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Jonu Rodžiu Į 
s Lietuvių salėj.
Lietuviu Amęri- 
tus: Freimontąs 
svorio.
:ada parodyt ne- 
ntas.
iniųs kėlimus, k.
i ranka virš gal- 

Ant galvos sii- 
su viena ranka,

j kitų Samsoniš-® 
Drutuolį P. Nor-1 
rtesni.
padarys štai ką: ‘ 
vogą; 2) skaldys 
i dideliais kūjais 
skels ir atlaikys, 
i. 4) su rankom 
daug kitų nepa-

R

.i, ' todėl'pą/4'4j’S 
i: duos tikrą ek- 
j, kas bus nepą-

i atvyksta j Cle- 
jų pamatyt, nes 

lygių mažai kur 
' ' a

ek-anksčiau jis si- 
>š 'čąmpįphą. Ąvėčlę, 
draugai pagriętį 

išiojo atendjiė, V6- 
komisija išdalino 

s skirtas^ dovanas, 
ičas- yra -Lietuvos 

Sąjungos Šiaulių 
y s. Nuo 1926 ni. 
įimtas įkariiuhenėji 
tiokomoje batąrėjo- 
lėje. Jis pradėjo 
štynių prieš vienė- 
ir per tą trumpa 
•ė iki Lietuvos/ 
įpiono.
kumštynės su Es

ąs jo. pasirodymas, 
samdoma: treineris 
rysis aukščiau.
-tuvos Rekordai 
d., prieš- praside- 

rungtynėms, -Lian- 
/yko sunkumu kil
nybės,^kuriose da
is geresnių įvairiu 
lotojų : Nitas pluji-

Albrechtas leng- 
Stankevičiųs .pu- 
svorio, ir Vingi- 

ius svorio.

irti Lietuvos jau- 
Vincą, kuris pra
lotiems miisų tau-' 

i siektis prie, spor
tų. Jeigu Lietu- 
mėtų tai nei ūpo 

lavinasi tolyn ir

EY SUMUŠ® 
DELANEY 
d. New Yorke. bu- 

■s Jim Maloney ii 
Jack Delaney $
Visi buvo huo- 

rimės Delaney, bėt 
gai: Maloney liko 
del dabar kalbama 

kaipo kandidatas 
ii'key,' Lietiiviū, į1’ 
iney,; čampiohūA

ŽUVO 52 ANGLIAKASIAI
Newport, Anglija. — Kasyk

loj ištikus eksplozijai ir užgriu
vus išeigą spėjama kad bus žu
vę 52 angliakasiai kurie tuo 
laiku dirbo. Gelbstint išimta 
22 lavonai ir manoma kad ki
ti 30 darbininkų bus irgi ne
gyvi.

Eksplozijos laiku kasykloje 
buvo 135 darbininkai. Suvirs 

vyrų išėjo gyvi, kiti rasta 
\ Aiairę, o likusių,.Įieško.

‘Nottinghan^Jknglija. — Su- 
/yjužus pastovams ant kurią dir

bo angliakasiai užtvinusioje ka
sykloje, 16 darbininkų sukrito 
j vandenį ir prigėrė.

Pittsburgh, Pa. — 1,200 uni- 
jistų 'budavojimo darbininkų 
pametė darbus ir atsisako gry- 
žti iki budavojimo kompanijos 
sudarys su unijomis naujų al
gų kontraktus. Sena sutartis 
pasibąjgė su Vasario 28 diena. 
Sulaiityęa darbai naujai stato
mų • budinkų, hotelių, teatrų.

Darijininkiii reikalauja , algų 
nsdirlifisęj ,*i i“; nekuria 
įčių dienu darbo savaitėje; ffun- 
traktoriai siūlė senas algas, bet 
darbininikai atmetė. Nekuriu 
kitų bųjlavojimo amatų šakų 
unijos sutiko ant senų algų.

Hearne, Texas. — Užsidegus 
aliejaus tankui, kurį jie iš vi
daus valė, sudegė penki darbi
ninkai. Tanke dar buvo alie
jaus kuris netyčia uždegta.

Walsenburg^ Colo. — Cald
well kasykloj ištiko eksplozija 
ir užmušta trįs darbininkai, ku
rių lavonai vėliau surasta.

New York. — 20,000 gelžke- 
lių patarnautojų, prekių krovė
jų ir stočių darbininkų dirban
čių prie New York Central g'elž- 
kelio reikalauja 12 nuošimčių 
algų padidinimo, kas reikštų, 
$5,000,000 daugiau per metus.

Chicago j e eina derybos tarp 
tos teritorijos gelžkeliu . kon
duktorių už algas. Tos derybos 
pąliečia gelžkeliečius į vakarus 
nuo Chicagos. .

Quanah, Texas. — Nuo pra
kiurusios gazo rynos ištiko eks
plozija ir tapo užmušta 3 darbi- 

■ įlinkai, penki kiti sužeista.
Cleveląndo budavojimo kon- 

traktoriai veda ginčus su dar
bininkų unijomis ir sako neda
rys jokių sutarčių su darbinin
kų unijomis del 1927 metų jei
gu unijos nesutiks įkergti ne
susipratimų taikymo punkto į 
sutartis, nes tas išvengtų strei
ko ir darbai nebūtų trukdoma. 
Jeigu kiltų kokie nesusiprati
mai kontraktoriai nori tarybo
mis dalyką išrišti nesulaikant 
darbų.

Nekuriu amatninkų unijos 
sutinka su tuo reikalavimu, ki
tos dar nedavė atsakymo.

Kovo 1 d. pasibaigė budavo- 
tejų kontraktai su unijomis, ir 
neturint naujų sutarčių neku- 
rie kontraktoriai varo darbus 
pirmyn. 18,000 darbininkų 
iš 30,000 budavojimo amatnin
kų šiuo laiku randasi prie dar
bų. šiuo tarpu streikuoja tik 
50 medžio apdirbėjų prie nau
jai statomos gelžkeliu stoties-; 
nesutikdami kam pavesta pa
prastiems darbininkams statyti 
.madines cemento liejimui for
mas.

Kovo 28 d. Clevelande įvyks 
penkiolikos budavojimo amatų 
darbininkų unijų prezidentų 
suvažiavimas su tikslu suben
drinti daugiau tas unijas kad 
tarp savęs nesivaidintų už dar
bus ir paremtų viena kitą atsi
tikime streiko.

O. D. Tolischus, Prūsų Lietu-1 teritorijoje, o Lietuviai kaimie
tis, keli metai atgal buvęs Cle- 
velandc “Press’ redaktorius, da
bar pelitinis korespondentas žy
mių Amerikos laikraščių Euro-, 
poje, praneša sekančiai:

Lietuva laimėjo savo šešių 
metą neoficiali karą su Lenkija 
ir Lenkai neužilgo sugrąžins 
Lietuvai Vilnių, žinoma su tam 
tikromis išlygomis.

Tarp tą dvieją salią atsida
rys diplomatiniai ir konsula- 
riai santikiai, prasidės telegra
fo, pašto ir gelžkeliu komunika
cija trumpu laiku.

Kreditas suvedimo Lenką ir 
Lietuviu į draugingumą pri
klauso Sir Tudor Vaughan’ui, 
Anglijęs,, ministeriui Baltijos 
Šalyse,^įkuris kelis kartus lankė
si Kaune.

Lenkai reikalauja kad Liet u-

čiai turės juos maitint.
Buvimas Lenkų kareivių sy

kiu su Lietuvių valdžia ir poli
cija privestų prie pavojingų pa
sekmių: Lenkai vis rastų prie
žastis ir sudarytų provokacijas 
kurios iššauktų susikirtimus ir 
dar Lenkai kėsintųsi visą Lie
tuvą užimti.

Užleisdami' Lietuviams Vil
nių Lenkai išreikalaus sau Len
kinimo teikiu tame krašte; rei
kalaus pilnos teisės naudotis 
Nemunu, 
mų kurie 
smingi.

Lenkų 
“geriems 
keti.

Taipgi
neklausyti gandų jeigu kas ims 
rėkauti kad Smetonininkai par-

Lenkutias., Zunai valdžių! 
vieni darė užmetimų, šitai da
rys kiti, jeigu kokias priekabes 
ras.

ras kitokių reikalavi- 
bus Lietuviams kenk-

jokiems prižadams ir 
norams” negalima ti

patariame skaitytojų

4t»

je savo kariumenes iki pasiro
dys kad'pegręsia jiems pavojus
nuo bolševikų.

¥

Nuo Redakcijos
Kaip ši žinia taip ir pačios iš

lygos yra painios, ir patariame 
savo skaitytojams perdaug ne- 

kituose 
ant- 
Lie-

sidžiaugti paskaičius 
musų laikraščiuose didelius 
galvius, “Lenkai Atgrąžina 
tuvai Vilnių”.

Jokie tikro atgrąžinimo nega
li būti kolei ten rasis Lenkų 
kariumenės.

Jeigu Lenkams iki šiolei bu
vo pavojus iš bolševikų toks 
koks jis dabar yra, tai jie pa
veju matys ir toliau ir spirsis 
laikyti savo kareivius Vilniaus

¥ ¥

Anglija, turi tikslo dėti pa
stangas sutaikyti Baltijos šalis 
ir subendrinti prieš 
carukus. Jie graužia 
pamalus Chinijoje ir 
ir jeigu jai pasisektų

Maskvos 
Anglijos 
Indijoje, 
sudaryti

tvirtą frontą prieš Maskvos te
roristus Baltijos pakraštyje, ji 
ramiau galėtų rūpintis savo po
zicijomis rytuose. •

¥ ¥ ¥

Kolei kas, lauksime žinių iš 
pačios Lietuvos ir tik tada savo 
skaitytojams pranešime kiek ši
tas su Lenkais susitaikymas tu
ri reikšmės.

Muišai Aplink Šanghai Atmetė Teikimą Ūki
ninkams PagalbosDidėja

Fang 
viltis 
bran-

šanghai. — Maršalo 
eilėse pradėjo atnaujėti 
išlaikymo kovos prie, šio 
gaus militariu žvilgsniu miesto
kada sulaukta daugiau pagal
bos iš šantung provincijos.

Fang stengiasi atlaikyti mie
stą nuo patekimo į nacionalis
tų rankas.

Anglai vėl išsodino 1,000 sa
vo kareivių,, prieš ką (darbinin
kų unijos apšaukė vienos va
landos protesto streiką, bet iš 
to nebuvo naudos.

Vadai ginanti miestą nuo 
užpuolikų sako savo kareiviams 
jog ginasi nuo bolševizmo.

Vasario 27 d. Kantoniečiai 
užėmė miestą Hankow, bet iki 
užėmimo ginkluoti miesto gy
ventojai išmušė šimtus šiauri
nių kareivįų, kurie norėjo api
plėšti miestą pirm pasitrauki
mo.

Atsarga gėdos
Jeigu Lietuvoj 

laukiant komunistų sukili- Lietuvių 
mo perversmą padaryti tai džia senai gyvuoja — 
padaryta ■ labai gudriai.

Kurie musų .
ir veikėjai užtarinėjo bolše
vikus ir įrodinėjo kad iš jų 
pusės Lietuvai pavojaus ne
buvo ir . nėra, lai paknisinė- 
ja žinias iš Lietuvos ir iš 
Lenkijos, kurios parodys 
ką naujo.

Iš tų žinių kiekvienas ga
li suprasti kad Maskvos ir 
Lietuvos komunistai rengė
si prie ko taip jiems svar
baus, 'bet kada Gruodžio 17 Todėl po kiek laiko, gal 
d. perversmu jų kelias už- pamatysim iškirptą 
kirsta, jie savo pasiryžimą nors Lenkų'pasfęhyj 
išlieja nors tuomi kad stei- tuvišką teritoriją, su 
gia Lietuvių i'espubliką 
Lietuvos ribų.

¥ ¥

nedaro. I randa anksčiau negu g 
Spėta ne-Tpati respublika. Sov 

respublikos
mar orlaivių plėCiaūs, - susilėkė 
ir susipainioję sparnais nupuolė 
ant žemės liepsnose..! Du lakū
nai Užsimušė, kiti du išliko gy
vi spėdami iššokti pirm susi- 
trenkimo į žemę. •

Užmuštųjų lavonai bus par
gabenti j Suv. Valstijas palai
dojimui.

Keturi Suv. Valstijų kariški, 
orlaiviai lankėsi po Pietų Ame
rikos šalis parodymu? gerų no
rų ir draugingumo ir jie buvo 
visur džiaugsmingai sutikti.

Virš nusileidimo pleciails tie 
orlaiviai skrido sudarydami ke
turkampį 1,400 pėdų aukštume, 

žemyn duota 
signalas jiems prasiskirstyti ir 
duoti progos vienas kitam nusi
leisti. Besiskiriant du ir susi
lėkė į krūvą.

Prieš išlydėjimą lavonų at
gal į Suv. Valstijas, jie buvo 
patalpinti militariam klube, 
kur tūkstančiai žmonių juos ap' 
lankė,' šimtai ’ vainikų sudėta 
prie jų grabų nuo valdžios ir 
įvairių > organizacijų. Kelionė 
New Yorįcą Įrųkp 20. dieniu.

buvusio laike Hardingo vidaus 
reikalų sekretoriaus Fall ir mi
lijonieriaus Doheny padaryta 
sutartis ant išnuomavimo val
diškų aliejaus laukų yra pada
ryta neteisingai ir klastingai,' 
ir tokiu budu valdžia atgavo 
savo aliejaus rezervus.

Ne tik kad valdžia panaikino 
sutartis tų aliejaus laukų iš-' 
naudojimui, bėt ir neatmokės 
tai kompanijai; $12,000,000 su
dėtus į tuos laukus išvystymui 
ir ištobulinimui aliejaus išėmi
mo ir apdirbimo.

Viso. Doheny paneš nuostolių 
$21,686,928 delei klastingo iš- 
šinuomavimo valdiškų aliejaus prieš leisiantis 
šaltinių.

trūksta tik ką ir kur ve 
laikraščiai Į ti. Bet tie du eleme 

yra tiktai ‘buržuazijos j 
tarai’. Žemės SSSR 
tiek daug kad jos pal 
dar tiek ir tiek sovietų 
publikų įkurti. Blogiau 
puti su žmonėmis — 
ten gausi pakankamą s 
čių valstybei sudaryti . 
tuvių? Bet žinant koi 
terno gabumus, ir ši kli 
didelių sunkumų nesuda

Anglija Persergsti Rusi
jos Bolševikus

Londonas. — Anglija vėl da
vė Rusijai perspėjimą paliauti 
kalbėjus apie, pasaulinę revoliu
ciją, ypač rytuose. Rusija tu
rėtų apsižiūrėti. Jos vyriau
sias tikslas yra kišti nosį į ki
tų reikalus.

li nosį į kitų reikalus, bet ji 
savo kišimusi perėjo visas ri
bas. Jeigu bolševikai > žinotų, 
jie turi daug daugiau darbo sa
vo pačių šalyje negu jie gali 
apdirbti. Pirm pasakojimo vi
sam likusiam pasauliui ką da
ryti, lai jie padaro ką nors ge
ro šokdami patįs pagal savo 
muziką.

Kaip Amerikos Rašyto
jai Uždirba

New York. —- Anne Nichols, 
parašė/populiarišką kome- 
“Abie’s Irish Rose”, par- 
savo veikalą vienai kruta- 
paveikslų kompanijai už

Kitas Rasta Kaltu Re
daktoriaus Nužudyme

n 
n 
| 

j sudarys sovietu 
respubliką, kurtą vhldy 
kri Lietuviai;^ Ęgysu 

Ij0_ jAngarietis ir konipanij
“Nauja sovietų Liet 

(respublika butą dar įvt 
! grandįs operetinių gtv 
respublikų tarpe, kūnų

iki BaitijoJi jurui sot 
publiką," į" kurią Yneitij ke-l Moldavų respublika, g 
lios pasienyj esančios aps-™ LenKtj i^spūolira, sč 
kritįs. Tos sovietų Lietu-|tl* Lietuvių respublika, 

|vių respublikos priešakyj i ro^os> sovietų Karelų 
turėtų atsistoti, einant tuo Pu^^<a‘ gidėti, 
sumanymu, trečiojo inter- Pa^ buvo ruošiamasi Įst 
nacionalo Lietuvių sekcijos sovie^i Estų respub 
prezidiumas su Aleksa-An-į’ Sal but, sovietų La 
gariečiu ir KapsukW/lickc- respubliką. . 
vičium. Kad greičiau su-Į ~
manymą įvykdžius esą pra
dėta leisti Lietuvių kalba 
laikraštis “Raudonasis Ar
tojas”, kurs, matyt, naujoj 
respublikoj turės vaidinti 
oficiozo vaidmenį.

“Tomis pat žiniomis, nau
ja sovietų Lietuvių respub
lika turėtų vaidinti ir tam 
tikrą politinį vaidmenį SS 
SR santikiuose su Lietuva. 
Būtent, tįai sovietų Lietu
vių respublikai esą manoma užsimanę pabūti 
pavesti 100,000 ha miško, savo galo Lietuvių ei 
kurį, einant Maskvos sunkais, steigiasi sau ne-Li 
tartimi, Sovietų Rusija yra# 
pasižadėjus duoti Lietuvai. 
Galimas dalykas kad laikui 
bėgant SSSR vyriausybė 
mėgins ir dar kaip kitaip 
išnaudoti sovietų Lietuvių 
respubliką, kurią dabar dar 
tik ruošiasi steigti. , 

“Jei Minsko spaudos ži
nios del sovietų Lietuvių 
respublikos steigimo pasi
rodytų teisingos tai išeitų 
kad, komunistine praktika 
einant, valstybių kūrimasis 
eitų kur kas prasčiau, maž
daug tokia schema:

“Kominternas nutaria įs- 
1 teigti naują sovietų Lietu- 
1 vių respubliką. Nutarimas, 
• žinoma, protokoluojamas. 
1 Paskui pradedama jieškoti 
■ ... .valdžios. Bet papras- 4^tu 

tai kandidatei valdyti atsi-: są

už tuviais gyventojais, 
I sudaryi

“Lietuva” rašo:
“Minsko spaudos žinio-1 

mis trečiojo internacionalo! 
operacijų skyrius yra pą-J 
tiekęs SSSR liaudies komi* 

vsarų tarybai Maskvoj pšį- 
i’jfokvą įsteigti Sovietų i 
jos vakaruose Lietuvių res-į

Canton, O. — Ben Rudner, 
butlegeris ir mušeikų vadas, at
rastas kaltu antro laipsnio žu
dysisj e sąryšyje su nušovimu 
redaktoriaus Mellott pereitą va
sarą. Rudner, kaip tapo priro
dyta, buvo tas kurs užmokėjo 
šovikui už redaktoriaus nužu
dymą ir paskui globojo pasislė
pusį Clevelande MacDermottą, 
jau rastą,: kaltu redaktoriaus 
nušovime.

Kaltintojai sako kad Mac- 
Dermott buvo tik įrankis, o di
džiausias kaltininkas yra Rud
ner, užtai jam didesnė bausmė 
priklauso. Jo gynėjai nori 
naujint bylą aukštesniame 
sme ir išsukti nuo bausmės,

l "Kai kurie sąmojingi 
mėgėjai bando tvirtint 
tos miniaturiškos sov 
respublikos, jei pasitail 
gera proga, savo vardu 
kštų tas pretenzijas ku 
butų nepatogu viešai 1 
Maskvai.”

*

kuri 
diją 
davė 
mų
$2,300,000.

Nuo 1922 metų statant tą 
komediją rašytoja gavo sau 
pelno $5,000,000. Kada ji tą 
veikalą parašė ir siūlė teatrų j ri jam butų visam amžiui 
statytojams pastatyti scenoje 
dvidešimts teatrininkų atmetė 
jį. Tada ji pati ėmėsi statyti 
ir per tą laiką 9,000,000 žmo
nių buvo jo pažiūrėti ir sumo
kėjo $18,000,000 įžangos.

I 'Washington. — Atstovai per
varė bilių kuriuo valdžia teiktų 

i ūkininkams pagalbą lengvais 
j kreditais, bet prezidentas Cool- j 
idge tą bilių atmetė.

Ūkininkų vadai sako kad šis 
bilius bus geras pamatas prezi
dento rinkimuose 1928 metais. 
Pirmiausia bus karšta kova už 
delegatą, nes bus stumiama žus traukinio vagono ašiai ir 
Lowden prieš Coolidge, ir per j vagonui nusiritus nuo bėgių,

pačius rinkimus ūkininkų bus 
prašoma remti kandidatas ku
ris stoja už ūkininkų reikalus.

Papa prieš Fašistus
Roma. — Popiežius Pijus vėl 

atkakliai kritikavo fašistų val
džia Italijoje. Fašistai mat 
skelbia kad viskas visi valsty
bėje yra valstybės, o popiežius 
nori kad viskas butų bažnyčiai.

Leipsig, Vokietija. — Meta
lo darbininkų streikas ir lokau
tas pasibaigė unijai susitaikius 
su darbdaviais.

Įėjimas.

40 Užmuštą Traukinyj
Tampico, Meksika. — Nulu-

kitiems vagonams irgi nuvirtus 
užmušta 40 ypatų ir apie 100 
sužeista.

Prigėrė 20 jūreivių. Angli
jos pakraščiuose nuskendo pre-, 
kinis Graikų laivas, su ku^iįįp 
žuvo 20 jūreivių.

