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Banditai Susprogdino
Automobili su Pinigais

-----—*

IR DARBININKŲ ŽINIOS

SUIMTA KELI, KURIU VIENAS NURODĖ 
UKĖJE UŽKASTUS $30,000

KERENSKIS GAVO 
PER ŽANDĄ

BAISAUS GREITUMO 
AUTOMOBILIS Basanavičiaus Atminti

Rengiasi prie uždarymo ka
syklų. Ohio valstijos minkštos 

* anglies kasyklų operatoriai pa
siryžę uždaryti kasyklas su Ko
vo 31 diena, kada pasibaigia su 
unija algų sutartis. Operato- 
toriai sako kąd jie neAiato ke- 
lio išėjimui iš krizio ir turės 
uždaryt kasyklas, jei bent pas- 

' kutinėse valandose pasisektų su 
unija susitarti ant kitokių al
gų, arba tokių kokias operato
riai siūlo.

Abelnai užsidarytų apie 400 
kasykltį kurios priguli prie Ohio 
organizacijos, turinčių 50,000 
darbininkų. Jau Bellaire, O., 
viena kompanija davė praneši
mą savo darbininkams kad dar
bas su Kovo 31 diena sustoja.

Operatoriai sako laikys ka- 
syklur: y^urytris. ’
sutiks ant taip vadinamų kom- 
peticinių algų, kilnojamų ir že
minamų sulyg biznio ėjimo.

Angliakasių unija mano pasi
statyti radio stotį $200,000 ver
tės, iš kurios galėtų varyt savo 
streikų kampaniją.

Pittsburgh, Pa. — Kovo 11 
d. devyni banditai dinamitu su
sprogdino Brinks Express Co. 
šarvuotą automobilį .kuris vežė 
Pittsburgh Terminal Coal Co. 
darbininkų algas, ir pagrobę 
$102,000 pabėgo.

Banditai žinojo kuriuo keliu 
nuolatos pinigai vežama taigi 
skersai kelią įkasė dinamito ir 
kada automobilis su pinigais 
davažiavo iki tai vietai jie to
liau pasislėpę už krūmų palei
do viela elektros srovę ir dina
mitas sprogo išmušdamas kely
je gilią duobę ir sužeisdamas 
penkis važiavusius žmones.

Automobiliui suirus plėšikai 
pribėgo ir pagriebė maišus su 
pinigais ir sukrovę, savo auto- 
nrobilin pabėgo.

Kovo 15 d. netoli Bentleyvil-

SUSPROGDINTA
ŽINIŲ” NAMAS

“Dirva” Kovo 14 d. gavo 
iš New Yorko telegramą su 
pranešimu kad Kovo 11 d. 
nakties metu susprogdinta 
“Varpo” bendrovės spaus
tuvė ir “Lietuvos Žinios”. 
Nuostolių padaryta už pusę 
milijono litų.

Tuo pat laiku pasirodė ir 
nekurtuose Angliškuose lai
kraščiuose pranešimas apie 
tą susprogdinimą ir pami
nima kad nuo sprogimo nu
kentėjo ir Estijos atstovy
bės namas.

Kas tą darbą padarė ne
užsipelno jokio pagyrimo ir 
be abejo valdžia jeigu tik 
galės susekti tinkamai pra
sižengėlius nubaus. Prie to 
neturėtų dašileisti jokios

^partijos žmonės ir neturėtų 
slėpti niekšų jeigu joje to
kie rastųsi.

Telegramas tą kaltę pri
meta “smurtininkams”, bet 
reiktų taipgi pažvelgti ir j 
komunistus, kurie j ieškoda
mi kraštui suiručių gali pa
sidarbuoti sukėlimui opozi
cijos prie karštesnės neapi- 
kantos prieš valdžią, o tada 
naudotis iš suiručių.

