I ROS kalendorius del 1927 me-! P^e mokslo.

f u. Kaina 25c. Reikalaukit • Nedėlioj po nakties prisniges 
tuojau, nes mažai ju yra. .naujas sniegas Cleveiandui pa-

. . . ... I darė apie $16,000 nuostoliu joAntanas ir Katarina IMiėliau- Į . j > • • »
. . m -n vtali j tt • nuvalymui. 400 darbininkuūkai, 1033 E. 76th st., Vasario!^ J 

12 d. šventė savo 25 metų ves
tuvių sukaktuves, kuriose da
lyvavo diktokas būrelis jų ar- 

‘timų draugų. Visi linkėjo jiem Į 
geriausios laimės.' Poni Mie-į 
liauskienė senesnėse dienose 
buvo dainininkė ir dalyvaudavo | 
Lietuvių vakaruose apie Pitts- 
burgą. Išaugino ir dukterį ge
rą muzikantę įr damininkę,

1 Adelaidę.

Teisme šiose dienose eina di
delė divorso komedija vienos 
bolševikčlių šeimynos, kurie | 
gyveno be šliubo. Ta moteris [ 
sako turi jau trečią vyrą, su 
kuriuo dabar provojasi ir nori 
paimti jo turtą sau. Moteries 
duktė iš pirmo vyro yra moti
nos perkalbėtoj’a teisme, kuri 
nabagė turi klausinėti motinos 
ir atsakyti viešai visas motinos 
nuodėmes kokias ji papildė gy
vendama su vyrų.

dir-
prie kasimo ir vežimo.

Antanas Zdanis pasitarnau
ja Clevelandiečiams prie pir
kimo automobiliu. NASH yra 
geriausi ir populiariškiausi ir 
visada kreipkitės į Zucker 
automobilių sandėlį, Superior 
prie E. 68th, šalę “Dirvos”.

pa-

Kitos poros bus Charley Fox 
su Beloff, Bulgaru, o paskuti
nė pora bus Malcevičius su De
metrai.

Mokyklų vaikų skaičius Cle- 
Gimimų 

' kontroliavimas ir sulaikyta at-

ko-Bostono ir Chicagos, kur vi
si rišt i kai galėtų suvažiuoti ne- 
panešdami didelių kelionės iš-1 
laidų ir ilgo sugaišinto laike, 
nes Clevelandą iš New 
Bostono ir iš Chicagos 
pasiekt per naktį.

GAVO

Lietuvis Liko Pabalti jos 
Bokso Čairtpionas

Kaunas. — Sausio 30 d. Liau
dies 'teatro salėje dalyvaujant 
gausingai publikai ivyko tarp
valstybinės bokso (kumštynių) 
rungtynės. Tai buvo susikibi
mas Esto su Lietuviu. Estiją 
atstovavo Estų čampionas Ger- 
nas, o Lietuvą — Lietuvos pu
siau sunkiojo svorio čampionąs 
Juozas Vincas.

Publika boksininkus ■ sutiko

Yorko, • 
galima

SARPALIUI VAKARIENĖ
Vasąrio 21 d. Giliaus restau- jokimas Staliofins 

rante buvo surengta draugiška Teklė Kalainienė 
vakarienė ristikui Karoliui Sar
paliui! Vakarienėje dalyvavo 
virš 20 ypatų/ suaugusių jauni
kaičių ir jaunų mergelių, ir bu
vo kaipo garbės svečias daini
ninkas Justas Kudirka. Visi 

I smagiai juokavo, kalbėjosi, da
vė puikius sumanymus kaip iš
plėsti meną ir sportą, kaip pa
sitarnauti savo tąutos pakėli
mui. čia 8ūvo iškelta klausi-j 
mas išrinkimo Lietuvių rįsti- 
kų čampiono; ir A. Žukas davė 
sumanymą kad'butų parūpinta 
kokia nors čąmpionato dovana 
arba žennklas, kaip diržas ar 
medalis, kųiy&v turėtų pereiti 
nuo vieno nt kito kada naujas 
čampionąs aUfrastų.