Detroit. — Kovo 1 d., 
laikraščiai skelbia, Fordas
deda išdirbti vieno metalo mo
noplanus su penkių pasažierių 
įtalpos. Tie orlaiviai parsiduos 
visai pigiai, po $10,500.

at- 
tįęi- 
kū
ka

Nikaragua Eina prie 
Taikos

Managua, Nikaragua. — Po 
gerokų pasitąsymų už šalies 
valdymą tarp liberalų ir kon- 
servativių, pradėta jieškoti tai
kos. Konservativiai gavo val
džią į savo rankas ir kalbina 
liberalus paliauti kovojus, nes. 
nieko neatsiekt.

Suv. Valstijos ten maišosi ir 
leidžia abiem pusėm perdaug 
peštis.

Daugina Kariškus
Laivus

kaip
pra-

Anglija. — šių metų bėgiu 
Anglija, eidama savo, laivyno 
programų, statys 18 naujų ka
riškų laivų, kurių kaina sieks 
$320,000,000. Laivai bus už
baigti 1930 metais.

51

Musų nuomone, neg 
darni kitaip prie visos 
tuvos prieiti ir smat 
Kapsukas su Angarie 

nors

vių Lietuvišką sovietų 
publiką, o paskui įvai 
mis prigavystėmis sten 
vilioti Lietuvos tamsuc 
prisidėt prie savo “roja

Kad greitai tą “rojų’ 
praktikavus, Lietuvos 
džia turėtų liuosai leisti 
karštuolius proletąrijo 
važiuoti ir pabuvoti, o 

kitokią giesugryš jie 
ims giedoti.

Sykiu ir reikia būti 
sargoje kad ta'“respubli 
netarnautų komunist 
kaipo bazė raudonajai 
pagandai į Lietuvą pilti

Galima iškalno spėti 
sutelkę toj “respubli’ 
“Lietuvių” (Kalmukų) j

' Kapsukas su Angt 
darys pasikėsinimus 
Lietuvą pagrobti.

*
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, BALTIMORE, MD.

® Vasario 18 d. vietos komu - 
nistėliai buvo surengę ; prakal- 

L. Pruseika,’ ku-

galėtų pati 
ir išsirinkti 
jai atrodys 
“Ot kas da-

l burgą Vasario *19 ir 20 
/■ ' t

ggpKp buvo užkloję sniegu kad 
p*" net 19 colių storumo sniego bu

vo. Bet vėl pradėjo tirpti ir 
nykti.

Lietuvos neprigulmybės ap- 
vaikšeiojimas nekaip pavyko, 
nes mažai publikos atsilankė. 
Buvo sulošta P. Dargio parašy
ta drama, “Mirtis už Tėvynę”., 
Vaidinime dalyvavo J. Kuizi- 
has, Z. Stanišauskiutė, Dar
gis, P. Gilius, G. Platakįųtė, V. 
Stašinskas, F. Gilius, A. Jasu
laitis. Aktoriai savo roles at
liko labai puikiai; daugelis pu
blikos .verkė kai ūkininko, sū
nūs Vytautas (P. Dargis) atsi- 

, sveikino su tėvais ir ėjo gint
Vilniaus nuo Lenkų.

Vasario 21 d. lankėsi J. J. 
Lukšis su" tamtamais paveiks
lais. Jam'irgi ne geriau pavy
ko, nes žmonių mažai buvo. 
‘ Vasario 23 d. buvo Vaičkaus 
teatralė grupė su paveikslais ir 
vaidinimais. Rengė SLA. 40-ta 
kuopa. Turėjo nuostolių, nes 
publikos irgi mažai teatsilankė.

Tą pačią dieną, 23-čią, buvo 
J. Cekanavičius su magijos ste
buklais šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje. Tas visai ^negalėjo 
pradėti, nes mažai publikos bu- 
vo,^T dar susipykęs su Kun. 
Kazėnu.

Beje, Vasario 22 d. turėjo 
atsibutiv'-sbolševikų prakalbos, 
bet j ose'he tik publikos nebuvo, 
bet ir kalbėtoja nebuvo, nes 
Wilnjerdingo policija jį į kalė-j 
jimą įkišo ^Ideicįim^ komu- 
nizmo- propaganders ir’ jų litera
tūros. Pittsburgietis.

B. Vaitekūno' Vakaras
Lietuvių scenos mylėtojų bū

relis rengia .vakarą paminėji
mui B. Vaitekūno 30 metų see-į 
nos darbavimosi sukaktuvėms. 
Delei to noriu , čia .kiek plačiau I 
pakalbėt apie patį B. Vaiteku-1Eos baltas teroras”:, 
ną ir jo peri SOmetų nuveiktus 
musų išeivijoje darbus.

B. Vaitekūnas yra gal vie
nintelis. pirnįas, dar gyvas, iš 
Amerikos ir Europos Lietuvių 
artistas-mėgėjas kurs, leidžiant 
Rusų valdžiai, Spalių m. 1896 
metais suvaidino pirmą Lietu- 
viiį^eatrą Rygoje 30 metų at
gal. Gal ir nebūtų svarbu kad-, 
jįs vaidino pirmą Lietuvių te
atrą, bet daug' svarbiau tas 
kad nuo 'to laiko iki šiai dienai 
jis tebevaidina kuomet kiti pio
nieriai Lietuvių teatro senai 
nustojo vaidinę. B. Vaitekūnas 
taip sakant užaugo ir paseno 
kultūrinį musų tautai darbą 
dirbdamas.

B. Vaitekūnas pasakojo- man 
kaip jam ir kitiems musų teat
ro pionieriams prisiėjo sunkus 
darbas dirbti iki 1904 metų, iki 
Lietuviai po Rusija neturėjo 
savo spaudos; daug naktų jo 
nemiegota beperrašant veikalus 
ir roles, daug dienų sugaišta 
išgavimui .iš valdžios leidimo 
vaidint.

Lietuvos liaudis 
li.uosai apsispręsti 
tokią valdžią koki 
geriausia,ir sako: 
vė Lietuvai nepriklausomybę, 
tai Rusijos revoliucija draugo 
Trockio lupom”.

Bet Pruseika čia pat pavogė 
faktą kad traukiantis Vokieti
jos armijai iš Lietuvos, Trockio 
Raudonoji armija sekė ją išpas-

bas. Kalbėjo
lįs pirmiausia pasakė “Šiandien 
sukanka lygiai devyni- metai' 
l:aip Lietuva - yra nepriklauso
ma valstybė” ir tuoj klausė: 
“Kas šiandien yra toj tautinin
kų vadinamoj nepriklausomoj 

j Lietuvoj?” ir pats'sū didžiau'1 Į kui taip arti kad jau baigė už- 
Į-SiU šlykštumu atsakom “Smeto- j plūsti visą Lietuvą, ir jeigu riė- 

į; butų paprašyta palikti Vokieti-
Toliau bandė afpasakoti kaip jos kariumenę Lietuvoje tolei 

Lietuva gavo tą sau nepraklau-Į kolei Lietuva nesutvarkys pati 
somybę, nurodydamas kad Lie- savo karinių spėkų tai Lietu- 
ituviški patriotai ir kunigija vos liaudis nebūtų galėjus liuo- 
Į maldavo Lietuvai nepriklauso- sai išsirinkti sau valdžią, bet 
mybės nuo Vokietijos kaizerio! butų patekus po Kapsuko, An- 
ir siūlė Vokiečiui Urakui Lie-1 gariečio raudonų teroru, kurie 
tuvos sostą, o tuo tarpu Vokie- butų liuosai išžudę visą Lietu- 
tijos ir Rusijos vedamose tai- vos inteligentiją 
kos derybose Brest Litovske 
Trockis pareikalavo nuo Vokie
tijos kad Vokietija ištrauktų 
savo kariumenę iš Lietuvos kad

ir paplukdę 
visą Lietuvą kraujuose kaip 
Rusija buvo paplukdyta.

Toliau Pruseika pasigyrė 
kad Trockini važiuojant į Ru-

BROOKLYN O ŽINIOS

Faitas su Redaktorium
Nemanykite kad tas “faitas’ 

buvo Brookįyne, tai buvo “Dir-Iriais, 
vbje”' mano su “Tėvynės” re- 
rektorium, kuris , man “Tėvynė
je” davė tiek garbės kad net 
pripleškino didelę dalį peržval
gos aptituluodamas mane “me
lagiu”. Dabar “Tėvynę”
guoja p. Vitaičio pavaduotojas, 
Pr. Bajoras, kuris, kaip Grigai
tis, nemokėdamas ko nugiričyt 
rėkia

P. 
num.
perlus

Net ir numirėlis" mekliorius 
Rutkus atsirado su savo šlam- 

Niekas jų netrukdė, nie
kas nedraudė. Lietuvos prie
šai, Rusijos agentai, šeiminin
kavo visą vakarą.

Ne Lietuvos labas 
vadyriams rūpėjo.

reda-'iP^J0 sutelkti visas

Sandariečių Darbuotė
Sandaros kuopų sąryšis tu

rėjo posėdį Vasario 20 d. L. "M. 
D. salėje. Nuo 36-tos kuopos 
dalylvavo P. Marmokas, J. Vir
bickas, J. Grigaliūnas, F. Savic
kas, A. Vainorius, B. Lapeika,1 
K. Vasiliauskas, P Dargis. Nuo 
79-tos moterų kuopos: E. Gilie- 
nė; nuo 85-tos kuopos F. Ra- 
džiukinas, J. Lazauskas; P. Gi
lius, F. Maisiejus.

Po raportų eita prie tarimų. 
Nutarta surengt prakalbas Lie
tuvos Valstiečių Liaudininkų 
atstovui Radžiui, kuris 
važiavęs iš Lietuvos.

Išrinkta J. Virbickas 
daros” kontestą. Taip 
tarta Detroitiečių atsišaukimas 
kaslink 3-čio Sandaros Apskri
čio Pasirodo kad Clęvelando 
Sandariečiai tą klausimą už
migdė kad neduoda jokių atsa
kymų į paklausimus. Buvo 
įgaliotas ir J. Virbickas rašyt, 
bet ir tam tylėjimu atsakė — 
tai peiktinas pasielgimas.

Taip pat apkalbėta Sandaros 
Centro nusistatymas (Lietuvos 
perversmo klausime. Pittsbur- 
go Sandariečiai pilnai centroI 
programui pritaria ir kviečia 
visus Sandariečius laikytis vie
nybės ir neišeit iš vėžių del 
mažmožių. Buvo kiek aštriau 
išsitarta prieš “Dirvą" ir re-: 
daktorių K. S. Karpavičių. Nu-1 
tarta perspėt kad neitų į pole-; 
mikas su “Sandara” del Lietu
vos perversmo, nes tuomi nieko 
nebus atsiekta, tik patįs San
dariečiai susipeš. Pittsburgie- 
čių nuomone reikia visiems sto
ti darban, pradėt daugiau veikt, 
o ne tarpe save vaidintis.

Sandarietis.

yra at-

į “San- 
pat ap-

Per 30 metų Vaitekūnas yra 
pasirodęs Lietuvių scenoje dau
giau 1000 sykių ir yra’ vaidinęs 
beveik visus veikalus kokie tik 
tkivo išėję Rietuvių kalboje iįci 
pasaulinio 
nekurtuos 
kių, todėl 
dint save 
toks' vardas, 
priklauso B. Vaitekūnui, nes 
kada B. Vaitekūnas jau vaidi
no dar musų “dramos tėvai” 
dar be kelinaičių bėgiojo.

Todėl ar nevertėtų visoms 
| Amerikos Lietuvių teatralėms 
(gal ii' ne teatralėms) draugi
joms, klubams ir rateliams pri
sidėt prie B. Vaitekūno jubile- 
jaus? Juk tai istorinis musų 
išnaujo atgijusiai tautai įvykis, 
kurs ruošiama kovo 6 d. M. 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 
Place. Nors mažais kompli
mentais ir pasveikinimais pri
sidėdami sustiprintumet jo jau 
senstančias jiegas dar ant daug 
metų dirbti idėjos darbą.

Taigi mokėkim tinkamai pa
gerbt savo senuosius darbuoto
jus kurių eilės kasdien retėja, 
kol dar jie gyvi. Ypač mes Chi- 
cagiečiai galime gėrėtis ir pa
sididžiuot turėdami savo tarpe 

'tokią brangią ypatą.
Tą dieną bus vaidinta du vei

kalai, būtent “Šių Dienų Revo
liucija Lietuvoj”, trijų veiksmų 
politiška tragi-komedija (kari
katūra) ir “Meška”, vieno veik
smo farsas, pačiam jubiliantui 
dalyvaujant vaidinime.

Scenos Mylėtojas.

karo, suprantama 
vaidino po daug sy- 
jei kas gali pasiva- 
“dramos tėvu” tai

mano manymu,

Babies Love It
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’S 
Syrup

i šiją' jis davė jam $200 Splio- 
i nei, ir kad ūž metų Trockis iš- 
l reikalavęs Lietuvai nepriklau-
■ tomybę.
, j Tas parodo kad Pruseika bu- 
N vo geras Žydelių draugas ir to

kiu yra ir šiandien, bet po Lie- 
i| tuvius slampinėdamas renkasi
• sau aukas.
i Priėjęs prie įvykusio Lietu- 
■Ivoje perversmo smarkiai plūdo
■ (sakėsi kad kritikuoja) Gri-
■ niaus, Sleževičiaus valdžią ir
• sakė kad jeigu* Sleževičius bu- 
! tų nors kiek pasimokinęs nuo
i -Rusijos kaip reikia su priešais: 

apsieiti tai to Smetonos fišįą-
■ tinio smurto nebūtų buvę.

Bet dar labiau plūdo dabarti-
• r.ę Lietuvos valdžią, kuri kaip 
i sykis ir imasi nuo .Rusijos lek-
• cijas kaip reikia apsieiti su sa- 
> vo priešais.- Labiausia plūdo 
' buvusią Lietuvos valdžią už tai

kam * neapginklavo Lietuvos 
1 darbininkų (suprask, komunis

tų)-, kurie butų apsaugoję nuo 
fašistų ir pačią Sleževičiau.- 
valdžią....

Pruseika atkartotinai gyrė 
Viniką už jo “išmintingą kal
bą” pasakytą Brooklyne, kuo
met jis išsireiškęs: “Vietoj ke
turių komunistų geriau kad bu
tų sušaudyti Smetona ir Volde
maras su savo pakalikais”.

Apgailestavo kad tautininkai 
kurie įšsykio taip smarkiai šo
ko sykiu su pažangiaisiais (su
prask komunistais) protetuoti 
jau pradeda atšalti, ir pridėjo: 
“Reiškia kad ir vėl širvydo po
litika pilnai laimėjo, ką mes 
komunistai iškalno nujautėm.”

Ant galo gyrė Meksikos val
džią, sako kad ir ne komunisti- 
r e bet moka gerai apsieiti su 
kunigais,” smerkė Italijos val
džia, į kurią specialiai kreipė 
katalikų domę nurodydamas 
kaip Italijos fašistai pūdo ka
lėjimuose 50 kunigų, kas galės 
atsitikti ir Lietuvoje, ir siūlė' 
katalikams savo receptą: ne
duoti nei cento Lietuvai ir ne
pirkti bonų, o veidmainio aša
romis prašė aukų Lietuvos poz 
litiniams kaliniams. Su pasi
didžiavimu Pruseika užgyrė ko
munistų praktikuojamą terorą, 
o su didžiausia pagieža ir ker
štu smerkė kitus. Pasigyrė kad 
jie nesitrauks nuo kovos lauko 
kolei nebus’ pergalė jų pusėje, 
kas reiškia kad komunistai 
stums tamsią Lietuvos liaudį 
prie to kad ji butų persekioja- 

o paskui gvoltu šauks kad 
terorizuoja. Ne, vyručiai, 

ne tuo keliu eidami laimėsite.
Laike pertraukos aukų su

rinkta $30.76 “politiškiems ka
liniams”, iš kurių vos pasiden
gia lėšos: kelionė $15, svetainė 
$8; spauda $7.50; o 26c liko 
Pruseikai ant cigaro. Kadang; 
jau buvo 11 vai. nakties tai an
tros jo kalbos nelaukiau.

Jaras.

T. M. D. REIKALAI
Atėjo Daugiau “Pasau

lio Istorijos”
kaip Basanavičius tegali suža
dinti ir palaikyti tvirtomis.

Musų kuopa gerai gyvuoja ir 
darbuojas kiek galėdama. Ap
kalbėjus visus kuopos reikalus 
ir organizacijos dalykus nariai; 
pasižadėjo pasidarbuoti kiek 
katras galėdamas.

Pirmiausia stovi surengimas 
Margučių Vakarienės. Jau gir
dėti kad daugelis pradeda mar-

TMD. Centro Sekretorius V.
Sirvydas praneša kad šiose die
nose gavo penkias skrynias 
“Pasaulio Istorijos” II tomo ir 
galės visiems nariams išsiunti
nėti;

Pasistengkite kuopų valdy
bos išrinkti iš narių mokestis,
nes kurje’ nemokėję negalės to i ginti kiaušinius del praktikos, 
tomo gauti. 5" Vakarienė įvyks Balandžio 22

Prie to, surinkimas pinigų d. Vienybės svetainėje, 
(pagelbės ir trečią tomą pastų- fŠfors kai kurių kuopų nariai

1 jau pradėjo nervuotis apie T. 
M. D., bet nėra bailės, tokių 
nervuočių nestokavo nuo pra
džios Draugijos gyvavimo. Bet 
dėka, musų darbštiems Lietu
viams iki šiolei vis geri darbai 
atsvėrė visus šmeižtus kokius 
priešai leido. T.M.D. visados, 
bus tautos istorijoj įrašyta au
kso raidėmis tolei kolei bus ant 
žemės žmonių, 
bingą tautai 
srityje.

•TMD. nariai, 
tuviai, nesiduokit save klaidin
ti kad priešai nesuteptų jūsų 
gerų darbų kokius jus dirbot 
per ilgus metus prie Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos. Dirbkim 
toliau tik garbingus tautai dar
bus prisimindami tą kad nie
kas kitas del musų nedirbs. 
Kurie nori sugriauti musų or
ganizaciją jie nedaro gero, bet 
tik blogą, pertai nepaisykim 
rėksnių.

Mes turim žinią iš centro val
dybos kad del išleidimo trečio 
tomo. “Pasaulio; Istorijos”; dar 
tiSiįfefą^.Jždeę-pinigu, taigi !viši>'‘ 
nariai bukim garbės žmonėmis 
ir sumokėkim metines' duokles 
tuojau ir prirašytam savo drau-’’*' 
gus į organizaciją, tokiu budu 
padidinsim centro iždą ir 
sim knygas kurios munis 
paskirtos.

Nemanykit, gerbiamieji 
be pinigų bus mums knygos iš
dalinamos, šiandien be cento 
nei žingsnio nežengsi, todėl ii’ 
organizacijos gyvenime reikai 
linga kad nariai aprūpintų ją 
centais ir dolariais. Kurie vil- 
kinam mokesnius ir laikome 

bus labai lengva skai-Įjuos savo kišenių je neturėtume 
parašyta labai papras-. drysti zurzėti ant centro valdy-

mėti prie pabaigos, o tada na
riai turės puikiausi istorijos 
šakoje veikalą, kokio gal šioje 
gentkartėje niekas tarp 
vių neišleis.

Atminkite tik tą kad 
mokestis jau yra $2.00 į
ir nariai gaus visas knygas ap
darytas tvirtais viršeliais, už 
kuriuos nereikės mokėti priedi- 
nių kaip pirmiau reikėdavo.

Lietu-

šįmet 
metus

Ruošiama Spaudon Di
dele Knyga, “Dailės 

Milžinai”

Ji atliko gar- 
darbą kultūros

bukit geri Lie-

Centro Valdyba jau padavė
- spaudon naują veikalą, “Dai-
- lės Milžinai.” kuri 'knyga bus
- į 300 puslapių ir apims nuo an- 
1 kstyvų laikų dailės-meno “ kurė- 
: jus vyrus prieš kuriuos ir šian- 
■ dien pasaulis galvą lenkia ir vi-
- si šių dienų dailininkai seka jų 

pavyzdžius,- o tyrinėtojai stebi-
• si jų gabumais.

Dedama pastangos į tą kny- 
1 gą įkergti ir Lietuvių dailės
• milžinų aprašymus, kaip tai M. 

čyurlionięs, A. Žmuidzinavi
čiaus, Rimšos, Kalpoko, Galdi
ko ir kitų.

Tai bus puikiausia knyga bio
grafijos srityje ir pirmutinė 
kokią TMD. išleis toje šakoje.

Šalip istorijos; kitas pirmas 
žingsnis prie pasaulio pažinimo 
yra pažinimas meno, dailės, o 
kaip kitaip pažinsi meną jei ne- ] 
žinos dailininkų tokių kaip Mi
kolas- Angelas, 
Vinci, Donatello, 
lini, Rembrandt, ir daugelį ki
tų kurie 
talpinti.

Knyga 
tyti, nes 
tais kasdieniniais žodžiais.

Knyga bus gausiai iliustruo
ta, su paveikslais beveik visų 
tų garsių žmonių ant kurių pe
čių keliamas atgimė pasaulyje 
menas 
amžiai 
kalę.

tą vakarą 
Jiems ru- 
juodasias 

j jiegas kad tik atsiekus tikslą,
I kad tik Lietuvą nužeminus. Tik 
vienas iš kalbėtojų, tai Grigai- 

' tis, triumfavo.. Jis pareiškė 
i esąs partijos žmogus nuo gal- 
I vos iki kojų. Sandariečiai. čiaI 
I praskydo, tautininkus suvylė, 
j ir dar džiaugiasi!