New York. — Užmirštas po 
1917 metų bolševikų revoliuci
jos premjeras, Kerenskis neti
kėtai atvyko į New Yorką ir 

.Kovo 13 d. pasirodė publikoje 
su prakalba Century teatre.

Pirmas jo pavaišinimas 5,000 
publikoje buvo tai, smūgis per 
žandą nuo vienos moteries, ku
ri nuėjo ant scenos prie Keren
skio su pluoštu gėlių lyg neš
dama jam bukietą, bet kada iki 
jo daėjo kirto jam tris sykius 
per žandą, 
plauko Rusai 
to džiaugėsi, 
moterį. Bet
čiupta Kerenskis ją užstojo ir 
nedavė areštuoti.

Ji yra Rusė, ir sako atsiker- 
šijo Kerenskiui už savo myli
mąjį, kuris žuvo kada Kerens
kis užėmė valdžią.

Susirinkę visokio 
ir žydai vieni iš 
kiti ūžė prieš tą 
kada ji buvo su-

KALINIAMS NEPASI
SEKĖ PABĖGIMAS

unijai Pa., ukėje rasta žemėje už-

Pennsylvanijos kietosios an
glies kasyklų operatoriai sutarė 
su unija varyti darbus po Ba
landžio 1 d. nors dar nebūtų 
padaryta nauja algų sutartis. 
Operatoriai sutinka mokėti se
nas algas iki bus sutarta nau
jos.

kasta i$30,000, dalis tų pavog
tų pinigų. Prie tų pinigų po
liciją privedė vienas suimtas 
nužiūrėtas vyras, Joseph Ja- 
woiski. Ta ūkė priklauso. J. 
Weckoskiui, kuris tapo suim
tas pas savo seserį Detroite.

Kada policija su Jaworskiu 
nuvyko ant ūkės ten suėmė dar 
vieną, Stanley Meloski, taipgi 
nužiūrimą banditą.

Kaip matyt, iki šiol suimti iš. 
tų devynių yra su Lenkiškomis 
pavardėmis, o gal nekurie yra 
ir Lietuviai.

Lenkai Apšaudė Lietu
vių Sargybą

Daigger Chemi- 
kilus gaisrui ir 
pradėjus gaisrą

Sovietai Grąsina Chini- 
jai Karu

Chicago. — 
kalų dirbtuvėj 
ugniagesiams 
gerinti, ištikus eksplozijai už
mušta du ugniagesiai ir tryli
ka sužeista taip labai kad turė
jo būti nuvežti į ligonbutj.

Tikisi gerų metų. Išskyrus 
ūkininkus ir angliakasius, šiais 
metais pranašaujama gerovę 
visose industrijose ir bizniuo- 
sė.

Cleyelando 2329 industrijos 
per 1927 metus spėjama pada
rys $1,250,000,000 vertės pro
duktų kurie pateks į visas pa
saulio dalis.

Per praėjusius du metu Cle- 
velaudan pateko dar 196 nau
jos išdirbystės ir Clev.elandas 
dabar užima tvirčiausią pozici
ją negu kada turėjo, savo indus
trijų istorijoj.

suimtas ne-

taip rūpina-
Nagi dėlto

Londonas. — Rusijos sovie
tų valdžia pasiuntė ultimatumą 
Chinų generolui Tso Lin rei
kalaudama tuojau paliuosuoti 
Amerikonų misijas 
laisvėn.

Kodėl bolševikai 
si Amerikonais ?
kad viena tokia Amerikonų mi
sija, kurią aną savaitę suėmė, 
buvo bolševikų propagandos mi
sija, kokia ten žydelka iš Chi- 
cagos suimta su kitais, kurie 
dirbo Maskvos darbą Chinijoj.

240 Užmušta Mūšiuose 
Italų su Afrikiečiais

Roma. — Italų kareivių, mū
šyje su rytinės Afrikos gyven
tojai žuvo 240 Italų ir Afrikie
čių. Italija turi savo valdžioje 
Somali žemę, kur gyventojai 
kįla prieš Italų valdžią.