Tas sumanymas ‘yra geras ir 
reikėtų rasti fondas iš kurio 
butų galihii ta’dovaria nupirkt.

garsiais uloiimais, ypač gausio
mis pv :c'; 'unis išėjo arerio'n 

Į Vincas. Publiką ngkąntrauda- 
Pinigųs Lietuvoj siųstus ma laukė kumštynių.

per "Dirvos” Agen
tūrą šios ypatos:

Stasys Navasaitis .... Lt.
Ona Sasnauskienė .......
Magde Skarakodienė . ....
Andrius Mankauskas........

i Motiejus Zdanavičius ....
Pranas Buivydas

Stašys Jųodgudis ........
Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior A v. Cleveland, O.

i Pirmutinė pora buvo, Marke
vičius su Estu, Paima. Painia 
buvo kaip technika taip ir iš- 

rftn tvermingumu viršesnis už Mar- 
,>wu | kevičių, kuriam teko tik gintis, 
100 įr trečiame rounde Paima lai- 
100 - T

. 50
100
150
200
350
150

PUBLIC HALL
' Prad. Vas. 28 d.

immiu
L . 3RINC , ' 
OMO

F didžiausias PASAU- 
' LYJ CIRKAS PO STOGU 

300 ŽMONIŲ 300 
1Q0 GYVULIŲ

Rengia 
AL SIRAT GROTTO

mėjo. Laimėtojas buvo džen
telmenas, savo konkurentą pa
bučiavo po visko.

Vincas Lieka Pabaltės 
Čanipionu

Publika nekantriai laukė Vin- 
čo-Gerno. šiame susiėjime Lie
tuvis jau pat pradžioje turėjo 
visas progas laimėti. Jis savo 
konkurentą blaško po sceną; 
Estų čempionui pavyksta lak 
kytis tik geresne savo techni
ka. Tačiau tai nieko nepadeda. 
Jau pirmas roundas brangiai 
atsiėjo Estui,

Antrame rounde jo laikyma
sis eina silpnyn, ir Vincas vis 
smarkiau puola. Bet per ne
atsargumą Vincas gauna keletą 
nelauktų stiprių smūgių iš Es
to'. Tačiau tas Vincą dar dau
giau sukelią, ir jis po sceną 
■švaistosi nesulaikomas.

Švilpukas sulaiko juos poil
siui. Po minutes jis vėl be pa
sigailėjimo kerta savo konku
rentą ir šį kartą jo smūgiai pri
verčia Estijos čampioną po ge
ro sukirtimo į sprandą pasiduo
ti. Tuo budu Juozas Vincas lai-

vardą-, nes kiek anksčiau jis sii- 
mušė Latvijos čampioną švedę.

Vincą jo draugai pagriebę 
ant rankų nešiojo arenoje. Vė
liau teisėjų komisija išdalino 
pergalėtojams. skirtas"' dovanas. 
- Juozas Vincas-yra-Lietuvos 
Dviratininkų Sąjungos Šiaulių 
skyriaus narys. Nuo 1926 m’ 
rudens jis paimtas ^ąriurhenėn 
ir tarnauja mokomoje batąrėjo- 
je, Panemunėje, jis pradėjo 
mokytis kumštynių prieš viene
rius metus,, ir per tą' tšpmpa 
laiką dasivarė iki Lietuvos if" 
Pabaltės čampiono.

šios Vinco kumštynės su Es
tu yra penktas jo,pasirodymas. 
Dabar jam samdomą treineris 
ir Vincas varysis aukščiau.

Nauji Lietuvos Rekordai
Sausio 30 d., prieš- praside

dant bokso, rungtynėms, -Liau
dies teatre įvyko sunkumų kil
nojimo pirmenybės,’kuriose da
lyvavo keletas geresnių įvairių 
sunkumų kilnotojų': Nitas plun
ksnos svorio; Albrechtas leng
vojo svorio, Stankevičius pu
siau sunkaus svorio, ir Vingi- 
liaukas sunkaus svorio.

“L.” 
jau- 
prą- 
tau-

Reikia pagirti Lietuvos 
nųolį, Juozą Vincą, kuris 
skins kelią ir kitiems musų „ 
tos vaikinams siektis prie spor
to aukštenybių. Jeigu Lietu
viai neatsižymėtų tai nei ūpo 
nebūtų. Lai lavinasi tolyn ir 
geryn.

Tikietai $1.10, $1.65, $2.20 
f ■*
Parsiduoda pas DREHER |~---- v „• *1226 Huron Rd. I ig.'Ja Pabaltijo campiono

nnfert™ dėdamas prieš Estijos_ čampio-

MALONEY SUMUŠĖ 
JACK DELANEY

Vasario 18 d. New Yorke bu
vo kumštynės Jim Maloney iš 
Bostono, su Jack Delaney iš 
Connecticut. Visi buvo nuo
monės kad laimės Delaney, bet 
išėjo priešingai: Maloney liko 
laimėtoju, todėl dabar kalbama 
kad jis stovi kaipo kandidatas 
sų Jack Sharkey, Lietuvio, ir 
su Gene Tunney,' čampioriu..