Ne, p. • Bajorai. Nestatyk 
(■melagiais žmonių visų, noręda- 
I maš įtikti' komunistams. Tei- 
I sybės negalimą paslėpti. Jei- 
i gu jos pradėsim jieškoti tai iš- 

- • I kils dalykų ne visai smagių ta- 
Vieny-1 pačiam. Mes visi norim 

prie paiko apsaugoti musa gyvenimą ir s- 
• •' L. A. nuo komunistu griovimo, 

panaudojam net kitus gerus 
(tautiškus laikuaščius Susivie
nijimo gynimui;! o tamista mu- 

| su gerus darbus griauni per 
“Tėvynę”.' ( ’

Ar ilgai taip bus kad visi no
rės Susivienijimą ir “Tėvynę” 
nuo Lietuvos priešų ginti, o pa
ti “Tėvynė” visų gerus norus 
neigs ir priešams pataikaus?

K. š.

“Tu melagius!”
Bajoro savo “Tėvynės” 6 i 
man siūlomus savo kromoi 

meldžiu atsiimti patsI
Aš rašau korespondenci- 

: jas “Dirvon” ir kituose laikraš-' 
ibiuose jau nUp daugelio' mėtg, j 
i todėl supjudyti mane su redak- 
- cijomis nenusiseks. Politikas j 
• kurias susirinkai bedirbdamas! 

su Pruseika prie ‘-‘Darbo” ir su j 
kuriomis net įtraukei 

i bes” direktorius 
protesto prieš; Lietuvą, 
greitai turėsi susirinkti sau.

Ką aš rašiau “Dirvos” No.' 5 
tai buvo “Tarkišku” budu. Da
bar kalbu rimtai, ir vistiek pa
brėžiu kad tas viskas buvo tei
sybė. Sakiau kad susirinko 
visi “fašistai” tuo supratimu 
kad visi kalbėjo sū įnirtimu 
prieš Lietuvą, jau ne vien prieš 
Lietuvos valdžią. Lietuvos vei
kėjams buvo siunčiama prakei
ksmas, pagieža, kerštas. Tai 
jau aršiausios rūšies fašizmas. 
Rodos kad tai butų susirinkę 
kokie Italijonai su peiliais kiše
niuose, kuriuos kalbėtojai kurs
tė: eikit ir padarykit demokra
tiją!

Kada Dr. Vinikas sakė jog 
Rusijoje . yra demokratija tą 
girdėjo visa publika, ir dauge
lis tuo ne tik nusistebėjo bet ir 
pasipiktino. Apie bolševikų da
romas Lietuvoj intrigas nei žo
delio ! .

Kad Sandariečiai 
surengė del kitų 
šventa teisybė. Nei 
bėtojas neprisiminė 
darą, apie jos siekinius. Bijojo 
užgauti komunistus, kurių bal
sus norėjo tą vakarą gauti pra- čiunaitė ir Olga Beržiečiutė, jos 
varymui vienbalsiai pagiežos skambino pianą duetu. Marė 
rezoliucijos. Nei vieno “San- Strumskienė sudainavo “Mamy- 
daros” numerio niekas nepa- tė” ir “Molio Uzbonas”, su K. 
siūlė parduoti, o keleivininkai I Saurusaičiu ji sudainavo “Nak- 
atsigabenę vagoną “Keleivio” tis Svajonėmis Papuošta” ir 
visiems bruko po nosia. Ko- “Kaip tik aš Tave Pamačiau”, 
munistai glėbiais pardavinėjo 
savo šlamštą, “Kas tie Fašis
tai”, kuriame Lietuvos idealai 
sumaišoma su juodu purvu.

gau- 
yra

kad

Leonardo Da
Rafaelis, Cel-

toje knygoje bus su

prakalbas 
biznio tai 
vienas kal- 
apie San-

K. B. Kriaučiūno Vakaras
Vasario 6 d. atsibuvo Opere

tės Draugijos surengtas vaka
ras pagerbimui K. B. Kriaučiū
no jo 20 metų darbuotės sce
noje. Statyta Pr. Bajoro vei
kalas “Motina”.

žmonių buvo keli šimtai, ir 
veikalas patiko, nes yra labai 
suprantamas, paimtas iš. žmo
nių gyvenimo. Žiūrėtojams ne 
vienam itšraukė iš akių ašaras, 
išskyrus keletai moterėlių, ku
rios juokėsi, pasirodydamos kad 
nemoka publikoje užsilaikyt.

Motinos rolę vaidino M. Tei- 
beriutė, tėvo — K. B. Kriaučiū
nas.

Pertraukoj buvo koncertine 
dalis, kurią užpildė A. Kriau-

M. česnavičiutė dainavo 
Aš Kaimietė” ir kitas, 
vakaras darė labai gerą 
į publiką.

“Kad 
Visas 

įspūdį

ma, 
juos

NAUJI VICTOR REKORDAI
Šiose dienose išėjo keli hau- 

ji Victor Lietuviški rekordai, 
kuriuos įdainavo Jonas Butė
nas, su šiom dviem dainom. 
“Vai Ku-ku!” ir “Oi tu žirge”. 
Artisto J. Vaičkaus yra “Pirš
lio Daina” ir 
na”.

Taipgi yra 
nomų musų 
Jozevskaitės, 
Kasto Sabonio, 
Lietuvių Choro, taipgi gražus 
muzikos rekordai įgrajyti žy
mių -orkestrų.

Paminėti Vaičkaus rekordai 
yra atlikti tikrai atsistiškai, ir 
“Piršlio Daina” yra nepapras
tai juokinga. Antroj pusėj ei
na pilna gyvumo daina prime
nanti tėvynės meilę.

Jonas Butėnas savo dainas 
dainuoja nepaprastai gyvai ir 
energingai, ir kurie jas turės 
neapsakomai gėrėsis.

’’Knyngešio Dai-

rekordai kitų ži- 
artistų, Kamilės 
Justo Kudirkos, 

Šv. Vincento

kada užėję tamsybės 
buvo meną į grabą už-

Brooklyn, N. Y.
Iš TMD. 3-čios Kuopos

TMD. 3-čia kuopa Savo susi
rinkime Vasario 17 d., turėda
ma žinių kad mirė Dr. J. Basa
navičius, padarė paminėjimą to 
musų tautos vyro atsistodami, 
ir jo mirtis taip buvo skausmin
gai pajausta kad nekuriems na
riams net ašaros akyse sužibę-1
jo.

Nors tiek! mes pagerbėm sa
vo vadovą, kuris atsigulė amži
nai ilsėtis šaltoj žemelėj musų 
sostinėje Vilniuje. Mes norė
tume kad jo siela niekuomet 
neapelistų musų, visados mums 
šnabždėtų ir ragintų- dirbti 
naudingą darbą tautai ir visai 
žmonijai. Dabartiniu laiku rei
kia stiprybės Lietuvių sielai 
kad jos išliktų tyros nu^> prie
šų purvų, o jas tik tokie vyrai

bos kad neduodą knygų. Kny
gos guli jūsų pačių kišeniuose 
pinigų pavidale.

Priešai lai rėtaą kiek jiems;. 
patinka, nes jie iš to duoną vai-.- 
go. Jeigu jie neišgalvotųvnie-^- 
ko naujo .tai jiems niekas nei 
žebravohių neduotų.

Tatgi visi TMD. nariai dar
ban kad gautume paskutinį to
mą “Pasaulio Istorijos” kuo- 
greičausia. K. širvydiene.

SAUGOKIS SKAUSMŲ 
KRUTINĖJĘ.

Dažnai priveda prie pavo
jingų ligų.

Gėlos, skausmai ir diegimai kru
tinėję dažnai paeina nuo sunkių, gi
lių šalčių, kaip kad ir nuo muskulų 
persitempimo.

Nepraleisk kitos minutes nekrei
pęs atidos į šitą padėjimą. Skubiai 
eik į vaistinę , ir gauk Johnson’s 
Red Cross Plaster ir uždėk ant 
krutinės. Jis šildo, saugoja, ir nu-, 
varo šalin gėlas, skausmus ir die
gimus veik urnai. Dar svarbiau 
gydomos ypatybės plasteris laiko 
prie krutinės vaistus kad negalėti! 
išsisunkti į orą, "kiaurai pereina į 
paliestas vietas, palengvina ir gel
bsti pertraukti sukepamą sujudinda
mas cirkuliaciją.

Nebandyk su nevartotais gydy
mais turint šiuos skausmus kruti? 
nėj; prdšyk vaistininko kad 'duotų 
tą seną ištikimą didelį Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster su rau
donu flanelių užpakalyje. Gausit 
visose vaistinėse.



DIRVA

GERB. -

SPRAGILO
GŪŽTELE

GERB. SPRAGILAS APIE 
SENAS ROJAUS 

DIENAS

sis, O tas labai nesveika 
ant nervų ir ant plaučių.

Kurie turi savo šankau- 
lius, kaip paveizdan £erb. 
Spragilas, tie žino kaip tan
kiai ir Įvairiai mainosi mo
terų norai, "geismai ir kito
kį instinktai ar kaip ten ki
taip juos mokyti žmonės 
vadiną.

O tai yra vis Dievulio pa
rėdymas.

Niekad smertelnas žmo
gelis ant Svieto negali būti 
kąntantas ir pasitenkinęs. 
Vis turi už ką rugot ir no
rėt kad kitaip butų negu 
yra?

Štai davatka nori patekt 
Į dangų, nors ir ant žemės 
jai gerai. Bolševikas nori 
but kapitalistu, o tautietis 
net Amerikoj gyvendamas 
dejuoja apie gražybes Lie
tuvoj.'.

Ir geĄ.'Sp^ągilas štai, 
kada buvo, vasara dūsavo 
kad karšta, d kai dabar žie
ma tai norėtų kad but va
sara.

Ale kitaip žmogus ir ne
gali, ba Dievulis yistięk ne
gerai Sutvarkė orą. Mis- 
lykit kaip sau norit, ale bo
boms ir „orui sutvertojas 
padovanojo vienodą btidą: 
tankiai mainytoji' kad nie
kas nežinotų Scada mainy- 
——
Už $3 metuose pralinksminsi! 
visa kaimąnžrašykil ,saviš< 

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

For Cuts and Wounds
Saugokitės užsikrėtimo!^ 

S& Tepkit visus įbrėžimus, 
■į susižeidinius ir įpjovimus 

ąg i g. su šiuo stipriu nenuodin- 
Bmj R11 antiseptiku. Zonite 

„ stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydyti.

Su oru irgi tas pats.
Štai aną pėtnyčios rytą 

atsikeliu anksti, rengiuosi Į 
darbą; saule šviečia, žvirb
liai ant tvorų čirška; vėjo 
nėra, tikrai išrodo pavasa
ris, tik imk žmogus plieno 
plunksną, ir rašyk poeziją. 
Išsirengiu,į .išsitaisau kaip 
pavasarį, ir džiaugsmingų 
minčių apiimtas gražiu'pa
vasarinių oru išeinu Į dar
bą.

Ale kai reikėjo vakare 
pareit tai kaip per Sodo
mos ir Gomoros miestus 
keliaut, tik čia vietoj ugni- 
nies krito baltas sniegas, o 
vėjai kaukė, dūko kaip ant 
šiaurės žemgalio, kur amži
nai sniegas ir pūgos.

Tokią baisi permaina, be 
iškalno pasakymo kad taip 
dėsis ’tai tikrai lyg svieto 
galui ateinant.

Žmogus pavasariniai ap
sirengęs^..išėjęs, kai turėjau 
gryžt tokiu šiauriniu oru, 
visas sušalęs, susibrukęs, 
varvančia nose, pradėjau 
■ųet pykt ant sutvertojo ir 
užėjo man Į misi j kad tai 
kaltė ne keno kito ale gerb. 
Jievos, kuri sugadino mums 
rojų, ir kad per ją Dievulis 
užleido ant žemės šalčius ir 
karščius, sniegus ir lietus, 
pagadas ir nepagadas.

Rojuje mes būtume turė
ję sau linksmą gyvenimą,

I bė šalčių ir be karščių, be 
pūgų ir perkūnijų.

į Rojuje amžinai medžiai 
I žaliavo, gėlės žydėjo, pauk
šteliai čiulbėjo, bitelės ne- 
kando, uodai nebadė, blusos 
draugiškai'su gerb. Adomu 

I gyveno ir nelindo jam į 
marškinius; nereikėjo bijot 
nei vilkų nei .levų ir galėjai 
gyvent sau ramiai be rū
pesčio ir vargo.

Parbėgau namon, prišo
kau prie pečiaus ir šildausi. 
Ateinh, gerb. Šonkaulis ir 
klausią:

'— Ar tau šalta? — sako 
ji-

— .Ne,, aš tik taip sau no
riu Į ugnį pasižiūrėt, — sa
kau aš.

— A, tu juokiesi iš ma
nęs; aš matau kad tau šal
ta, — sako ji.

— Tai kam dar .klausei? 
— sakau aš.

— Ar aš negaliu paklaust 
jeigu aš noriu? — sako ji.

— Jus bobos vis su savo 
tais durnais norais, ir da
rot ką kada užsimanėt, ir 
nežinot kam nei delko, — 
sakau aš.

— Na, tai ką aš tau da
bar padariau? — sako ji.

—- Kad ne jus bobos tai 
vyrai butų laimingai ant 
svieto gyvenę, o dabar kęsk 
šaltį, — sakau aš.

— Ką tu dabar šneki? 
Kibą su kuo darbe susiba
rei ir nori ant manęs savo 
piktumą išliet?- Juk ' na
mie šilta, pakurinau gerai 
pečių, tik šildykis, — sako 
ji-

— Taip, bet ne apie tai 
aš kalbu.’ Ąš kalbu apie ką 
kitą, ir aš išrandu kad jū
sų kaltė, — sakau aš.

— O kas tau butų pečių 
'pakurę jei ne męs bobos?— 
sako ji.
.į — Aš kalbu ne apie pe
čių' ale apie pačią pradžių 
pradžią, kur buvo, jūsų, bo
bų, kaltė, — sakau aš.

— Tai ką tau tos bobos 
padarė kad tu šį vakarą ant 
jų taip įšėlai? — sako ji.

ant žemės negero, ba Die
vas buvo vyras ir neturėjo 
sau moteries pasitart kada 
pasaulį tvėrė. Kada sutvė
rė Jievą jis galėjo padaryt 
ją tokią kaip Adomas buvo, 
ir žaltys nebūtų prie jos lin
dęs gundint ir tada viskas 
butų buvę gerai, — sako ji.

— A, su boba nesusišne
kėsi, vis turi jos but viršus, 
ale vistiek aš sakau kad tai 
del Jievos griekų mes tu
rim dabar šaltį kentėt, — 
— sakau aš.

—- Tegul butų ir Jievos 
kaltė, kaip tu sakai, ale Tu
ri pripažint ir šitą, kad ji 
paklausydama žalčio ir ne
tekdama 'rojaus padarė ir 
daug gero- žmonėms, — sa
ko ji.

— Na o ką gero ji galėjo 
padaryt? — sakau aš.

— Na tik tu pamislyk: iš 
ko butų kriaušiai ir šiau- 
čiai gyvenę? Juk rojuje vi
si butume vaikščioję basi ir 
bė drapanų; iš ko maine- 
riai mistų, o dabar mes jų 
iškasamas anglis sunaudo
jau!, miškų malkas kuri- 
nam ir duodam uždarbio 
medžių kirtikams. Ir fab
rikai nebūtų galėję eit, ba 
niekas nebūtų pirkę žagrių 
nei akėčių, nei kuliamų ma
šinų, ba visi tik obuolius ir 
bananus butų valgę. O da
bar žiūrėk koks skirtumas 

'.pasaulyje. Nei Amerikos 
niekas nebūtų atradęs, o už 
ką politikieriai peštųsi jei
gu nereikėtų nei preziden-

tų, nei ministerių? Matai, 
ar gali kaltint Jievą už tai 
ką ji padarė? — sako ji.

— Su tavim aš nesusišne
kėsiu, geriau eik pas puo
dus ir duok man vakarie
nės, — pasakiau aš ir nu
ėjęs į skiepą pradėjau ka
pot malkas.

PASTABUKĖS
-------- žinučių Rinkėjas ——

Lawrence’o Sandariečiai tiek 
jau nusipolitikavo kad prie ap- 
vąikščiojimo tautinės 'šventės 
— devynių metų sukaktuvių 
Lietuvos nepriklausomybės — 
pasikvietė ne tik socialistus bet 
ir didžiausius Lietuvos priešus 
komunistus kad per tą mūšų 
tautos' šventę būtų galima dau
giau bjauraus purvo išdrabsty
ti ant jiems nepatinkamų ypa
tų.

Reiškia, Sandariečiai tautiš
ką šventę paverčia į raudonųjų 
politikierių šlykštų mitingą. 
Nejaugi Paulauskas Lawren
ce’o Sandariečiams išaiškino 
Sandaros principus tąip kad ir 
komunistai Sandariečiams yra 
artimesni giminės? Puikus tie 
Lawrence’o Sandariečiai patrio
tai, o dar puikesnis jų progre
sas.

▼ ▼ ▼

SLA. generaliam organizato
riui S. E. Vitaičiui atsilankius 
į Chicagą, komunistai per savo 
spaudą ėmė girtis kad komunis-

Orthophonic Victrola Radiola Kombinacija No. 7-3 
Kaina $325

Orthophoniška Victrola
Sukombinuota su Radio

I DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
į {£r”^“TTjOy*7T7) Eikite pas tikrą Specialistą, p 
2J , ’Sb&ssssJ#) frį Zį Įįį prie kokių neišlavintų daktarų. Tik-
5 4 __ M \lz m/ w Specialistas arba profesorius r.c-

■iklausinėe kokia liga sergi- ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 

jjlį po išegzaminavimo. Daugybė dakta- 
ggčtnj užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
SMįf neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa-

tai (reiškia ne SLA. -nariai bet 
komunistai) patįs pirmutiniai 
surengė Vitaičiui prakalbas ir 
tuomi įrodė kad jiems labiau 
apeina SLA; reikalai negu kam 
kitam ir kad jie pilnai remia 
generalį organizatorių. O kad 
niekas komunistų nematytų ka
da jie bjaurios Susivienijimo 
Pildomąją Tarybą ir generalį 
organizatorių, komunistai Užsi
dėjo sau kaukę; ta jų kaukė tai 
juodasis daktaras, kuris buvo 
pastatytas ant estrados šalę 
Vitaičio kad išdergus Pildomą
ją Tarybą ir generalį organiza
torių.

Puikus meklioriai “tie Chica- 
gos komunistai.

▼ ▼ ▼

Lietuvos nauja valdžia nu
sprendė duoti bedarbiams dar
bo .prie kirtimo miško, kur ga
lės dirbti 300 žmonių. Bedar
biai turės atsinešti kirvį ir 
pjūklą ir nuo Sausio 24 d. jie 
turi išvažiuoti į darbus.

Rodos tame valdžios parėdy
me nėra nieko baisaus, o vie
nok Grigaičiui tas labai nepa
tinka ir jis išpleškino-iįgiausį 
editorialą kuriame nupiešia di
džiausi baubą, kuriuo yra tas 
kirvis ir pjūklas, kuriuos be
darbiai turi turėti savo.

Pagal to žmogaus supratimą, 
ne' visi bedarbiai gali, turėti 
kirvį ir pjūklą, o katrie del to 
nevažiuos į darbą tai bus skai

domi valkatomis nenorinčiais 
dirbti, bus išbraukti iš bedar
bių sąrašo ir negaus pašalpos. 
Pagal Grigaičio socialistišką fi
losofiją išeina taip kad jeigu 
bedarbis atsisako irntT ?darbą 
tai jis vistiek turi būti šėlda
mas. Na o tokių' nenorinčių 
darbo dirbti yrą ganą daug ir 
tokie tik socialistų gadynėje 
galės nedirbdami duoną va-lg®

w ▼ ▼

“Naujienos” pasipiktino kad 
Laivrence’o Sandariečiai priėmė 
ir komunistus į “bendrą fron
tą” atakuoti Lietuvos valdžią 
laike apvaikščiojimo neprigul- 
mybės šventės. Bet jos’ pasi
piktino ne del to kad komunis
tai šmeižė Lietuvą (nes tas ir 
joms patinka), bet dėlto kad 
komunistai dergė (?) socialis
tus!

NEWARK, N. J.

Vasario 16 d. šv. Jurgio 
tainėje Lietuviai katalikai 
rengė apvaikščiojimą pami 
mui Lietuvos neprigulmi 
Programas prasidėjo 8 vai, 
kąre. Dainavo du Lietuvių 
rai, Šv. Cecilijos ir Varpo 

| ras. Mandalinu skambino 
I kauskaitė. Buvo atvažiavi 
dainininkė Bankauskaitė, 
rengėjų buvo kviesta dain 

: bet nedainavo. Nekuriu; L 
i vių užvydas ir kokią ten p 
i ka vietinių chorų nelaido 
J kauskaitei .dąįnuoti.

Kalbėjo pietos klebonas, ' 
I Kelmelis ir Mačiulis iš Bro< 
! no. Jo kalba žemiau krit 
I toks kalbėtojas geriau pat 
i tų jei bobinčiuje rąžančių 
I betų, o ne viešai susirinki! 
se kalbas sakyti.