Fordo Byla su Žydu
Detroit. — Vienas žydas, 

Aaron Sapiro, užvedė bylą prieš 
automobilių išdirbėją Fordą 
reikalaudamas miljono dolariu 
atlyginimo už apšmeižimą For
do leidžiamame šavaitiniame 
laikraštyje, “The Dearborn In
dependent”. Pirma susikibime 
Fordas laimėjo.

Mirė Latvių Prezidentas
Ryga, Latvija. — Kovo 14 

d. mirė Latvijos prezidentas, J. 
Čakštė.

Kaunas (Elta). — Kovo 9 d. 
Lenkų dvidešimts pirmo bata
liono trečia kuopa apšaudė Po
rų kaimą ir j musų sargybą 
paleista apie šimtas šūvių.

Kovo 10 d. pastebėta Lenkų 
kariumenės būrelių judėjimas 
palei demarkacijos liniją. Len
kų kuopos vadas iššaukęs musų 
sargybos viršininką paręiškė 
jog sutraukęs kariumenę dėlto 
kad neva musų policija apšau
džius Lenkų sargybą, kas ne
tiesa.

Nelaimės su Ugnia
Browns Mills, N. J. — Ku

riant pečių užpylus ant malkų 
kerosinS ir padegus, ugnis šo
kus plačiai padegė namą ir su
degė šešios ypatos vieno darbi
ninko šeimynos. Septinta, jų 
duktė, 20 metų mergina, šokda
ma i šantro aukšto per langą 
susižeidė mirtinai.

* * . ¥
Blairsville, Pa. — Netoli čia, 

Tunnelton kaimelyje, nežinia iš 
kokios priežasties kilus gaisrui 
name sudegė devynios ypatos, 
nariai vienos šeimynos.

Chicągo. — šeši desperatiški 
kaliniai,' nuteisti mirtin už žu- 
dystes-ir išsiveržimą iš kalėji
mo metai laiko atgal, Kovo 12 
d. kėsinosi išsiveržti iš kalė
jimu kariš, yrą Joliet. IP.: su 
pagalba įšmugeliuotų šautuvų 
ir kitų įrankių.

Tas kėsinmasi * jiems sako, at
siėjo $1,500, bet už kelių valan
dų penki jų buvo sužeisti ir 
suimti, vėliau sugautas ir šeš
tas. Trįs jų buvo Meksikonai, 
kiti du Lenkai ir vienas Ameri
konas.

Nupjovę nakties laiku geleži
nes štangas, Meksikonai dasi- 
gavo į bendrą kambarį, ten nu
ginklavo du sargybiniu, paskui 
įmetė ginklus ir pjūklus į anų 
trijų kameras, radę kitus nak
tinius sargus surišo, patikę pas 
duris du šerifu, pagrobė' vieną 
jų ir jų automobiliu leidosi į 
Chicagą.

Kilo sumišimas, atsirado ki
ti sargai, ir prasidėjo šaudymas 
tarp likusių trijų kalinių ir sar
gybinių. Sargai manydami kad 
gal visi kiti kaliniai pasiluosavę 
pradėjo mesti į bendrą kame
rą akis ėdančias bombas. Po 
apsišaudymo trįs likusieji pa
sidavė, 'sužeisti, o gaudant pa
bėgusius vėliau jie susekta.

Coolidge Darbuojasi
Washington. —. Prezidentas 

Coolidge tariasi su Anglija ir 
Japonija apie sudarymą trijų 
valstybių laivynų sutarties ap- 
ribavimui 
jų, greitų 
vų karo 
Hardingo 
ei jos.