Tie Newarko Lietuviai 1 
likai taip nublukę kad neg 
pasirinkt žmogų nors šiek 
panašų į kalbėtoją.

Ant galo kalbėjo Liet 
generalis konsulas H. Ra 
vičius. Po jo kalbos buvo 
karna aukos Vilniaus Liet 
našlaičiams, surinkta $99.

Gailaus sudainuota Liet 
I Himnas ii' tuo programas 
baigė. Giedant Lietuvos 
ną buvę salėje bolševil 
greit spruko per duris 
karštu vandeniu pilami, 
tartina susirinkimuose kur 
ševikai kelia trukšmą užg 
ti Lietuvos ar Amerikos h 
ir jie pabėgs, tad? liks rąj 
tokiu budu leriį,-^i iri pri 
kai nuo jų atsikratysit.

Žmonių buvo pilna salė, 
ga buvo veltui.

• - į Vasario 13. d. Kun. Kęl 
išdavė; 'bažiiyižžtop&rągkgįs- 
metų apiskaitą. Sako pir 
išduodavęs atskaitas syeį 
je, bet ap: metą- mane sui 
iš parapijonų trukšmo ūžt; 
skaitą davė bažnyčioje, 
pranešimo pasirodė kad pė 
tus laiko Newarko Liet 
parapijonai sudėjo $18,0Q( 
tų pinigų apmokėta $1,000 
los ir $5,000 nuošimčių, < 
visi pinigai buvo suvartot 
nigo užlaikymui, 'šilumai, 
sai. Tai labai skurdžiai, 
,dėta po tūkstantį dolarių

JI i
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'tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligea 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiikas egzaminavimas kraujo atl- 
" - . «-iežariį
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jusi) sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu, turite nųailpnąjusius 

_ c nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
I kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai

zdas užsisenėjusias kojose — ne gaišinki! ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po. ištyrinėjimo, tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąšinra- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelb ėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS10406 Euclid A v. Kampas E. 105th St. SsyvsEasuSANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
\ OQ*c valandoe; Nuo 10 ryte iki 4 — nue i Ud 8 wsfeasa. 

? Nedšldieniaia tuu> 16 fid 1.riologiškaa egzaminavimas lo-auj< 
dengs man tikrą just} ligos pili

— Žiūrėk ir klausyk: ąš 
pykstu ant tokio oro, ar su
pranti? — sakau aš;

— Tai ką tavo oras turi 
su bobom? — sako ji.

— Labai daug. Jeigu ne 
Jievos durnumas, ir paklau- 
symas žalčio, šiandien mes 
visi butume gyvenę sau ro
juje ir nebūtų reikėję kęst 

■ nei žiemą šalčių, nei vasarą 
karščių. , Ar dar nęsupran- 

! tf? — sakau aš.
— Kaltink dabar Jievą. 

O ko tu prie manęs lindai? 
I Gal ir Adomas už tą obuo
lį kaltas, o ne Jieva, — sa
ko ji.

— Ne Jieva? O taip pa-
j sakyta biblijoj: kas pasida- 
5 ve žalčio pagundai, ar Ado- 
£ mas ? — sakau aš.

j — A, biblijos nėra ką.pai- 
|Į syt/ba jus vyrai ją rašėt ir 
“S I'galėjot parašyt kaip jums 

patinka. Ba jus visada vi- 
‘1 šas kaltes metat ant musų, 

— sako ji.
— Bet šventas., raštas yra 

parašytas teisingai ir tu ne
gali jo kritikuot, todėl Jie
va kalta, o ne Adomas už 
tai kad mes dabar turim 
šaltį ir karštį kentėt, — sa
kau aš;

— Jeigu biblijoj ir teisy
bė butų pasakyta tai vistiek

’^a^i visk^ ka.s

1 Nerasit geresnio investmento' Į muziką ir pra- 
linksminimą visos savo šeimynos. Kreipkitės 
prie artimiausio Victor pardavėjo, ir paprašykit 
lai aprodo jums šį stebėtiną instrumentą, ir lai 
paaiškina kaip jį Įsigyti,
IR NEPRALEISKIT ŠIŲ NAUJŲ REKORDŲ!
Piršlio Daina................................... Joseph Vaičkus
Knygnešio Daina..............................Joseph Vąičkus

No. 79079, 10 colių, 75c.
Vai ku-ku ....................................Jonas Butėnas
Oi Tu žirge, Žirge ...................... Jonas Butėnas

No. 79080, 16 colių, 75c.
Gražios Mergos ... šv. Vincento Lietuvių Choras 
Miela širdžiai........Šv. Vincento Lietuvių Choras

No. 78992, 10 colių, 75c.
Jau Saulutė Leidžias. .Šv. Vincento Liet. Choras 
Verda Boba Kukulius,. šv. Vincento Liet-. Choras 

No. 78903, 10 colių, 75c.
Čigonų Meilė—Valgas-. .Tarpt. Konce'rt. Orkestrą 
Mylimoji—Valcas..-. .Tarpt. KcncerL Orkestrą 

No. 68783, 12 colių, 1.25
Sari Valkas.. .Tarptautinė Koncertinė Orkestrą 
Sapnu Valcas.. Tarptautinė Koncertinė Orkestrą 

No. 68789, 12 colių, 1.25 ,

Vįctrolij Katalogai siunčiama dovanai ant pareikalavimo. 
Naudoki! Victor Adatas.

Victrolos visokių didumų ir kainų,'- su arba be Radiola. 
Jūsų krautuvninkas mielai jums aprodys visą eilę. Būti

nai žiurčkiti kad .butų gerai žinoma Victor trade-mark;

Nauja ATįctrola
Orthophonic y

Victor Talking Machine Co. Camden, N. J.,'U. S. A

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauS prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini* 
nias ir nepatalpintas.

" Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausia vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

bono pragyvenimui į m 
juk tai sunku vienai y pat 
misti. Nepamirškit kad 
dos ir taksų nereikia m 
Skolos sakė apt bažnyčio 
suvirs $80,000.

Vasario 20 d. Lietuvio b I
riaus graboriaus Brijausk 
ktė ištekėjo, vyrą gavo Li 

Zaikauskų sūnūs, 9 meti 
šiauš, palei savo namus’ a 
lo paslydo, pargriuvo, tuc 

I pu automobilis užvažiavo, 
I sužeidė. Vaikas randasi '
I būtyje. Pina

RHEUMATIZMA1
GALIMA IŠGYDIT

Prirodimai Jums Dovana
Viskas ko mes norim tai jūsų vardo ir adreso gad galėtume pranešti 
stebėtinas yra IODASERUM gydymas musų lėšom. IODASERUM 
patentuotas vaistas pagadintas formula žymaus Europos Specialist 
naudojamas pasekmingai Europoj ir Amerikoj. IODASERUM visa 
gydo Reumatizmų, Neuralgia ir Sciatica-. Pasekmės ant visados, 
gybė kenčiančių kurie negalėjo paeit nei miegot, po dviejų ar trijų 
nu gydymosi stebėtinai pasitaisė. Jus galit būti išgydytas. Duoki 
mums progų prirodyt. IODASERUM parsiduoda geriausiose vaist 
bet DYKAI išbandymui prisiųskit kuponų mums tiesiog DABAR, 
neužilgo šį pasiūlymų atšauksim. >

----------------------- IŠKIRPK IR PRISIŲSK KUPONĄ ------------------
Majestic Laboratories,
Springfield, Mass.
Please let me know without cost or obligation to me of your Iodas<

Free Trial Plan.
Name------ ----------------------------- ---------- -----------------------------------------
Street and No._______________________________ ___ _____________
City or Town State 
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Nuo Redakcijos
“PATIKĖTINI ASMENS” NE VISI KURSTO

NT E visos privačių asme- 
' " ’ nų, Sandariečių šalinin

kų, ir pilnai patikėtinų vy- 
1 rų, nuomonės ateinančios iš 

Lietuvos pataria musų laik
raščiams kurstyti liaudį ir 
smerkti visą Lietuvą delei 
Gruodžio 17 d. permainų.

Štai ir “Dirva” gavo nuo 
vienos visai patikimos ypa-

■ , tos laišką, ir nors ta'ypata
■ ir pati nukentėjus nuo per

versmo, bet štai kaip kalba:
“Man labai patinka Tam

stos pasirinktas tikslus ir 
.. teisingas nusistatymas Lie

tuvos įvykių akivaizdoje. 
Amerikiečiai Lietuviai, pri
tardami protestams, ne tik 
negali paveikti į Lietuvos 
vidaus politiką, bet dargi 
kenkia santikiams tarp Lie
tuvos ir Amerikos. Tas kas 
Lietuvoje atsitiko Gruodžio 
17, turėjo atsitikti.

“Lietuvai dabar reikia ne 
protestų ir ne kliudymo jos 
darbe, bet konsolidavimo 
jiegų kad galėjus atsispirti 

. * prieš vidaus priešus (komu
nistus) ir atsigint nuo Len
kų ir Vokiečių Klaipėdos 
krašte. Todėl ir keista ma
tyti kaip kaikurie Ameri
kos Lietuvių laikraščiai, 

• pasigąudami bolševikų ar
y Lenkų paleistas sensacijas

sketeriojasi ir kelia trukš- 
mą, ažuot palaukus tikrų 

“žinių ir Teisingai įvertinus, 
padėtį.” . Jį

Tas atsitiko su Valstie
čiais Liaudininkais, kurie 
pavedė socialdemokratams 
švietimo ir vidaus reikalų 
ministerijas, kitaip sakant 
padavė pačias svarbiausias 
šalies gyvenime arterijas 
kontroliuoti.

Vėlesni pranešimai pasa
kys mums ką, daugiau apie 
dalykus Lietuvoje.

tojų niekur prašyti iš ko nors 
sau dolarių, kaip daro komunis
tai, todėl patarimas neduoti 
“Dirvai” yra bereikšmis, šiuo 
sykiu tik “Vilnis” save išsida
vė ir pataria Amerikos Lietu
viams darbininkams neduoti do
larių tam kas loja svetimam, 
tegul žebravoja ten kam loja.

Iš Sandaros apšvietos ko
misijos tik vienas Vinikas 
liko “ištikimas Konstituci
jai” ir net, sako, savo pra
kalboj išsireiškė: “Vietoje 
tų keturių bolševikų turėjo 
būti sušaudyti Voldemaras 
ir Smetona”. Ar tai tikrai 
jo žodžiai? Ką su juo dar 
ryti, jeigu jis ištiesų taip 
sakė?

Anglijoje parliament© rinki
muose moterjs gali balsuoti’tu
rinčios tik 30 metų amžiaus. 
Bet manoma padaryt 21 metus 
kaipo teisėtą amžių, ir dar pen
ki milijonai moterų gautų bal
savimo teises.

Naujos Valdžios Veiki- 
' po Pagrindai

(Lietuvos Pasiuntinybė 
Washingtone)

Kaunas (Elta). — Vasario 
25 d. Ministeris Pirmininkas 
Prof. A. Voldemaras skaitė Sei
me deklaraciją, kurios svar
biausi punktai yra tokie:

Lietuvos užsienių politika ga
li būti Lietuviška. Pagrindiniai 
užsienių politikos dėsniai: ne
priklausomybė, Vilnius ir jokių 
artimesnių ryšių su didžiaisiais 
kaimynais. Lietuva turi būti 
neutrali valstybė tarptautinė
mis ^neutralumo garantijomis.

Santikiucse su Lenkais pa
grindinis reikalavimas — grą
žinti Lietuvai okupuotą kraštą. 
Lietuva sutinka derėtis su Len-! 
kija tuo pagrindu, nors derybos nu 
bent dalinai priartintų Lietuvos! ’ 
sekins, bet iniciativa priklauso į 
Lenkams. T ’ - 7
Lietuva neturi neapikantos. :

Artimiausioje ateityje suda- - 
romą konkordatas su Vatikanu.!

Diskusijos del Vyriausybės I 
deklaracijos įvyks Kovo 3 d.

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

— Bet, tamista, jis man būtinai grą- 
sino neišduoti.

— Na, bet ant galo, tas liečia tavęs, ne 
mane, taigi daryk kaip nori.

— Ar aš galiu pasakyt Cefisai apie 
tamistos geras pastangas del jos Jono?

— Tiktai neturi perdėti; aš neprižadu 
tikrai jį išgauti iš kalėjimo; aš tik sakau 
jog darysiu ką galėsiu. Bet aš prižadu, 
žinodamas kad tavo draugė yra varge ka
da vargšas Jonas uždarytas, pagelbėti jai. 
Šiandien ji sulauks biskį pagalbos kad tu
rėtų iš ko dorai gyventi; ir jeigu ji pado
riai užsilaikys, toliau matysime.

— Ak,, tamista! kad žinotum kaip ji 
bus linksma gauti tamistos pagalbą! varg
šė Cefisa! Reikia manyti kad tamista esi 
lyg koks angelas sargas. Vadinkis save 
Rodinu, ar Šarlemagnu; viskas ką aš 'ži
nau tik kad tamista esi geras, širdinigas—

— Na, na, tik neperdėk, — tarė Rodi
nas. — Sakyk tik geras senas žmogus; nie
kas daugiau. Bet žiūrėk kaip dalykai su
puola; Kas butų galėję nuspėti kad mano 
graži kaimynė, kuri barškino Į mano duris 
mane paerzinimui, prives mane prie pada
rymo kam nors gero! Eik ir nuramink' 
savo draugę; šį vakarą ji gaus pagalbos; 
tik turėkim viltį. Reikia dėkuoti kad dar 
pasaulyje yra gerų žmonių.

— Ak, tamista, tą pats prirodai.
— Ne taip jau! Seno laimė yra matyt 

jaunus laimingais.
Tą Rodinas pasakė su tokiu nudavimu 

geraširdingumo kad Rožei net ašaros pra
dėjo per veidus riedėti, ir ji pridėjo: — 
Tamista, Cefisa ir aš esam tik vergšės 
mergaitės; yra pasaulyje daugiau padorių 
žmonių, bet aš tik pasakysiu jog mes tu
rim geras širdis. Taigi, jeigu tamistai ka
da užeitų liga, pasišauk mus; jokia mie-, 
laširdingos seserjs neužžiurės tamista ge* 
riau. Viskas ką mes galim pasiūlyti, ne-' 
kalbant apie , I* ’ilemoną, kuris už tai-eitų 
per ugnį ir vandenį tamistai pasitarnauti, • 
aš tą užtikriu; o Cefisa, esu tikra, atsa-, 
kys taip už Joną, kad mes busim tamistos. 
gyvenime ir mirtyje.

— Matai, mano brangi mergaite, kad 
mano buvo teisybė. Adieu, iki vėl pasima
tysim.

Tai taręs, Rodinas, paimdamas kašelę,' 
kurią buvo padėjęs ant grindų šalę lietsar
gio, rengėsi eiti trepais.

Rožė paėmė iš jo kašelę nešti, nors 
Rodinas nenorėjo duoti. Prie to ji dar 
tarė: — Pasirem'k man ant peties, laiptai 
tokie tamsus, tamista gali nuslysti.

— Sutinku ant tavo pasiūlymo, nes aš 
nesu toks atkaklus. — Pasiremdamas ant 
Rožės peties, Rodinas nulipo laiptais pas
kui ją, ir abudu sykiu perėjo per kiemą į 
pirmą budinką^

Eidama per kiemą, Rožė parodė į tre
čią aukštą priešakinio namo, kur per lan
gą žiurėjo Dumoulinas: — Žiūrėk, tenai 
Ninny Moulinas. Ar tas pats?

— Tas pats, — atsakė Rodinas, pakel
damas ranką ir pamodamas gražiai į Du- 
mouliną, kurs tuoj atšoko nuo lango.

Atėjus į priešakinį budinką, Rodinas 
tarė jai, pasalingai prikąsdamas sau lupas, 
ko Rožė nepatėmijo: — Dabar, mano vai
keli, jau man nereikia tavo pagalbos. Eik 
pas savo draugę ir pasakyk jai geras nau
jienas kokias girdėjai.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
— Kaip tai? — paklausė Rožė, nusi

stebėdama.
— Ta kvaila pajuoka pavadinimui ma

nęs Rodinu gąl tau išrodo žaislas, vaikeli. 
Aš suprantu, tu esi tik aidas kito. Kas 
nors tau pasakė: Eik, pasakyk Šarlemag- 
nui kad jis yra koks ten Rodinas. Tai bus 
daug juoko.

— Taip ir buvo. Aš niekad pati ne
būčiau išgalvojus pavadint tamistą Rodi-

— atsakė Rožė.
— Taigi, ta ypata su savo kvailais juo- 

Prieš pačią Lenkiją i kais padarė didelę skriaudą Jonui Renne- hiri nojiniknnfns , •| pontui.
— Kaip tai? dėlto kad aš pavadinau 

-Itamistą Rodinu? — stebėjosi Rožė, labai 
Į apgailaudama kad turėjo išpildyt Ninny 

~ Moulino pagundymą. — Bet, ištikro, ta- 
jmista, ką bendro turi juokas su tamistos 
Įgeru darbu del Jono?

— Aš to negaliu pasakyti, mano vai
keli. Ištikro, man labai gaila Jono. Bet 
lai tas praeina.

■ — Na tiai klausyk, tamista: jeigu aš 
pasakysiu tos ypatos vardą kuri man liepė 
pavadint tamistą Rodinu, ar tamista vėl 
pradėsi rūpintis apie Joną?

— Aš nenoriu žinot kitų žmonių pa
slapčių, mano vaikeli. Tame visame tu bu
vai tik aidas kokios nors ypatos, gal ir la- 

■J bai pavojingos; bet nežiūrint savo rūpes
čio apie Joną Rennepontą aš nenoriu pa
sidaryt sau priešų. Lai Dievas sergsti!

Rožė-Pompon aiškiai nesuprato Ro
dino baimės, ir ant to jis rėmėsi; nes, po 
valandėlės pamąstymo, mergaitė vėl tarė: 
— Tamista, aš nieko nesuprantu. Viskas 
ką aš žinau tai kad aš pakenkiau tam jau
nam žmogui savo juoku ne vietoje. Aš pa
sakysiu pilnai kaip viskas dėjosi.

— Atvirumas tankiai nuvalo net sun
kiausias pinkles, — tarė Rodinas.

— Trumpai sakant, — tarė Rožė, — 
tai Dumoulino kaltė. Kam jam reikėjo pa
sakot man tokius niekus kurie gali paken
kti vargšės Cefisos meilei? Žinai, tamis
ta, atsitiko šitaip. Ninny Moulin, kuris 
labai mėgsta šposus, matė tamistą atei
nant į čia.! Krautuvninkė pasakė man kad 
tamistos vardas yra Šarlemagnas. O jis 
man sako: “Ne, jo vardas yra Rodinas. Pa
darykim jam šposą. Nueik į jo kambarį, 
Rože, pabarškink į duris, ir pavadink jį 
Rodinu. Pamatysi kaip jis susirauks.” 
Bet jam aš prižadėjau jog nepasakysiu 
kad jis man taip liepė; vienok, verčiau iš
duoti jį negu pakenkti Jonui.

Išgirdęs Dumoulino vardą Rodinas ne-^ 
galėjo susilaikyti nuo nusistebėjimo. Tas 
pamfletų rašytojas, kurį jis pasamdė už 
redaktorių jo “Artimo. Meilės”, ypatiškai 
nėra pavojingas, bet kadangi daug mėgsta 
plepėt kada girtas tai galės pridaryt rie- 
smagumų, ypač jeigu Rodinui reikės atei
tyje lankytis tuose namuose įkūnijimui sa
vo sugalvotų planų su Jonu, vadinamu 
Snaudalium, su pagalba Bakkanalų Kara
lienės. Sočius, taigi, pasiryžo apsirūpint 
prieš šitą nepatogumą,

— Taigi, mano brangi mergaite, — ta
rė jis į Rožę, — tai Desmoulins privertė 
tave iškrėst šitą paiką juoką?

— Ne Desmoulins, bet Dumoulin, — 
pataisė Rožė..— Jis rašo į škaplierninkų 
laikraščius ir gina šventuosius už pinigus.

— Tai matyt tas vyras yra labai link
smas.

— O, jis yra labai geras vyras.
— Jis yra apie trisdešimts šešių me

tų amžiaus, storas ir su rausva nosia? ar 
taip? Tai jo juokas man nieko nereiškia, 
nes Dumoulin yra labai geras žmogus, tik 
gal biskį perdaug mėgsta juokus.,

— Tai tamista pabandysi padaryti ge
ro Jonui? Paiki Dumoulino juokai tam 
kelio neužstos? — teiravosi Rožė.

— Aš manau kad ne.
— Bet aš nenoriu kad jis žinotų jog
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Nuo Redakcijos: Kviečiame save skai
tytojus siųsti į šį skylių savo žinomas liau
dies dainas kurias Lietuvoj dainavot ir dar 
atmenat. Tik neišrašinėkit iš knygų arba 
iš rekęrdų, nes tas ir mes žinom ir netal- 
pinsim. Siųskit kuoseniausias, visokias ko
kias tik mokat. Rašykit ant vieno lakšto 
pusės ir kožną dainą ant atskiro lapo. Ant 
tų lapų daugiau nieko nerašykit. Siųskit 
visi,' nes visi jų mokat. Rašykit aiškiai.“Draugas” Teisme

Iš Chicagos ateina žinia kad 
Kun. S. A. Geniotis užvedė by
lą prieš Marijonų dienraštį 
Chipagoje “Draugą” reikalau
damas $50,000 atlyginimo už 
paneštus nuostolius delei kokių 
ten korespondencijų.

Kun. Geniotis rodos yra iš 
neprigulmingųjų kunigų užtai 
prisikabino prie katalikų laik
raščio, ne tiek su tikslu laimėti 
■sau tūkstančius dolarių kiek at- 
sikeršyt, nes mat yra teismai 
,tąi ir yra advokatai kuriems 
kreikia uždarbio, tai reikia pro- 
votis jei tik tave kas krepšt.

Kun. Cibulskis iš Akrono tu
ri užvedęs bylą prieš “Dirvą” 
reikalaudamas $25,000 atlygi
nimo, nors bylą laimėti prieš 
laikraštį yra labai sunku ir tik 
labai retuose atsitikimuose kas 
laimi. Kunigai pasiremdami sa
vo atbulu kalnierium mano pa
daryt į teismą savo nekaltybės 
ir doros įtekmę ir gauti kelis 
šimtelius dolarių, kada jau ne
gali pragyvent iš savo amato, 
bet ir jiems nevyksta laimėti, 
nes tankiai pasiseka teismuose 
prirodyt kad jų “nekaltybė" 
yra tik tokia gili kaip storas jų 
juodas sutanas.

^Praeis kiek 
rie straksėjo,

I Lietuvą, jeigu 
.... lėsis savo neapg;

jeigu ne, tiek to su jais, nes 
■ mums kaipo tėvynės tik

riems vaikams nereikia to
kių kurie stato aukščiausia 

...visko partiją, o patriotais’ 
-i, tik iš vardo vadinasi.

« *
Viena po kitai ateina iš 

Lietuvos žinios apie tai kad 
ir nauja valdžia negali pa* 
daryt nieko gero, kuri nu
vertė pirmesnę valdžią už 

. nepadarymą gero.
Mes žinojome* kad Vals

tiečiai Liaudinihkai nors ir 
su didžiausiais norais nega- 

;'*»,į?Jės įvykįnt to ką jie turėjo 
■'užsibrėžę per tris metus lai- 

ko, taigi ar dyvąi kad karš- 
A' tuoliai šoko juos nuversti 

išrodinėdami liaudžiai kad 
ve (per pusmetį) nauja val
džia nieko gero neatliko!

Šalies pastatymas ant ge
ro kelio priklauso daugiau 
ir nuo pačių žmonių kurie 
iš valdžios gerovių laukia, 
ne vien iš tų kelių vyrų ku
rie ministerijose sėdi.

Dabar kalbama apie pa
leidimą Seimo, nes tautinin
kai neturi didumos, o kle
rikalai jausdamiesi tvirti 
nori vėl viską paimti į savo 
rankas kaip seniau turėjo. 
Tautininkams reikia dėtis 
SU kitomis partijomis didu-j savo d olarius tiems Maskvos 
mos susidarymui, o kai tik Skalikams, nes jie čia nori jų| 
.reikia su kita partija šne- K sunki" darbu pyragus 
ket tuoj ji išstato tokius' lai gda pelus.
reikalavimus kad arba už- Kitą pasakysime: “Dirva” 
sileisk arba sugriuk. Į nei sykio nesiuntė jokių kalbė-l

laiko, tie ku- 
rėkavo prieš 
atbus tai gai- 

;alvojimų, o

“Vilnis” Pasakė Tikrą 
Tiesą

Bolševikų “Vilnis” atsiliepda
ma į “Dirvos’ pajuokų kad bol
ševikai neturės progos pasižeb- 
ravot dolarių dėlto kad Prezi
dentas Smetona dovanojo mir
ties bausmę porai komunistų, 
sako:

“Cleveland© Lietuviai dar
bininkai šito neprivalo už
miršti. Kai ‘Dirvos’ kromel
ninkai lys pas jus dolarių 
‘žebravoti’ — siųst juos į 
Kauną pas fašistus. Kam lo
ja tegul pas jį ir laka.”

Tai didelę teisybę “Vilnis” 
pasakė! Kam kas loja tegul 
pas tuos ir laka!

“Vilnis” ir kiti musų bolševi
kai. Amerikoje jau keli metai 
kaip loja dieną naktį del Mask
vos, todėl siųskit juos ten ir 
lakti. Darbininkai! sulaikykit

DAINA
(Lietuvaitė)

Tankus krūmai, beržynėliai j 
Kur mylimas gyvena,

Linksmas butų vakarėlis
Kad mylimas butų čia....

Ko šįvakar neateina
Nei širdelės suramint,

Gal kitą mylėt pradėjo, 
-Kad jau jojo nematyt....

Pamatyčiau ir pažinčiau ... t.
Kas ateina keleliu,

Vienas antrą mylėdami , 
Nesiskirtum niekados.

Tamsus rytas debesuotas 
Ir lietus lyja labai, 

Mylimasis bernužėlis 
Į karą joja skubiai.

Ar ne Dievas širdį davė
Kad aš tave pažinau,

Kas sumaišė razumėlį 
Nei aš pati nežinau.

Patrotijau vainikėlį
Iš jaunųjų dienelių,

Nebetinku prie pulkelio, 
Prie savųjų draugelių.

Vai motute, motinėle,
Tai tų piane auginai, 

Nelaiminga dukružėlė
Aš pražuvus amžinai...

. Ikariška daina
(Parašė Farmerka A. Ramanauskienė)

Gana broliai mums miegoti ant kapo motinos, 
Nėr ką ilgai ir dūmoti nosis pakabinus.

Marš, marš vajauninkai į svodbą kruviną, 
Marš Lietuviški Žalnieriai prikelti motinos.

Bukit sveiki, mieli broliai, gentįs ir prieteliai, 
Nebus lamės mums pakolei bus čion neprieteliai.

Marš, marš vajauninkai, marš ant visų kelių, 
Ei, žemaičiai, Lietuvninkai naikint neprietelių!

Iš tironų griūt tur kožnas arba likt sumintu, 
Idant anie musų ronas po smerties atmintų.

Marš, marš visi žmonės griebdami už plieno, 
Ir kapokit be malonės tironą kiekvieną.

Eikit visi, padės Dievas, kur Nemunas plaukia, 
Ten per girias, kalnus, pievas broliai atitraukia.

Marš, marš Lietuvninkai ant didžio bankieto, 
Marš vatnasties vajauninkai greit iš viso svieto.

Marš, marš Lietuvninkai visi drauge, greitai, 
Marš ir Gudų vajauninkai padidinti skaitlių.

Ak jau esam išmokyti gerai vajavoti,
Kaip tironas išnaikinti, vierą užkovoti.

Marš, marš Lietuva ik vienam, marš Žemaičių šalis, 
Dievui dėkui dar nežuvo tėviškės mus dalis.

Ar tai girioj, mieste, lauke, ant kiekvienos vietos 
Tegul kraujas upėm plaukia tironų pralietas.

Marš, marš kas tik gyvas esat aniems mirtį nešti, 
Bus Maskoliui didis dyvas kaip imsime pešti.

Šalin vargai, verksmai', bėdos ir. krūvos Kalmukų, 
Iškentėjom gana gėdos ir taip daugel mukų._

Marš, marš vajauninkai narsus Lietuvos, Žemaičių, 
Nupuls geležių vainikai nuo kojų ir rankų.

Marš tik drąsiai, išnaikinsim tuos Rusus piktuosius,
Greit, Žemaičiai, Lietuvninkai naikint savo priešus.

Marš, marš Lietuva atimti tėvynę iš Prūsų, 
Karaliaučius bus kaip buvo ir vėl jis liks musų, 

Nes ta graži žemė musų kur Vokiečiai sėdi 
Buvo ilgus amžius musų, pati savim rėdė.

Dešimts musų išnaikinsim tų šungalvių šimtą, 
Marš, marš greitai broliai pabaigt mus nelaimę šitą!

— as ueaonu jis žinotų jog 
aš tamistai pasakiau kad jis man liepė ta- 
mistą pavadint Rodinu.

— Kib$el< ne? Visada geriau būti tei
singu .'i-i^ątvi'ru.

Puikus dideli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Juodas Karžygis
•Į Senovės Pasaka. Parašė VĖJAS. Į-

(Tąsa iš pereito num.)

Imtynės
Antra diena buvo išbandymas kūniš

kų spėkų arba imtynės glėbiais.
Ir ši žaismė prasidėjo nuo mažiausių, 

ir vyrai išėjo pusiau išsirengę, virš juos
tos nuogi.,

Seniau, dar pirm šitų imtynių, kitose 
.šalyse imtynės buvo tokios kad du tvir- 
tuoliai sustoję vienas su kitu ėmėsi tolei 
kolei vienas kuris kitą visai nudėjo. Bet 
Rykulis įvedė madą pas save imtis tolei iki 
kuris vienas paguldys kitą aukštieninką 
pečiais kad apačioje gulintis neįstengtų iš
sisukti iki nepaleis.

Tvarka buvo tokia kad pradėjus nuo 
pirmutinio, mažiausio, laimėtojas turėjo 
imtis su sekančiu, iki daeita galo, iki pačių 
geriausių. Buvo net ir tokių kurie paguldė 
po du ir tris iki kitas kurs jį nuveikė.

Kaipo apšauktas nenugalimas ristikas, 
Laukys turėjo būti paskutinis, taigi Ar- 
džiui rėkė jo nugalėti pirmiau save laimė? 
toją prieš kitų pirma savęs, paskui imtis 
su sekančiu. Vienok pasitaikė taip kad 
prieš Ardį buvo vienas svetimas vyras to- 
kis kuris paguldė net du prieš jį stojusius, 
ir visai lengvai, net nedėdamas nuilsti, to
dėl Laukys džiaugėsi savyje kad jo prieši
ninkui teks susikibt ir pavargt su tuo, dik- 
čiai didesniu už save milžinu, ir tada Lau
kys atlaikys savo garbę. Žinoma, imtynės 
buvo su pasilsėjimais tarpe vienų ir kitų 
porų, todėl kožnas gavo atsigaivinti iki eis 
išnaujo.

Bet Ardžio spėkos prieš tą senyvą ris- 
tiką buvo nesulyginamai geresnės, todėl už 
trumpos valandėlės tas milžinas stenėjo po 
musų vikriu jaunikaičiu, ir Ardys liko lai
mėtoju.

Beliko dabar Laukys, kuris, paprasta 
imtynių eiga, einant nuo menkiausio prie 
geriausio, turėjo būti laimėtoju. Bet Ar
dys negalėjo užsileisti jam nors jau buvo 
įvargęs, ir dideliu apgailavimu vėl stojo 
prieš savo valdovą. Išsykio Laukys kelis 
sykius buvo palaužęs Ardį po savim, ir 
rodėsi liks laimėtoju, bet tas išsisuko, ir 
kada jau abudu pradėjo apilst, Ardys pa
sirodė galįs ilgiau laikyti, ir pakartotinai 
kelis sykius_ bloškęs po savim, galiau jis 
Laukį prispaudė pečiais prie išmindžioto 
Smėlio taip kad ir nenorėdami visi žiūrė
tojai turėjo atiduoti Ardžiui laimėjimą, ir 
tuo imtynės bagėsi.

Vėl visi šaukė: “Ardys! Ardys!” o 
tas garsas labai erzino Laukį, kurs vienok 
lūkinėjo, trečios dienos ir manė atsilygint 
Ardžiui raitų muštynėse smaigais.

Šiose rungtynės buvo pavojingiausios 
ir reikalavo spėpos ir apsukrumo. Tarp 
žiūrėtojų dalyvavo visi kas tik gyvas, vy
rai ir moterįs. Šis žaislas buvo jau tikras 
karo žaislas.

Kautynės ant Arklių
Buvo jau popietis kada pilies kieme, 

kul’is buvo iš gražaus smėlio ir juodžemio 
gražiai išmindžiotas, didelis ir erdvus, kur 
visada tokios rungtynės įvykdavo, jau bu
vo pilna žmonių. Vyrai ir mergos stovė
jo aplipę ant pilies sienos, valdovai sėdėjo 
ant tam tikrų paruoštų aukštų palaipų, ki
ti žmonės, ypač vaikai, buvo sulipę kieme 
į medžius, visi norėjo matyt rungtynes.

Poromis, pradėjo-išjoti ant apšarvuo
tų žirgų apsišarvavę nuo galvos iki kojų 
raiteliai, tvirti parinkti vyrai, nešini deši
nėj rankoj ilgas kartės.

Šis žaislas buvo toks kad du vyrai, 
vienas prieš kitą raiti lėkdami, turėjo at
statytom vienas į kitą kartėm arba drau- 
cinais pataikyti į savo priešą, ir kuris ki
tą pirmiau numušė nuo arklio tas buvo 
apšauktas laimėtoju. Tokiuose atsitiki

muose daug būdavo sunkiai susižeidžia, o 
retkarčiais ir užsimuša. Tas žaislas dau
giau buvo panašus į karą ir už jį daugiau
sia garbės atsižymėjusieji gaudavo.

Pirma pačių geriausiųjų pasirodymo, 
praėjo kelios kitos poros, ir Laukiui pa
sekmingai nuvertus nuo žirgo vieną pa
garsėjusių tame žaisle vyrą, prisiėjo stoti 
jam prieš Ardį.

Bet kad laimėti, dabar Laukiui rūpė
jo ne kas kitas kaip tik pataikyt Ardį su
žeisti, ir jo kraujas virė kerštu prieš tą 
naujoką kurs stumia jį nuo visų garbės 
pastovų.

Jeigu Ardys liks sužeistas iš pirmo 
susilėkimo jis daugiau negalės prieš Lauki 
stoti, ir jis liks’ laimėtoju, galvojo sau ku
nigaikščio sūnūs, ir taikėsi ne tiek savo 
priešą nuo arklio nuversti kaip pataikyt 
Į tokią vietą kad anas ir nukentėtų.

Atėjus laikui Laukiui prieš Ardį sto
ti, abu jiedu pirmiausia išjojo prieš, visus 
pasirodyti ir perjodami per aikštę iškel
tais smaigais buvo visų žiūrėtojų sveiki
nami.

Po to jiedu nujojo į priešingus aikštės 
šonus kad galėtų arkliai įsibėgėti.

Ant duoto ženklo Laukys ir Ardys 
spustelėjo pentinais savo žirgam į pašo
nes, sužibėjo saulėj jų šarvai ir šydai arba 
dankčiai kuriuos laikė kairėse rankose, 
ir štai du atkišti į vienas kitą ilgi drauci- 
nai lėkė taikydami į savo priešą.

Kaip visi matė, Laukys savo draucinu 
taikė Ardžiui į vidurius, norėdamas jam 
vidurius sumušti, kad Ardys pats nuo ar
klio nuvirstų. Ardys gi jaunam kunigaik
ščiui taikė į petį. Bet pirmą, antrą ir tre
čią kartą vienas pro kitą praūžė kaip vė
jas, ijį vis tai nepataikė tai pataikant kitas 
savo šydu drauciną nukreipė pro šalį, o 
vieną kartą net jie abu ko nenuvirto nuo 
arklių, smarkiai suduodami vienas kitam. 
Žiūrėtojai matė kad bus ilga ir žingeidi 
kova, nes abudu narsiai įstengia apsigint 
r neužsileidžią vienas kitam.

Bet vienas sykis turi tekti, ir tenka 
paprasta vienam, ir štai nabagas Ardys 
su apgailavimu žiurėjo kaip Laukys puolė 
nuo arklio, jo draucinu tvirtai pataikytas 
Į petį netoli krutinės taip kad kunigaikštis 
negalėjo, išsilaikyt nei atsigint.

Visi žiūrėtojai sušaukė, suklykė už 
Ardį, sveikindami jį, pora berniokų net iš 
medžio iškrito užsimiršdami kad ant šakos 
sėdi, iš didelio sujudimo. Ardys prijojęs 
ties seniu kunigaikščiu apturėjo vainiką 
už atsižymėjimą, o jaunas narsuolis Lau
kys raudo iš gėdos ir dar labiau ėmė rūs
tauti ant Ardžio už drysimą statyt prieš 
jį savo spėkų ir gabumų.

Iš suolų išėjo žiūrėtojai ir apipuolė 
Ardį. Šiame žaisle laimėtojas būdavo ap
šaukiamas narsuoliu ir vikriausiu vyru, 
todėl Ardys dabar tą vardą ir gavo.

Prie jo pribėgo ir kunigaikštytė Al- 
gė, Ja šneki Laukio sesuo, ir Kastytė, ant 
kurios Laukys turėjo meilią akį. Ji dabar 
Laukį visai užmiršo ir siautė tik ‘apie Ar
dį, kas kėlė Laukio pavydą ir Algė žvaira
vo į ją ko ji taip prie jo smelsiasi, nes bi
jojo kad Kastytė nepaviliotų jos Ardžio, 
kaip ji dabar ėmė manyt. Algei Ardys 
puolė į akį kaipo milžinas, nepergalimas ir 
neturintis sau lygaus narsuolis-karžygis, 
ir ji norėjo kad jis apie ją mislytų. Jos 
viliojančios akįs žėrėjo ir iškalbus liežuvis, 
perimtas džiaugsmo iš jo laimėjimų pylė 
neapsakomas pagyras tam jaunam vaiki
nui, kuris net kaipo prieš ją stovėdamas.

Laukys pagaliau prisitaikė arti links
mųjų būrio ir beklausydamas sesers ir 
Kastytės pagyrų Ardžiui, patėmijo pasi
tyčiodamas :

— Žaisluose narsumas nieko nereiš
kia; pamatysim kaip jis narsus karo lau
ke! — ir nuėjo sau. *

Nors mergos to nepaisė ir nedavė sa- 
vo dėmesio Laukiui, bet Ardžiui tas pasa
kymas užgavo širdį. Reiškia, Laukys de
ga pavydu ir ne tik kad geidė jį pažemint 
žaisluose arba sužeist, kad tik prašalinus 
sau iš kelio, bet ir laimėjus nepripažįsta 
save pralaimėtoju ir jį dar labiau neken
čia.

Kas jam daryt? Nejaugi viskas tas 
kas japi pavyko laimėt jį tik labiau neap
kenčiamu turi daryt? Bet tai buvo netie
sa, nes nors Laukys jam pavydėjo, bet vi
si kiti pilyje ir plačiose apielinkėse — nuo 
mažiausio iki didžiausio — laikė Ardį did
vyriu, narsuoliu kuriam lygaus dar nema
tė. Gaila tik buvo tų aplinkybių kuriose 
Ardys turėjo tą garbę nešiotis.

Po apsiraminimo, kai jau rungtynių 
iškilmių diena baigėsi, nekurie kaimynai 
į vakarą išjojo į savo pilis, Ardys nuvyko 
pas savo motiną, kurią rado vieną užsida
riusią ir apsiašarojusią.

— Ko verki, motinėle mano? — už
klausė neramus Ardys.

— Vaikeli, mums verčiau butų buvę 
ten girioj gyvent negu kęst tą kas dabar 
reikės del tavo neužsileidimo kunigaikš
čiui. Visi tik šneka kad jis tau keršys, 
kad tave pajuokia.... Ir aš pati girdėjau 
jį prie kitų garsiai tave niekinant.... Ma
no sena širdis suskaudo, bet jis valdovas, 
jo tėvas klausys ką jis sakys, o tu turėsi 
nešti nesmagumus.... Keliauk iš čionai 
sau svetur, palik šią pilį, laimę visur rasi 
prie savo spėkos ir narsumo.... Aš vie
na numirsiu....

Ardys svaigo tai girdėdamas ir neži- ‘ 
nojo ką atsakyt. Patylėjęs tarė:

— Motinėle, ar manai kad aš del ko
kio nieko — del pajuokos ir neapikantos— 
paliksiu savo kraštą ir tave? Kolei tu gy
va, aš busiu su tavim, o paskui kaip liki
mas duos.....  •

— Man bus gerai ir vienai, nes po ta
vo tėvo man dar pridera čia gyvenimas, jis 
užsitarnavo to. O tau neapikantoj leisti 
dienas ir negauti progos prie nieko geres
nio del kunigaikščio pavydo neverta čia 
tūnoti, — kurstė jį motina; 1

Motina tiesą sakė, nes kožnas šaltas • 
protas gali suprasti kad tokiose aplinky
bėse kokiose Ardys buvo, nors buvo garbi
namas visų, del vieno žmogaus negalės tu
rėti gerovės, nes tas priešas visus gali 
prieš jį sukelti arba vienas blėdį daryti.

Bet Ardys negalėjo įsileist 'sau į min
tis noro kur nors kitur vykt, ypač dėlto 
kad tas jo priešas viešai paniekino jo pa
sižymėjimus. Dar juk reikia karo, reikia 
pasižymėt ir parodyt dar sykį — ir galuti
nai Laukiui ir visai savo piliai — savo tik
rą narsumą karo lauke.

Kita priežastis Ardžiui buvo čia būti 
tai nors ir nedrąsi mintis apie Algę, kuri 
taip prie jo prikibo ir gal ji jį myli, o jam 
jaunam širdį tikrai ji užžavėjo.... Jam 
tik pažiūrėt į ją buvo malonu, o tų maty
mų jos nestokavo, kadangi pati Algė nuo
lat gaudė progas su juo susieiti ir kalbi
no jį kuomaloniausia galėdama.

III.
Slaptinga Ardžio Geradarė

Praslinko netoli metai laiko po to vis
ko, ir Ardys vietoj sulaukti neapikantos 
iš senio kunigaikščio Rykulio vis daugiau 
buvo jo mylimas. Kokia tam priežastis 
butų nežinia, ries niekas negalėjo patirt 
kunigaikščio minčių ar jis Ardį sau į žen
tus ruošia, ar kaip kitaip, ir nieko negel
bėjo Laukio peikimai ir kartais paskundi- 
mai ant to jaunikaičio, kadanąi Ardys da
rė viską teisingai ir rpideramai, ir nieko 
prieš jį niekas blogo negalėjo rasti.

Jis pats stebėjosi kodėl jam senis ku
nigaikštis visur pirmenybę duoda, ir jo 
motina aprimo ir užmiršo .ką kas kitados 
ant jos sunaus kalbėjo.

Pats senis Rykulys, jau žinome, buvo 
geros širdies ir mėgo narsumą ir narsuo
lius už atsižymėjimą tinkamai įvertino, 
vienok ar tai galėjo būti ganėtiną priežas
tis Ardį vertint labiau negu savo sūnų?

Algė jau buvo (pratus prisitaikyt prie 
Ardžio ten kur jis tik pakliūdavo vienas, 
ir rodė nemažai jam savo jausmų, kad vai
kinas net pradėjo svajoti apie ją dieną ir 
naktį. Bet jis vistiek nedryso svajoti apie

ją kaipo apie savo tikrą meilužę, nes tai Į 
negalimas daiktas, juk jis yra paprastos I 
vargšės sūnūs, o ji nuo senų laikų kunigai
kščių kraujo mergina. Jis ją mylėjo ta 
meile kokią gamta įdeda jaunon sielon, ty
ra meile, nes ji jį išmokino ją mylėt ir jos 
nepaliaujamai geisti.

(Bus daugiau) 
w

DAINA
(|V. Ašmonas) 

Jau pavasaris išaušo, 
Visur linksma ir smagu, 

Ir nuo vėjo ir nuo kvapo 
Saldu, gardu ir ramu.

Medžiai sprogsta ir žaliuoja, 
Gėlės puikius žiedus krauja, 

Paukščiai gieda, tralialiuoja 
Kad upeliai krantus griauja.

Eina žmogus lauko arti, 
Pempė linksmai sveikina, 

Veversėlis labai puikiai 
Aplink gieda tralialia.

Pavasario šiltam ore 
Gėlės taiso žiedelius, 

Prasidėjo didis karas, 
Broliai balnoj’ žirgelius.

Pabalnojo bėrus žirgus, 
Žibin plieno kardelius, 

Ašarėlėm gailiai prausia 
Savo skaisčius veidelius.

Aš vargelio nežinojau 
Kai pas tėvelius buvau, 

Tiktai Šėriau bėrą žirgą, 
Sau širdelę raminau.

Atsiskirdams bernužėlis 
Nuo panelės mylimos 

Liepė laistyt žalią rūtą 
Kol pragryš jis nuo vainos.

Sudiev, brangi motinėle, 
Laimink savo sūnelį, 

Sudiev, miela sesutėle, 
Paduok plieno kardelį.

Joja buris bernužėlių 
Apginkluotų Lietuvos, 

Pervėrė širdį kai kardu 
Mergužėlės mylimos.

Nukeliavo bernužėlis 
Per tris dienas ant vainos, 

Ir parašė pirmą laišką 
Del panelės mylimos:

Šis laškelis pirmutinis, 
Panytėle, nuo manęs, 

Gal rašysiu paskutinį 
Mano miela del tavęs.

Rašė laišką panytėlė 
Ašarėles braukdama,

Iš tikriausios širdužėlės 
Bernužėlio laukdama.

Parkeliavo bernužėlis 
Saulei tekant nuo vainos, 

Skubinosi atlankyti 
Panytėlės mylimos.

Kai prijojo bernužėlis
Prie kiemelio vartelių

Stovi grabas paauksuotas 
Tarp žaliųjų rūtelių.

Bokšte varpai suskambėjo 
Mergužėlę palydėt;

Ak, Dievuli, širdis skauda, 
Kur man vienam pasidėt.. ...

Gryžta namon bernužėlis 
Palydėjęs panelę, 

Susitinka ir ramina 
Jį senasis tėvelis.

Saulei tekant vėl. balnoja 
Kareivėlis žirgelį,

Sako josiu atlankyti 
Panytėlės kapelį.

Kai prijojo bernužėlis 
Prie panelės kapelio, 

Užkukavo gegutėlė 
Ant žaliojo medelio.

Nekukuoki, gegutėle, 
Duok del manęs galybę 

Kad galėčiau pribudinti 
Savo mielą mergelę., 

Gryžta namon bernužėlis 
Nuo panelės kapelio, 

Ima savo bėrą žirgą 
Joja vėl į vainelę....

34-11. Valgiu Gaminimas ir-Namų Prižiūrėjimas. 
Kiekviena 'moteris ir 'mergina privalo turėti 
šią knygą iĘ, ji turėtų rastis kiekviename na
me. Sutaisė Amerikos 'Lietuvaiti. Worces
ter, 1919, pusi. 162, didelio formate .......... $1.25
Drūtais apdarais ........................ $1.50

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy 

kiu su Tavimi

TIKRAS LIETUVIŠKAS K 
LĖDŲ PASILINKSMINIME

(P. Kriukelio Feljetonas)

Antra Kalėdų diena. Juk: 
kaime pas staršiną Spyrą su 
rinkęs jaunimas linksminasi

Apie didelį paišiną stalą : 
sėdę dvylika vaikinų lošia k 
tomis ir barasi.

— Varlėžai, tu ubago laže 
neturi pinigų ir sėdi lošti! 
barėsi Pirpelė ant Vėpliuno.

— Eik tu, utėlių gušta, 
tiek kruopų nesi srėbęs kiek 
pinigų turiu! — teisinosi V< 
liūnas.

Apytamsiuose kampuose, I 
hi-hi.... juokėsi įžnybtos 
šlaunį mergos, ir glamesčiat 
si su vaikinais.

Atsivėrė durįs ir įgriuvo 
gerai įkaušę vedę vyrai, ir at 
du buvo labai nelaimingi. E 
da jiems prisireikė šeimininl 
tai jie nusipriko po širmą h 
melę ir gavo po Razaliutę k 
po priedą. Kumeles katės s 
draskė, o Razaliučių nei vili 
neįveikė papjauti ir su jon 
reikia gyventi, • nors kapoji 
kaip pavasario gaidžiai.

Nenorėdami prie savo “pr 
dų” glaustis, glaudėsi prie pi 
butelių, o paskiau ir prie sve 
mų Razaliučių. Tuos nelaimi 
guosius žmonės vieną pravi 
džiavo Putralakių, o antrą > 
jonknibkiu.

Už pečiaus pasigirdo ir m 
žikos čirpiantis bąįsas. Si jo 
knibkis su Putralakių stveri 

vidt 
aslį šokti ir bliauti.

— Er, jaunieji'! šalin, šąli 
dabar šoks tik^Vedę!

— O dabar mums pirmai 
čiai atsiimti tai vien niekis! 
šaukė Sijonknibkis.

šokdami sušilo ir nusivil 
kailinius pradėjo mergas ža 
rių vietoje statyti. Nepair 
go jaunieji ir atsinešę statini 
pradėjo vaišinti svečius.-

Svečiai nepaspėjo pasiin 
nei kailinių nei 'kepurių ir : 
burbėjo pro langą su visais i 
mais.

Pasilikusieji kailiniams 
skaitė dekretą suplėšyti, o 
kepurių kuodutėms lizdus p 
daryti, šaukė, tampė, dras 
nusmerktuosius mirtin, iki Ii 
tik Vilnelės išmėtytos po vidi 
aslį.

Džiaugdamies jaunuoliai pi 
gale kailinių sumetė mezliav 
ir atsivežė “linksmintojėlės”.

Gėrė, uliavojo, langus da 
žė, pakaušius skaldė, ant fyi 
jaus vieni sirgo, o antri po- K 
ledų švenčių pasninkavo ir ils 
josi ramybės vietoje už gele 
nių vartų ir penėjo blakes.

Iš Filosofų Sąšlavyno
—Mokykis geriau kiaušy 

nes klausyti yra geriau ne 
blogai kalbėti.

—Pirmutinė protingumo t 
syklė—nepaniekink nusidė 
lių.

—Stengkis daryti kuodi 
giausia gerų darbų, ir tie d 
bai vėliau tau apsimokės.

—Jei laimėje būdamas va: 
šą gelbėti paprasi tai nelaimi 
prietelių greičiau sau rasi.

—Daug prietelių prie valį 
bet nelaimė užtiko, nei vit 
jų neliko.
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By Junius

It is estimated that the aver
age peanut machine wastes ten 
cents a day whistling.

Now that plumpness is quite 
out of mode the stout girl has 
a pretty thin time.

——o-----
A Chicago lad has lost five 

ounces of brain and is still a 
bright boy. He’s lucky indeed.

A lot of persons haven’t five 
ounces to lose. •» '

He who has good health, 
good humor and good prospects 

| is not poor.

The man who thinks he’s a 
devil with the ladies usually is 
—a devil of a bore.

THE RICHMAN BROS. CO. 
ATIDARO DIDŽIAUSIĄ PA

SAULYJE KRAUTUVĘ 
ANT EUCLID AVE.

Visitor: How old are you?
Bobby: Eleven.
Visitor: Bitt you were only

five last year. i
Bobby: That’s right'. Six

this year and five last year.
That makes eleven.

It is said that a man who is 
very fond of dogs and 
is fnean to women.

horses

The Richman Brothers Co. padare 
sutartį ir užnuomavo ant 10 metų 
didelę krautuvę buvusią Vincent-Bar
stow rakandų krautuvę, dabartinę 
Solomon Optical Co., 715-731 Euclid 
Avenue, ir šį pavasarį atidaro savo 
krautuvę, kuri bus didžiausia krau
tuvė pasaulyje užsiimanti pardavi
mu grynai vyriškų drapanų.

48 metai atgal The Richman Bro
thers Company įsisteigė kaipo maža 
drapanų siuvykla ant West 9th st. 
ir pardavinėjo drapanas urmo kaino
mis. Dvidešimts metų atgal jie pa
keitė savo tvarką ir pradėjo pardavi
nėti tiesiog iš savo krautuvės žmo
nėms, ta krautuvė randaši ant Pros
pect ir kampas Ontario. Pradėjus 
toje vietoje statyti gelžkelių stotį ir —c 
tai sričiai išeinant iš krautuvių cen-» gos.

tro, sykiu su dideliu augimu tos įs
taigos, prisiėjo jieškoti naujos vietos 
ir tapo užimta dabar kalbama vieta 
ant Euclid avė.

Nauja krautuvė bus atidaryta apie 
Gegužės 1 d. ir bus pardavinėjama 
vyrų drapanos po senovei po $22.50. 
Visos toje krautuvėje parduodamos 
drapanos yra išdirbamos musų pačių 
siuvykloje ant East 55th Street.

ši nauja krautuvė yra 27-ta musų 
kompanijos operuojama krautuvė po 
įvairius miestus ir į visas krautuves 
pristatoma iš šįios siuvyklos Cleve- 
lande, kurioj dirba darbininkai patįs 
prigulėdami į kompanijų ir dalinasi 
pelnais.

išviso Richman darbininkai' turi 
supirkę akcijų savo kompanijoj už 
apie $4,500,000.00.
tario yis drapanos bus parduodama

The Richman Brothers Campany 
laikys ir senų krautuvę ant Prosepet 
ir Ontario', tokiu budu turės jau dvi 
krautuves Clevelande, Naujoj krau
tuvėj užims šešis aukštus ir būs tik 
drapanų sandėliai savo pačių įstai-

Biznierių ir Profesionalų Direktorius
x Phone .Florida 1740J.

DR. A. A. IVINSKAS
Chiropractor

1256 E. 79th St.

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

6411 Superior Ave.
Bandykit musų Vaistinę pirmiau
sia—Mes' užlaikom prekes geriau

sias ir kainos teisingos.

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Randolph 6332.
Cleveland Sheet Metal

Works
Išdirba Visokius Metalinius dalykus, 

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

6935 Superior Ave.

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Ketvirtadienį ir Penktadienį
Į Dolores Costello in The 3rd Degree 

šeštadienį Kovo 5 d. 
Marguerite De La Mott ir

John Bowers 
in PALS IN PARADISE

Nedėlioj Kovo 6
Ben Lyon in THE PERFECT SAP
Antradienį ir Trečiadienį Kovo 7-8 

Barbara Bedford, Robert Ellis 
in DEVIL DICE_

Trečiadienį kovo 9—Robert Agnew 
in “UNKNOWN TREASURES”

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS 
6.926 Superior Ave. 

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

Valandos 2 iki 7.

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s

Pennsylvania 2107. Įsteigta 1910.

Maliavų, Siklo, Namų Padąrgų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas Į

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Furnasai

1169 East 79th St.
Randolph 5977

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

Rankų darbo. 
Padaryti iš Porto Rico ir 

Havana tabakų.
John M. Suizmann Mfg.

6802 Superior Ave.
Lietuvos Lietuviai ateina į

------ .—o--------
“Do you sell motor 

hams, snow shovels, church 
bells and the like?”'asked J. 
Fuller Groom!

“No, sir; we fill prescriptions 
and—” replied the salesman.

“Then, why in the world 
you call this a drug store?”

4/
of the Toot er 
toot but tried

oars,

do

RICHMAN’S
Puikios Vilnones
DRAPANOS

to

it.

Mind Toot 
He heard the 

scoot
And beat the choo-choo to

The poor galoot now twangs a 
lute—

"• Take , heed and don’t you do 
it.

theIf 
lives, we 
with the

pat really has 'nine 
move that it dispense 
one it u; is'at jnight.

money or your life!”“‘Your
growled the footpad.

“Take my life”, responded 
the Irishman, “I’m savin’ me 
money for me old age!”

Be true to your wife. But if 
you haven’t one, don’t try to 
be true to'some other man’s.

* *
YUM-XUM 

lovely, lissome Miss— 
long and lingering Ipss! 

closeuplikethis..........
Ecstatic bliss! ,

A
A

' “How are you getting on at 
school, Henry?*’ asked Šis fa-

. “Fine,” answered Henry. “I 
have-learned to say ‘Thank you’ 
and ‘If you please’ in French.”

“Good,” said the father. 
“That’s more than you ever 
learned to say in English!”

Travel broadens some and 
some can’t control their 
tite.

appe-

I went home 
yesterday.

Why, Gladys,

withGladys:
tonsolitis

Clarice:
Jack know you go with 
Greek?

does
that

Visos po $22.50
PAVASARINIAI PLOŠČIAI

Richman Ploščiai Pavasariui yra jau gatavi. 
Jie yra puikiausi ką mes kada pagaminom,—to
kios geros materijos, stiliaus ir pritaikymo kad 
puoš gali nešioti kiekvienas vyras su pasididžia
vimu.

The Richman Bros. Co
Tiktai Viena Krautuvė Clevelande.
Prospect kampas Ontario St.

NASH
AUTOMOBILIAI

su 7 Bearing Motoru

PARSIDUODA CIA 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

“I spent ten dollars on a ca
nary last week.”

“That’s nothing. I spent fif
ty on a larK'5

A small boy was complaining 
because he had to go to schbol. 
“My!” he 'exclaimed, “I wish 
we was all born educated.”

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Superior Hardware Co. 
Geleždaikčiai, Cino Reikmenįs, Pečiai 

Maliavos, Stiklas, Etc.
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Sleitų ir Žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas E. 65th St.

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planus 
—suteikt patarimus apie finan
sus ir duoti jums geriausią kai
ną ir duoti geriausias kainas 

! ant Medžio, Stogo dengimo,' ir 
tt., čia pat jūsų kaimynystėje.

The Lake Erie Lumber & 
Supply Co.

5459 Hamilton A Ve.
Randolph 5080.

Frank Ceme
BRANGMENŲ, RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465
930 I&st 79th Street

Penn. 999

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO. 

6710-12 LEXINGTON AVE.

“Visiškai Nauja Skalbimo 
Sistema”

Patogi Lietuviams skalbykla, 
tik patelefonuokit ir vežimas 

pribus.
Randolph 7761
Randolph 7762

— Patarimas Dykai —
“Dirvos” Skaitytojams. 

Už PATARNAVIMĄ MOKATE.
HENRY J. MENDELSOHN '

(Advokatas iš Kauno)

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

ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai

7321 Superior Ave.
Tel. Penn. 572

T ė m y k i t e z** <ifl storage
Visokios batarejos, Radio f lU®/? g | J
reikmenys. Taisom ir per- V w W H m «0r J

žiūrim DYKAI. V V
Kreipkitės reikale pas irius.

Freeman Battery Service 7305 Superior Ave.

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior, Ave. Phone Randolph 1759

Ąįiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiii^ 
= Prospect 2420 Central 1766 =

| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
| Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus p&- = 
f kuo jam, išleidžiant ir sukraunant. 1
| 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. g
^dimiiHKiiiiiiiiiiimiHiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiir

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų' traukimų.

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

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

Constance Karuža says it 
takes less effort to make good 
impressions than to re-make 
bad impressions.

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St.

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėlės ir Induose Augintos
Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Specialiai.
1203 East 79th Street

Florida 3992-J

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų. Specialistai suliejime.

7208 St. Clair Ave.
Penn. 0783

HARRY W. SMOLK, Prop. .

Hats FAVORITE Caps 
DIRBTUVĖ 

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

Randolph 1822

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje,

7412 St, Clair Avenue

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAS

$89-75
APEX

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER
CO.

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

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.
Plaukų Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor 
Kerpam, Plaunam ir 

gražinam.
Aptaisom veidą ir 

tam panašiai.
Telefonas Pennsylvania 1250

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

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

P. W. Kish, 8 metai prie Studebaker 
taisymų.

.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxx>

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuviu Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. ‘ Visi nariai gauna laikrašti "Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,060. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresai

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

I »rr ixiimrr

The East 7 9 th St. Shoe 
Store

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

odos, Satino ir Suede.

Rand. 4108 Jack Haber, , Mgr.

St. Clair Auto Wrecking
PERKAM, PARDUODAM IR 
MAINOM AUTOMOBILIUS

Parduodam dalis visokių automobilių.

1377 East 55th Street

Randolph 7185. Res. Eddy 9079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS 

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.

6506, St. Clair Ave.

Superior Battery Co.
Išdirbėjai

Storage Batarejų $5 ir $10 
1410 St. Clair Ave. 
4208 Superior |Ave.x

j Štai 'jūsų

V PROGA
Vienos savaitės laikui

25 centų vertės 
NEBALTINTAS MUSLINAS 

specialiai po

18c
YARDAS

Geo. L. Schlather
• 6407 Superior

6616 Wade Park

GUTH’S SHOES
Avalai 

del visos 
šeimos 
visai 

' j pigiai 
Pirkit dabar

Wade Bark, kampas E. 66th.

Randolph 0758
P. J. Pickett

PLUMERIS, GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIU BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikama 
ant pareikalavimo.

7407 Superior Ave.

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sieninės Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS— 
7720 S. Clair Ave. 

Phone Rand. 5440 
7820 St. Clair Ave. 

Phone Rand. 4931

ANTRI MORTGEČIAI
MR. FELDMAN

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

The Buckhorn Coal Co.
ANGLIS DEL NAMŲ IR 

GARO GAMYKLŲ.
978 East 67th Street

Geros Rūšies. Geras patarnavimas
Rand. 1.571 Rand. 5495

Telefonas Main 6111

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

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



th St.
iki 7.

h St. Shoe

ck Haber,. Mgr.
Wrecking

UODAM IR 
^MOBILIUS 
kių automobilių.
th Street

įgarus 
5c ir 3 už 50c 
irbininkų—

Rankų darbo, 
iš Porto Rico ir 
na tabalai.
tann Mfg. - 
>r Avė.
iai .ateina j

'9th St. 
rters Čeverykai. 
ns moterims su 
fesoriaus Starr 
avalai.. Patent 
ir Sūede.

ttery Co.
jai
ų $5 ir $10
lir Avė.
or Ave.

in 6111

RŠIS
rklą Cumber- 
darbuojas su 
kato 

4GER 
ON BLDG. 
šių reikalais

Lenkai, ' ir 
pdamiesi tu- 
lavimą.

Incorporated

Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką;

yraneap-

•ik ’K

/yriški Darbiniai Marškiniai

į

JŠ

£

pačias 
pašto

J

69c iki 89c Pirštinės, po 55< 
Moteriškos audeklines pirštine! 

su gražiais apsiulejimais mankie- 
tn, įvairių spalvų ir pavyzdžių 
Basemente po 55c. .

Iš' visų
“Dir- 
karo 
•kiti

$1.50 Korsetai, specialiai 95c
Užpakalyje suveržiami korsetą 

gražaus bryžiuose batisto su gu 
mais apatinėj dalyj, specialiai pc 
95c.

Vyriški Union Siutai, po 55c
Ballbriggan atletiški apatiniai 

union siutai, tik balti, antros rū
šies, 85c vertės, Basemente po 55c

UŽDARĖ SKUTYKLĄ
Vienas musų barzdaskutis 

kiek girdėt nekokį biznį dare 
su savo amatu ir turbut užsi
ėmė kuo Įeitu, nes atvykę mies-

39e Satinas Pamušalui, 
24c jardas

36 colių pločio pamušalai, viso 
kių spalvų, paimta iš reguliaru 
skyriaus. Basemente po 24c.

Vaikų 79c Pirštinės, po 39c
Vaikų odinės pirštinės įvairiose 

mierosc, rudos spalvos. Specialiai 
Basemente po 39c.

Sykiu 
bei ki-

89c rDesėms Maferija, jar 
dils 59ė.

36 colių pavasarinių suknių au 
dimas, languotas ir įvairiais m'ar 
giniais, maišytas su vilna.

Didelės Mieros Pančiakos, 
po- 39c

Moteriškos didelių mierų pan- 
•iakos šilkinės ir raoyon,, šviesių 

’.r • tamsių spalvų, \nercerizubtais 
ziršais ir pėdom. ‘ $1 rūšies. Po

Surinktomis
“Vienybės” 
dakcijos to 
Taip pat ir 
no apie to

Yra spėjama kad gal tas

Colum- 
j bus, Dayton ir Cincinnati į tą 
| orlaivių aplekiojimą.

Vaikų $1.39 Sveteriai po 
po $1.19

Pusiau vilnoniai sveteriai ir ap 
valhalai, rusvi, pilki ir mėlyni 
mieros iki 28. ”150 išviso. Base 
mente po $1.19.

Moteriški Union Apatiniai, 
po 44c

Vatiniai mėgsti moteriški union 
matiniai, sutraukiamu viršumi, 
ickurie rayon bryžiais iki kelių 
IgiO, antros rūšies 59c-69c., Ba- 
semenfe po 44c.

Vyriški $1.39 Sveteriai po 
55c

Vyriški ir vaikų sveteriai, švar
ko stiliaus, vatiniai ir daliniai vil
nos, specaliai Basemente po 5c.

pradėjo energingai 
stropiai Skleidžia 

tarp kaimo tamsių 
platindami laikraš-

Vyru ir Vaikinų 2*. Kelinėm 5 
’' SIUTAI po $*5.95, S

Nauji pavasariniai šutai/ visi, 5 
:ero darbo, vidutinių ir tamSe'š’- į 
liu spalvų. Visokių mierų, vien- į 
diliai ir dvieiliai priešakiai. Ba- į. 
■■ementę po $15.95. ?

EAGLE STAWAI SUTAUPYS JUMS 37c.

Vertėjai mokanti jūsų kalbų noriai pagelbsti pirkinėjimuose. į

Vaikų $2.50 Čevrykai 
pora $1.79

žemi ir aukšti čeverykai, rudi 
ir juodi, plačiais galais; del au
gančių kojų, specialiai po $1.79.

$6 Panel Stalinės Lempos 
po $2.00

Ėtišlines stalinės lempos, 18 co 
lių aukščio, vielos del vieno žibu 
rio, tvirto' metalo koja. Specia 
liai basemente po $2-.

$1.50 Torchiers, po 75c.
Del inantelių ir bufetų, 18 co 

lių, pločio, gražiai išdabinti. Spe 
cialiai Basemente 7.5c.

Vyriškos ivątmės Pančiaktu^ 
19c pora .

‘ Gražios tvirtos vatines .'pane's- 
cos, pifmds rūšies, speciaSai nu
piginta Basemente po 19c pora. _
Moteriškos Šilkinės Paneia- 

pos pora $1
' l’ilno ilgio siiiiiUč^-TiTOt^FlSffBS- 
>ančiakos, antros ’ rūšies, $1.59 
•eftčs, nupiginta Basemente po 
”1. pora.
Moteriškos Rayon Kamziolės. 

po 59c
Rayon kamziolės su picot kraš- 

ais, popažastiniais įsiuvimais, ti
žios vertes 79c., specialiai nupi- 
•inta Basemente po 59c.

Vyriški Marškiniai, po 69c
Apčiupinėti marškiniai, ne vi

sų mierų, $1.50 iki $2 rūšies, spe
cialiai nupiginta Basemente po 
6'98

Mėlyni ' chambray darbiniai 
marškiniai trimis siūlėmis, tvir- 
os moterijos, dviem kišeniukais, 
Specialiai Basemente po 52c.
Vaikų Pančiakos, pora 15c.

Bryžiuotos vatines ilgos pan
iškos visose spalvose, antros ru
nes, 25c vertės, Basemente nu
piginta iki 15c. .

$1.29 Mokyklai Kelnaitės 
' 79c

Vaikų mokykloms kelnaitės, ge
ros tvirtos materijos, gero dar
bo. Basemente po 79c.
Lumberjack Siutai, po $1.79

Vaikų Lumberjack siutai, geros 
languotos materijos, gero darbo. 
Mieros 3 iki 8. $2.98 vertės. Ba
semente po $1.79.

§3.50-4.50 čeverykai, pora 
$2.89

Vyriški žemi ir aukšti čevery
kai, naujai Atgabenti, šviesus ir 
juodi, specialiai Basemente $2.89.
Vaikų čeverykai, pora $2.49

Vaikų žemi' ir aukšti čeverykai, 
rudi ir juodi, naujų pavasarinių 
vyriškų stilių. Tvirtais padais. 
Basemente po $2.49.

Vyrų Nosinaitės, po 12c.
Vyriškos nosinaitės, spalvuotais 

[austrais kraštais, didelės mieros 
gero srušies, specialiai Basemente 
po 12c.

$1.29-$1.G9 Rankiniai Krep
šeliai po $1.

_ Skurjniai rankiniai krepšeliai 
visokių pavidalų ii- spalvų, spe- 

alia nupiginta Basemente po $1.

$1.95 Spausdinti Kak’iniai
< po $1.59

■ Gražios naujų pavidalų spaus
dintos materijos kaldinęs iš crepe 
ir georgette įvairiose spalvose, 
specialiai Basemente po $1.'59.

i' 1740J.
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actor

IT
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ti E. 9th St.
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TGEČIAI
MAN 
SAVINGS BLG.

(24) 
į Patarnavimas

i Coal Co.
ŠTAMŲ IR 
YKLŲ.
h Street 
s patarnavimas 

Rand. 5495

PO LIETUVĄ
PASIDAIRIUS S

j,----------------------------------------------------------------------į

DEBEIKIAI, x Utenos apsk.
Šauliai 

darbuotis', 
apšvietą 
žmonelių 
čius ii’ varydami plačią propa
gandą tėvynės meilės ir tautiš
ko susipratimo, sėkmingai ren
ka aukas del nuosavų namų įsi
gijimo Kaune ir yra pasirengę 
kiekvieną valandą gintį savo 
brangią tėvynę'Lietuvą nuo iš
laukinių ir vidujinių priešų. 
Tai vienintelė Lietuvoj organi
zacija kuri atmetus partijų gin
čus budi sargyboje nepriklau
somos Lietuvos. J. Gogelis.

ROKIŠKIS

Sausio 17 d. atsibuvo miškų 
išpardavimas senosios valdžios 
įstatymais. Varžymos kaip ir 
nebuvo. Žmonės tokiu įstaty
mu labai patenkinti ir Bijosi 
kad krikščionjs vėl varžytinių 
neįvestų.

Sausio 10 d. vagis iš tvarto 
pavogė pil. N. arklį. Krimina
linės policijos pastangomis va- 

, gis sugauta.
Biblijos 

pardavinėja 
kių pigiau negu jos yra par
duodamos krautuvėse, švent
raštis kainuoja penki litai; ber
kis pat šventraštis Pavasari-1 
ninku krautuvėje kainuoją 100 
litų.

Kaimuose dauginasi biblistų 
siekėjai. " Rokiškietis.'

ROKIŠKIO APSKRITYJE
Rokiškio padangėje užėjo 

epidemija vagiliauti iš daržinių 
šienas. Kiekviename valsčiu
je hera tos nakties kad 
vogtų keleto daržinių.

Panemunėlis. — Prieš
Kalėdas tapo- areštuotas
viršininkas už išaikvojimą ke
leto tūkstančių valdiškų pinigų.

Tindžiuliai (Panemunėlio v.) 
Vasario 5 d. savo trobose pasi
korė jaunas vaikinas, Bitiniu- 
kas. Priežastis — degtinė, vai
dai ir skurdas.

Klišiai (Panem. v.) Vasario 
6 d. atsibunant vakarėliui poli- 
cijąntąs Tervydis neva malši
nant skandalą peršovė žilių Ga- 
liniukui ranką. Vakarėlio va
du ir linksmintoju buvo cukri
nis. raugalas.

Varliai. Rudenį kaž koks po
nas atvažiavęs iš Kąųpo pirš- 
liavosi. Nusipiršęs vieną mer
gaitę išsivežė, ir iki šiai dienai 
apie ją nieko nesigirdi. Spė
jama kad mergaitė tapo par- t.us pirmus obalsius nepriklau- 
duoat į paleistuvybės namus.

Rokiškio valsčiuje yra pasi
rengusios 29 šeimynos išvažiuo-' priešų: bolševikus, Kolčakinin- 
ti į Braziliją, 
čiaus vyksta 
Abelių 21, iš

studentų draugija 
čia knygas 20 sy-

BALSAS IŠ LIETU-., .tfik stpfgimaš Lietuvoje visu 
VOS . ismarkuržii Lenkų fJkskykltj, Q

■Įvykus Lietuvoje perversmui1 
valdžios subruzdo ir Amerikos’ 
Lietuviai, vieni protestuoja/ Ifi- 
ti sielojas, ;.-o trąti labai teisin
gos nuomonės laikos, 
teisingiausia laikosi tai 
va”, kurios, žinoma, ir 
cenzūra nesulaikė, ■ o visi 

Į laikraščiai jau neateina, 
karo cenzūros sulaikyti.

Tai liūdnas reiškinis,( daug 
i nukentės švietimo darbas Lie
tuvoje negaunant pašančių lai
kraščių iš Amerikos.

Vienintelė “Dirva” iš pažan
giųjų laikraščių laiko iškėlus 
vėliavą su obalsįu;-, “Lietuva tu
ri būti Lietuvių, o’ne kokių per
ėjūnų!”

Brangus broliai Amerikie
čiai! argi jums nepažįstamas.' 
yra gerb. Smetona jr Voldema
ras, kurie dabar paėmė valdžios 
vairą į savo rankas ? Kas 
no kad Smetona pražudys 
tuvą tai labai klysta, šie 
musų tautos vyrai buvb 
laiką Lietuvos nepriklausomy
bės sargyboje, ir turim tikėti 
bus ir toliau.

Reikia prisiminti Lietuvos 
kariumenę, kuri vos tik išgir-

ma-
Lie- 
didivis;

fomybės Lietuvai stojo ginti 
jos laisvę, išblaškę begales

Iš Kamajų vals-^ kus, Lenkus, ir pagaliau Klai- 
18 šeimynų, iš pėdos okupantus. Kariumenė 
Kriaunų 17, iš pamačius pavojų ir dabar suki- 

Južintų 23, iš-Panemunėlio 41, Jo organizuotai, kolei dar ne- 
išvišo 613 asmenų. Kurmis. vėlu ir pertvarkė taip kaip svei

kiau yra tautai. Nors tas per r 
i versmas yrą; ėjimas prieš pri- 
I imtas didumos taisykles, ■ bet ir 

galima pateisinti, nes yra 
iežasčiij prie to privariusiu,

ž ~Jei plaukai slenka?
Naudok

j
&

OT^iaganda jau bu?
’vo;' Viltus J.tiĮyjjj11

. jK^muosėi i'svii^sėY' toliau nuo 
Kauno, pradėjo atvirai plisti 
literatūra agituojanti, vien tik 
už Rusiją. ' Tikrai' mylinčiam 
.savo tautą žmogui jau šlykštu 
darėsi žiūrėti į panačią kome
diją. ■ '' • *

Po perversmo jau ir laikraš
čiai pagerėjo Lietuvoje, jau ir 
partiniai organai daugiau įdo
mių ir naudingų raštų rašo, o 
šmeižtai ir kolionės mažėja; 
Tas eina valstybei į sveikatą.

Tat ir jus, brangus Ameri
kiečiai, apsidžiaugkit kąd mu
sų brangi tėvynė nepateko į 
kruvinas teroristų komunistų 
rankas arba amžinų niekadėjų 
Lenkų globon, bet garbingų vy
rų* kurie trokšta Lietuvai gero
vės, nesigailėdami del jos tru- 
so, sveikatos, ir net, gyvybės, .j

Mes Lietuvos vargšai artojai 
didžiai įvertinam “Dirvos” žo
džius pareikštus kad: Kas val
dys Lietuvą, Ar - krikščionįs ar 
tautininkai ar liaudininkai tą“ 
vis mes turėsim savo tėvynę, 
bet kai komunistai ar Lenkai 
pagrobs tai jau žuvus bus mu
su tėvynė.” .Tie “Dirvos” žo- 
džiai yra šventi ir pasakyti su 
tikriausių širdingumu. Mums 
vargšams artojams nebaisus 
yra nei krikščionįs, nei tauti
ninkai nei liaudininkai, neš vis 
jie yra Lietuviai yra mylinti 
savo šalį. Tik neįsivaizduoja
mai yra baisus mums įvairus 
okupantai, kurie mus jau gana 
prikankino. Tat, broliai Ame
rikiečiai, bukite ramus jei Lie
tuvos trispalvę vėliavą laiko 
Smetona ir jam' artimi žmonės.

Rankraščio
Washington. Prof. J. Balčiį 

plis redaguoja Vyskupo Vale 
čiaus pedagogiškus raštus u 
jam trūksta “Antano Tretinin
ko Pasakojimų” originalo! •

To veikalo autentiškas rank
raštis apie 1889 metus buvo 
Prof. Volterio nusiųstas į Ame-į 
riką “Vienybės” re'dakrajai.

žiniomis, nei 
nei “Garso” re-' 
rankraščio neturi.

Kun. Milukas neži- 
rankraščio likimą.

įmokėjo $500 pabaudos ų 
no pardavinėjimą. Nekurie ta 
jau buvo užmiršę, ir kada dą- 
bar klebonas šitaip pasakė tai. 
žmonės net pilvus susiėmę kva
tojo. ;

Publika visai nenorėjo girdėt 
jo kalbos, nes visiems 'supran
tama ką daina reiškia. Buvęs.

CIžAUSKŲ I^NCER^tĄS
Šiose dienose čia atsibuvo Gi- 

;gsųskm į koncertas. Program?' 
'išpildė Gižauskai ir dvi ypatos 
prie jų. Dainos išėjo pusėtinai 
gerai, nors beveik visos tos dai
neles buvo čia girdėtos du me
tai atgal, nes jie lankėsi tada 
su koncertu ir dainavo tas pa-; 
čias dainas. Buvo keletas ir 
naujų dainų.

Publikos buvo ne visai mažai! 
ir užsilaikė mandagiai, tik ka-j 
da tarp dainų vietinis klebonas! 
atsistojo aiškinti publikai ką 
reiškią daina, publika turėjo 
didelio’1 juoko. Nekurie net ir 
garsiai ©radėjo prunkšt, nes ka
da p. Gižauskas padainavo vie
ną dainelę apie degtinę, musų 
klebonas atsistojęs paaiškino 
kad ne vienas čižauskas gali 
būti toks palangus prie mun- 
šąino, bet ir Akrone yra tokių. 
Tada publika atsiminė kady^eil Į to valdininkai jo skutyklą už
eitą vdsarą ir pats klebonas už- j darė. Lietuviams reiktų liaur 

--------r----- ; į.tjs su tokiais bizniais, šarma
iti ir biznierio vardą nešioti.

Dr. Andžiugl \ žinąs.

JAU RUOŠIASI Į RISTYNES
Akroniečiai išgirdę kad šią 

vasarą Clevelande bus ristikų 
čampionų išrinkimas susirūpinę 
ruošiasi ir nori žinoti iškalno 
ar vietos bus parankios ir jiems 
atvažiuoti. Sprts.

rankraštis yra pas ___ _ ____
Išičio gimines. Dr. Andžiulaiti^ 

buvo “Vienybės” 
prieš Kun. Miluką,

I ■ -T Iir sakoma turįs giminių mgnesi

redaktorium i Orlaiviai Ohio Valstijoj 
bet jis. jau P .. ' 7 . j .., Akron, O. — Apie Birželio

miręs ir sakoma turįs giminiu mčnesį manoma užvesti orlai. 
New Britain, Conn. Į vįų kelionę tarp Clevelando ir

Pasiuntinybė bus labai dė-1 Akrono iri Tcelionė bus atlięką- 
kinga jei kas galėtų patiekti į ma į 18 minutų laiko, 
žinių del viršminėto rankraščio1 ^us gabenama ir paštas 
likimo. Į ti siuntiniai.

į Taipgi bus įkergta ir 
Lietuves Pasiuntinybe

Amerikai.

Laikąs' nuo laiko po to kaip žmonija iš
lipo iŠ medžių ir pradėjo gyventi ant že
mes, kai išėjo žmogui iš mados uodegos, 
nauji budai dalykų darymo išvertė pama
tus iš po gerai įsigyvenusių industrijų ir 
prasidėjo nauji dalykai. Parakas pada
re neveiksmingais plieno šarvus ir' šutai- 
pino juos į muse  jus; gelžkeliai užėmę vie
tą vandenų kanalų; saugieji skustuvai pa
keitė skutimosi metodus; šilkines pančla- 
kcs ir trumui andarokai padare nuosto
lius vatos industrijai.

Bet pinigai taupymų banke pasilieka ma
doje — saugus, prieinami kada reikia, ir 
prcduktingi; jie visada yra gatavi patar
nauti jums ir jūsų ainiams kaip jie tarna
vo ir jūsų prodiedžiams visuose praeities 
laikuose.

in. the Cittj or Cloveland
PUBLIC SQUARE

NUOMAVIMAI
ANT RENDOS

5 dideli kambariai, viršuje, pri
statoma nauji porčiai. Renda 
$35 į menesį. , Kreįpkitės 5815 
Luther avė. i

PARDAVIMAI
PARSIDUODA PIANAS^

Wurlitzcr Kingston Player planas, 
priešakinio kambario 3 šmotai mink
štų baldų, miegamo katnkario 3 šm. 
American Walnut, didelis karpe tas, 
4 tube radio, viskas kaip naują. 
Pardavimo priežastis; persiskyriau 
su žmona ir išvažiuoju. į kitą miestą. 
Galima matyt kasdien 9625 Parsnew 
Ave. E. 105-tos karas*'

PARSIDUODA
11911 Miles avė. cash mėsinyčia, 

garantuojama $.700 įneigų savaitėje, 
tarpe dviejų didelių, krautuvių. Taip
gi gerų pelnų nešanti saldainių krau
tuvų. Parsiduos pigiai. Matykit 
Notarų Zimerman, Room 526 Cuya
hoga bld. Phone Garfield 1779.

PARSIDUODA
9 kambarių pavienis namas, eis nus- 

dykiai. Reikalinga padalinti liku- 
sis turtas. Randasi Lietuvių kaimy
nystėje. Stogas 
džius, moderniški 
kites'7220 Hecker 
kare. Tel. Penn.

akmeninis; gara- 
įrengimai. Kreip- 
ave^, po 7 vai. va- 
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.'

Nauji Pa vasariniai Siutai 
ir lengvi Overkotai pasiu
vama pigiomis kainomis. 
Galit stelįuot jau ir Vasa
rinius' siutus. Materijų pa
sirinkimui turim gana.

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

Telefonas Florida 3367 RX.

LZUOMET seinti- 
I\ ninkci reik nu- 
lipt ir užlipt tre- 
pais daug sykių į 
dieną jie rodos iš
sitęsia kelis sykius 
ilgesni negu yra.
Tankiai kada už
siėmus darbu vir
šuj, telefonas su
skamba ir ji tu

ri bėgti apa
čion atsakyti.

Daug 
tokių 
bėgioji- 
nui pūva 
gina ją.

Yra būdas 
prašalinimui 
tų laiptų prave
dant telefono pra
tęsimą į viršų arba 
j miegamą kambarį. 
Tas kainuos tik keli 
centai į dieną.

Paduokit savo 
sakymą telefono 
bininkams arba į 

biznio ofisą.

dar- 
mu-

The Ohio Bell 
Telephone Company



Kas Girdėt Clevelande-ApieSšnkese SPORTAS

už 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. - TYl.-RaAciblph 1476

PINIGŲ MĖTYMAS
Nekurie Clei olando tamsesni 

darbininkai turi pirkę šėrų ko
kioj ten žydiškoj neva Rusijos 
Industrials j korporacijoj. Ją

Miltas Petrauskas atvyksta Į Clevelandą

pilnai kontroliuoja' Žydai ir, vi
si šėrininkai turi pavesti savo 
balsūs laike direktorių rinki
mo trims Žydeliams, Hilmanųi, 
Schl'ossbergui ir Potofskiui.

Proxies taip skamba: “Pa
vedu mano proxy su pilnomis 
teisėmis balsuoti už mano Šerus I 
ir atstovauti mane'mano var-Į. 
du ir sutikti išardyti tą korpo
raciją”.

Mitingas buvo Vasario 23 d. ! 
New Yorke, ir kas iš tos ben- į 
drovės liko tai žydeliai sau pa- 
siėmė.

SLA. 136-tos kuopos valdyba 
1927 .metams: Pirmininkas B. 
Lukaskas; vice-pirm. J. Gur- 
bienė; protokolų rast.' A. Kaza
kevičius,'.finansų rast. S. Če- 
rauka, -kuris yra sykiu ir orga
nizatorius. Iždininkas- A. Ged
gaudas. Iždo globėjai J. Bra
zaitis ir S. Joriila. Daktaras 
kvotėjas Dr. B. L. Turrell.

Kanrilės Jozevskaitės ir Jus
to Kudirkos kitas koncertas at
sibus Balandždio 3 d.

Cleveland© Lietuviu Draugi
jų Tarybos metinis susirinki
mas bus Kovo 13 d., nedėlioj, 
10 vai. ryte, Lietimų svetainėj. 
Draugijų išrinkti delegatai ma
lonėkit dalyvauti.

Sekr. V. P. Banionis..

Dr. V. KutlįrkįS Dr-jes susį- 
riiikimasgtVvks nedėlioj, Kovo 6 
d.,, 2 .vai. po pietų,- *pkpt*astoio 
vietoje, « Vald.

Iš YiOIAĖVIKĖLItf BYLOS 
-....■Clpvidsįid - Plain Dealer pa- 
diicda-slfekį' pranešimą išJbJJos 
Luomo ar Luomano ku ’Svo be 
šliubo gyventa. įmofla, kuri bu
vo' padavus ,-anti persiskyrimo. 
_ “Tiktai kvailiems ir šunim;’, 

reikalinga leidiĮno. Inteligen
tiškiems žmonėms užtenka tik 
pasiryžimo. -ir laisvo noro apsi- 
vedimui; tegalės’ formos ir ce
remonijos yra til ekstra baga-
žas”. Taip pasakė teisėjui Sil- 
bėrt Julia Lumaš tardyme keis
čiausios naminės bylos kokią 
kada;common pleas teismas bu
vo prastas išspręsti.

Mike ’’George Lumas buvo 
pirmutiniu burdingįerium Lu- 
m'anės namuose 19'12-' m, .kuo
met ji buvo žmona Benjamino 
Szubow. Jie turėjo prietikį, ir 
kadangi buvo leidimas jos apsi- 
vedime su , Szubow, tai' buvo ir 
divorsas.

Už kelių metų vėliau buvo 
vėl kitos vestuvės su leidimu, 
ir ji apsivedė su' Anton Kali
nowski. Ji pabėgo vėl. su Lu
inu, ir Sausio 1, 192'2, ji gavo
divorsą nuo Katinowskio.

Teisėjo Silbert prašyta iš
spręsti ar ji buvo Lumo žmona 
naturalėmis teisėmis, ar ji tų- 

’ri teisę -prie jo turto, ir ar, jei
gu ji buvo jo žmona, turi tęi-. 
sę gauti divorsą.

Luinas užgynė kad ji buvo 
jo pati, tiesota ar netiesota. Ji 
buvo tik gera virėja, sakė jis, 
ir-kadangi'jis turėjo silpnus vi
durius jis mėgdavo turėti ją 
virtuvėje. Jis užsigynė jog nie
kad neprašė jos tekėti už jo.

Lumienė parodė teisme jų 
sutartį iš 1924 metų, abiejų pa
sirašytą, susitarimą paliuosųo- 
ti vieną nuo kito. Kam tokios 
sutarties reikėjo jeigu jis (žino
jo kad jiedu nėra vyras-ir mo
teris prieš įstatymus; sako ji,

“Jis būdavo bosauja ant ma
nęs kaip vyras”, sakė ji. “Ir 
kitiems žmonėms pasakojo kad' 
aš esti jo pati.”

Teisėjas išsireiškė kad jo pa
žiūra jis buvo jos vyru -'jeigu 
bosavo ant- jos, nors jiedu buvo 
tik taip susiėję gyventi.

1 Perskyrų nuosprendžio dar 
tuo tarpu neišdavė.

M

Sarpalius Apsidirbo su 
Labriola

Chicagoj Kovo 28 d. Sar
palius ėmėsi su Malcevičium. 
Malcevičius jį trenkė aukš- 
tieninką po 28 minutų ir an-, 
iru sykiu negalėjo ristis.

KOMP. M. PETRAUSKO 
KONCERTAS

Kitą šeštadieni, Kovo 12

dainas rekorduose, ant 
ir kitas patįsi dainuo-

re bus kompozitoriaus Miko 
Petrausko koncertas. Progra- 
me dalyvaus ir J. Krasnickas, 

dainininkas.
Ger’S. "į^JusKas sugryžo i.< 

Lietuvos ir y aplanko ' Lietuvių 
kolonijas. Ktokvieno Lietuvio 
• "iderystė yra apsilankyti kon
certe ir paremti, musų seną dai
nininką, kuriF^irmas išbudino 
(Anierikcjo^Tietuvius ir pripra- 
tino^irie dainos.

estradų
jat, atminkit kad tai jo sunkiu 
t rusu tas pagaminta, užtai ver
tą paremti ir atsilankius išgirst 
jo naujas dainas.

ARTISTAS S. PILKA AT
VYKSTA PAS MUS

Clevelandą šį šeštadienį ir ruoš 
su vietinių lošėjų pagalbą per
statymus. Nedėlioj ryte nuo 10 
vai. “Dirvoje” bus susirinkimas 
vietinių lošėjų, kurie norit at-

•b.' Pct -
SARPALIUS VADINOSI LIE-;

TUVIU VISUR
Karolis Sarpaliu, 

pereitame “Dirvos’ 
vieno sporto mylėtojo aprašy-- 
mą, kuriame atiduodąina-garbė į 
Požėlai už. pakėlimų Lietuvių j

Clevėlande pradėjo apsireikš- 
influenza. Tramvajuose ir 

sukimai padėti kovoti prieš

numeryje i epidemijos pąvojti. Bukit at- 
i sargus apsirengime ir užsilai
kyme lauke ir namie.

vardo ir garsinimąsi Lietuviu, j 
sako: “Aš ■ niekur niekad ne-I 
sivadinau kitokiu kaip tik Lie
tuviu, nors esu Amerikoje gi-j 
mę sir augęs,' ir kur tik su ris-! 
tynėmis važinėjau dar miiver- 
sitetą lankydamas niekur ne-Į 
buvau kitokiu kaip tik Lietuviu 
ir Amerikos laikraščiai niane j 
tokiu garsino.”

Pasirodo kad Sarpalius dar 
prieš Požėlos atvažiavimą Anie-Į 
rikon jau mokyklose ritosi T- 
šaukėsi Lietuviu, tik jo Cleve- 
landiečiai nežinojo, nes dori
ristyriės nebuvo inejusios į 
madą.

“Dirvoje” galima gauti pui
kius knygos fermoje SANDA
ROS kalendorius dėl '1927 pt. - 
tų. Kaina 25c. , Reikalaukit 
tuojau, nes mažai jų yra.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI 

Įvairiose temose atsibuna kas
SEKMADIENIS

Wm. Abel salėj, 7017 Superior av. I 
Tyrinėjimai lygiai ant 2 p. p. 
Tema: “Kas įsteigė Gavėnia ir 

kitus Pasninkus”
Prakalbos lygiai ant 3 p. p. 

Kviečiame visus.
Sėdynes veltui. Rinkliavų nėra. (

. Per .sausio menesį mieste bu
vo 16 mirčių nuo nelaimingų 
atsitikimų namuose, o tik šeši 
•žmonės mirė nuo nelaimių dirb
tuvėse ir tik: septyni žmonės už
mušta gatvėse:

Taigi bolševikai kurie keikia 
kapitalizmo, sistemą ir darbi
ninkų kraujo gėrimą lai įsite- 
raija kad jiems daugiau progų 
yrą likti mirties auka namie 
betinginiaujant negu prakai
tuojant dirbtuvėje, z

1926 metais namuose Cleve- 
lande buvo 19,000 įvairių ne
laimingų atsitikimų pradedant 
nuo menkų susižeidimų iki mir
tie,s. 3,700 vaikų iki keturių
metų amžiaus per neatsargumą 
pačių arba tėvų buvo Sužeisti 

I arba mirė.
Saugokit vaikus nuo žaidi- 

j mo su degtukais, neduokit lan
džioti kur nežinoma; saugokit 
nuo jų skustuvus ir kitokius 
dalykus kurie gali jiems būti 

I pavojingi.

Dainininkė Stasė Greičienė, vienu iš dalyvių program e Kovo 6.

Garsus Italas ristikas, Leone 
Labriola, apšauktas kaipo “Ita
lijos Liūtas”, Vasario 24 d. risi: 
tynėse miesto auditorijoj šoko 
ant musų milžino Karolio Sar- 
paliaųs kaip liūtas, bet pabaigė 
kaip avinas.

Nes nors Sarpalius pirmą su
sikibimą negavo nei išsitiest ir 
po 8 minutų buvo parblokštas, 
antrus du atveju laimėjo, pas
kutiniu kartu paguldydamas ša
po priešą į minutą laiko.

Šį sykį publikos buvo dau
giau negu kitados kada risty- 
nėse, ir visi'-aiškiai matėsi bu
vo Sąrpaliaus draugai, išskyrus 
kelis šimtus Italų, bet jų bal
sų veik nebuvo girdėt iš ketu
rių tūkstančių kitos publikos, 
kuomet jie vieni rėkė už Lab
riola po pirmo laimėjimo. Bet 
kada antrame susikibime Sar
palius laimėjo tai riksmas ir 
kliksmas buvo toks kad rodės 
nuvers milžiniškos auditorijos 
stogą.

Antru kartu išėjus, Sarpalius 
jau neprisileido ^ąbriolos gau
dyti jį už galvos ly įrenkti ant 
matraso, ir prisitaikęs progą 
pats jį daužė ir kočiojo tarpko- 
jyje sugavęs, kas žiūrėtojuose 
-sukėlė neapsakomo džiaugsmo. 
Po 22 minutų Sarpalius su “liū
tu” apsidirbo.

Trečiame susikibime Sarpa- 
liaus laimėjimas buvo visai ne
tikėtas ir taip staigus kad žiū
rėtojai nespėjo nei apsižiūrėti 
ir užtai nesijautė gerai. Norė
jo mat kad Sarpalius Italą ge
rai padaužytų,. bet jis neturėjo 
progos. Nes Labriola prisitai
kė prie Sarpaliaūs, apkabino jį 
iš užpakalio..per krutinę ir ren
gėsi blokšt kniūpsčią ant mat
raso, bet Sarpalius staiga apsi
lenkė ir per 'savo ilgų kojų tar
pą sugavo Labriolą už abiejų 
kojų, kojas įskėlė.į .viršų, atsi
sėdo Labriol'ai ant krutinės, ir 
po Labriol'ai.

Tas viskas ėmė tik apie mi
liutą laiko kada jie išėjo trečiu 
kartu.

Pirmoj poroj ritosi Charley 
Fox su Bulgaru Beloff. Laimė
jo Fox.

Paskutinė, pora buvo Malce
vičius su Demetralu. Bet jų 
ristynė išėjo be pasekmių, nes 
Demetrai buvo sužeistas.

Publika daugiau jau jų neno
rėtų matyt,'ir ypač nustojo ūpo 
prieš Malcevičių, kuris keliais 
savo pasirodymais Clevelande 
laimėjo tik sužeisdamas savo 
oponentus.

Cleveland© laikraščiai visą 
garbę šių ristynių priskyrė Sar- 
paliui. The Press pasakė kad 
“Sarpalius was the real sensa
tion of this evening.” '

Sarpalius per Radio'
Vakarą prieš ristynes Sarpa

lius dainavo per radio. Šimtai 
Lietuvių kurie turi radio klau-. 
sėsi jo, taipgi tūkstančiai jo pa
sekėjų svetimtaučių taipgi gir
dėjo ir gyrę. Sarpalius daina
vo Angliškai, “The Ėnd of a 
Perfect Day” ir “Moonlight on 
the Ganges”.

Sharkey su McTigue
Vasario 3 d., ketvirtadienio 

vakare, New Yorke įvyksta 
kumštynės Lietuviu čampiono 
Jack Sharkey su Airiu Mike 
McTigue. Kokios pasekmės jų 
kovos,bus nespėta dar šin nu- 
meriri sulaukti. Kitą savaitę 
bus plačiai aprašyta.

štai ką rašo laikraščiai apie 
šias kumštynes:
PERDIDELIS PASITIKĖJI

MAS GALI JACK’UI 
PAKENKTI

Jeigu Jack Sharkey, šnekus 
Lietuvis sunkios vogos kumšti
ninkas, nepasirodys geriau Savo 
penkiolikos roundų kumštynė
se prieš Mike McTigue kaip jis 
pasirodė savo paskutiniam pri
sirengime gimnazijoje tai tie 
kurie už jį pinigus stato gali 
kartais labai apsivilti.

Už Shąrkey dedama 7 pi’ieš 
4. Apsėstas didelio pasitikėji
mo savimi, Sharkey prisirengi
mo kumštynėse su trimis savo 
padėjėjais dirbo perlengvai ir 
netaip kaip priimta ruošiantis 
prie tokio svarbaus susirėmimo.

Taigi jeigu Sharkey deda pa
sitikėjimo sumušti tą Airį be 
vargo gali kartais prakišti; nes 
Airis smarkiai rengiasi.

Jie yra dikčiai skirtingi am
žiuje, Sharkey 25 metų*. McTi
gue 38 metų, beveik tiek Senu
mo kaip sumuštasis’’' negras 
.Wells. Shai-key sveria 190 sv., 
McTigue 170 svarų: Sharkey 
yra aukštesnis už savo priešą.

Patįs gi priešai, Sharkęy ir 
McTigue, pasitiki laimėti: A> 
ris sako sumuš Sharkey ir ta
da- bus gatavas stoti prieš Uz- 
euduną, Maloney, Dempsey ir 
pagaliaus Tunney.

McTigue jau yra pirmiau su
mušęs penkis oponentus kurie 
svėrė nuo 8 iki 30 svarų dau
giau už jį.

Kuris iš jų laimės tas tikrai 
turės susidurt su Ispanu Uzcu- 
dun,trumpoje ateityje.

Maloney, kuris sumušė Dela
ney savaitė pirmiau, kolei kas 
atsisako eiti su Ispanu.

Hansen su Uzcudun
Vasario 25 d. New Yorke 

buvo kumštynės tarp Skandi
navo įKnųte Hansen ir Ispano 
Paolino Uscudun. Laimėjo Is
panas, kuris buvo'visame'men
kesnis už .savo priešą.

mais valio!
‘Ponia Sharkienė yra labai 

daili, moteris, gražaus sudėji
mo, mandagi, linksma, tik ne 
Lietuvė.

Tas vakaras buvo linksmas 
ir jausmingas, kuris Lietuvių 
širdis kėlė aukštyn; visi jaute 
kad prie garbingos ateities mu
sų tautą prives musų broliai 
sportininkai, o ne, tie keikūnai 
kurie susišaukę žmones viską 
ir visus niekina, tik save giria. 

Į Valio sporto žvaigždės kurios 
įkeliate musų tautą pasaulio 
I akyse,! ,,K. š.

{SPORTO MYLĖTOJAMS PA
TOGUMAI CHICAGOJ

Stanley Bagdon'as užlaiko di- 
Įdelį gimnastikos klubą ir toje 
{pačioj vietoj yra pirmos klesos 
barbernė del visų Lietuvių.

Klubas yra gera vieta del 
treiniravimosi kumštininkams, 
ristikams, sunkių Vogų kilno
tojams, viskas įrengta kuoge- 
i’iausia del lavininiosi vieti
niams ir del atkeliaujančių iš 
kitur ristikų, boksininkų ir vo
gų kilnotojų.

Stanley Bagdonas yra įstai
gos prezidentas, Jonas Kodis 
general manager. Norėdami in
formacijų telefonuokit Bould 
2559. Antrašas: 814 W. ,33rd 
st., Chicago, Ill. ~

KAS TIE “SAMSONAS” IR 
“GALIJOTAS”

Sarpalius - būdamas Clevelan
de pasakojo kad jis gerai juos 

I pažįsta, tai yra Joną Kodį ir 
Augustą Freimontą. Tai yra 
vyrai kuriuos verta pamatyti 
kiekvienam ir ..pažiūrėti kokius 
stebuklus jie gali parodyt savo 
drutumu.

Jie, sako Sarpalius, laimėjo 
atsižymėjimus Kalifornijoj, be 
atsižymėjimų kokius atsiekė 
Europoj po įvairias šalis važi
nėdami. Jie važinėjo ne sykiu 
bet kožnas sau, ir atsiekė pasi
žymėjimus.

Freimontas paskutiniu laiku 
sumušė pasaulinius rekordus 
sunkių vogų kėlinio Chicagoj, 
kaipo sunkaus svorio drutuolis, 
o Kodis laimėjo rekordus būda
mas Philadelphijos parodoj.

Jie taipgi parodys kaip įvai- 
I riose šalyse ristikai imasi,; kas 
bus ■'publikai labai žingeidu.

Programas bus apie trijų va
landų laiko. Tai bus kitą ne- 
dėldienį, Kovo 13, Lietuvių sa
lėj'.

Nedėlioj, Kovo 6 d., 
L. K: Draugijų Sąry
šis, Vilniaus Vadavimo 
Komitetas ir Federaci
jos 22-ras skyrius ruo
šia iškilmingą paminė
jimą Lietuvos nepri- 
gulmybės devynių me
tų sukaktuvių.-Kalbės 
Kun. Vilkutaitis, Kun. 
Smilgys, Artistas Juo
zas Vaičkus ir Ądv. P. 
Česnulis.

• Dainų programe da
lyvauja plačiai žinomi 
artistai, Statė Greičie
nė, .Marė ir Jonas Či- 
žauskai ir chorai.

Viskas atsibus Lie
tuvių Svetainėje, pra
džia 7:30 vai. vakare.

CHICAGIECIAI SUSIRŪ
PINO BEREIKALINGAI

Paskelbus [“Dirvoje” kad .Cle
velande bus ruošiama ristikų 
turnamentas išradimui Lietu
vių čampiono, “Naujienose” ko
kis ten N. susirūpinęs klausia 
kas užmokės ristikams, nori ži
not kas rengia, ir tt.

Kaslink užtikrinimo risti
kams atlyginimo reikia pasaky
ti tiek kad ir Clevelande yra 
taip pat atsakančių žmonių 
kaip ir Chicagoj ir yra gerų 
sporto mylėtojų kurie nori ma
tyti turnamentą.

Jei kam reikia rūpintis apie 
atlyginimą tai patiems risti
kams, o ne Kokiam ten N. Bet 
jau atsiliepė Komaras, Sarpa
lius, Šimkus ir kiti ristikai, tai 
pasirodo kad jie nebijo kad ne
bus atlyginta.

Apie atlyginimą taipgi gali 
N. paklausti ir Požėlos, Sarpa- 
liaus, šimkaUs, Komaro ir kitų, 
ar juos kas Clevėlande apsuko.

Tas parodo kad N. jau susi- 
pino ir nenori kad į Clevelandą 
patektų turnamentas ir nori iš
kabto nežinančius ristikus su
klaidinti. Sprts.

Iš Sharkio Vakarienes 
Brooklyne

Vasario 13 d., Hotel St. Ge
orge, Brookljmo Lietuvių Pre
kybos Butas surengė iškilmin
gą vakarienę pavaišinimui Lie
tuvio kumštininko čampiono 
JaclUShhrkey. Svečių buvo su
virs 300, ir visi buvo tokiame 
puikiame upe( kad įieapsakomai 
trūkšmįngai sutiko kiekvieną 
suminėjimą Sharkey vardo.

Vakarą atidarė K. Strumskis, 
Liet. Prekybos Buto pirminin
kas, paskui padavė visą tvarką 
V. F. Jankauskui. Abu jiedu 
pasakė gražias kalbas.

Paskiau buvo papraštyas kal
bėti Adv. Jurevičius. Po jo — 
Lietuvos generalis konsulas, H. 
Rabinavičius, kuris pažymėjo 
kad Jack Sharkey suteikė dide
lį džiaugsmą visai Lietuvių tau
tai nugalėdamas juodą milžiną, 
garbą kad jis vadinasi Lietuviu.

Toliau kalbėjo J. O. Sirvydas, 
kuris pareiškė kad mes nebūtu
me taip, save išgarsinę už mili
joną dolarių kaip išgarsino mus 
musų garbės svečias Jack Shar
key.

Kalbėjo A- Kundrotas, buvęs 
ristikas, kuris įteikė Šarkiui ir 
jo moteriai po gražią dovanėlei 
Šarkiui rankogaliams aukso sa
gutes -nusodintas platina ir dei
mantais; jo moteriai laikrodė
lį, platinos nusodintą deiman
tais.

Ant galo atsistojo pats sve
čias kalbėti, ir jam atsistojus 
plojimai tęsėsi kelias minutas. 
Sharkey pareiškė savo dėkin
gumą už taip gražų jo priėmi
mą ir pasakė kad kai kitą sy
kį atvažiuos pas Brooklynie- 
čius tai jau bus pasaulinis čam- 
pionas. Tą visi sutiko trukš- 
mįnfeu delnų plojimu ir šauks-

> BUS BALANDŽIO 17 DIENĄ.

VELYKOS
Dabar yra laikas' pasiųsti saviš
kiams j Lietuvą keletą Litų dova
nų.. Neužmirškit jų toje Pavasffi 
rio Šventėje.

“Dirvos” Ofisas atdarąs vakarais 
iki 8 vai. Skersai gatves 1 
priešais Lietuvišką salei

68'20 Sunerioit .Avė

Lietuvių “Samsonas” ir “Galijotas” Atvyksta!

Augustas Freimontas, kuris atvyks su Jonu Rodžiu Į 
Clevelandą Kovo 13 d., nedėlioj, vaidins Lietuvių salėj.

Jiedu abudu yra Europos drutuoliai, todęl parodys 
taipgi kaip Įvairiose šalyse ristikai imasi: duos tikrą ek- 
hibition visų žymiausių ristynių sistemų, kas bus nepa
prastai žingeidu.

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