Coolidge bandė prikviesti į 
tą sutartį ir Italiją bei Francu- 
ziją, bet jos atsisakė.

submarinų, naikintc- 
kreiserių ir kitų lai- 
tikslams, nepaliestų 
sušauktos konferen-

Brazilijoj nudurtas Amerikos 
konsulas konsulato raštinėj. Tą 
padarė vienas Amerikietis, ka
da konsulas atsisakė .pagelbėt 
iškolektuot skolą.

Atrado naują planetą. Van 
Vleck obzervatorijoj Middle
town, Conn., patėmyta nauja 
kometa netoli žvaigždės Beta, 
Libra konsteliacijoj.

Daytona Beach, Fla. — šio
se dienose čia įvyks bandymai 
vieno nepaprasto automobilio j 
kokio pasaulis dar nematė. Tai' 
yra $100,000 vertės merhaniš- 
kas dalykas, didumo netoli pil
nos suaugusios bangžuvės, ku
ris galės daryti bent 200 my
lių į valandą.

Majoras H. Segrave pasiry
žęs rizikuoti gyvastį išbandy
mui kiek greičiausia galima že
me pavažiuoti. Vieta kur ban
dymai bus yra kietas smiltinis 
pajūris 25 mylių ilgio.

Tas nepaprastas automobilis 
lėkdamas darys užmą smarkes
nį negu keturi orlaiviai.

Nužudė Merginą
New York. — Vienas 18 

tų vaikinas nušovė savo kaimy
nę merginą, 16 
iš pavydo kad 
su kitu vaikinu, 
vikas suimtas.

me-

metų amžiaus, 
ji susidedanti 
17 metų. Šo-

15 Metų Mergaičių 
dybos

Ve-

yra 
am- 
š Li
net

Suvienytose Valstijose 
345,000 mergaičiti 15 metų 
šiauš, įšėjiisių už vyru šti 
tikimu jų. tėvų. Kitos jų 
nepilnai 15 metų.

Daugybė tėvų sutinka leisti 
savo nepilnametes mergaites už 
vyrų išvengimui leidimo jtj į 
mokyklą.

New Yorko moterų balsuoto
jų sąjunga stengiasi pravesti 
įstatymą kad toje valstijoje ve
dimos! amžius mergaitėms 

pakeistas nuo 14 metų 
metų.

tų
16

bu- 
ant

Naktiniai Raiteliai Vei
kia

Atlanta, Ga. — Visą Georgia 
valstiją sujudino “naktiniai rai
teliai”, kurie apsidangstę pana
šiai kaip ku klukseriai, naktį 
užpuola sau nepatinkamą ypatą 
ir nubaudžia plakimu.

Vienoje apskrityje mažiausia 
20 brutališkų nuplakimu papil
dyta bėgyje pastarų kelių sa
vaičių.

Nukentėjusieji vienok slepia 
tokius užpuolimus, nes laiko ne
garbingu būti nubaustu mas
kuotų plakėjų.

Pastarose dienose tokie mas
kuoti raiteliai žiauriai sumušė 
vieną laikraščio redaktorių ku
ris atkakliai kovojo prieš deg
tindarius, kurių toje valstijoje 
nemažai yra.

Vienas iš plakėjtj redakto
riui rėkė: “Mes pamokinsim ta
ve ką laikraštin rašyti.” •

250 Žuvo Mūšiuose 
Nikaraguoj

Washington. — Gauta žinių 
kad Nikaraguoj, prie Muy Muy 
po aštuonių valandų mūšio už
mušta 250 kareivių savitarpi
nėj kovoj tarp liberalų ir kon- 
servativių. Laimėjo pastarieji, 
kurių užmušta 80 vyrų.

KRASINAS PALIKO 
MILIJONUS

Nepersenai mirus Krasinui, 
sovietų atstovui Anglijoje, ko
munistai agentai pasiskubino 
paskelbti kad jis mirė biednas, 
paliko tik apie $25 
gi, gyveno tikrai 
šiškai”.

Bet dabar išeina 
tas “ištikimas komunistas’ 
liko milijonus dolarių Anglijos 
bankuose, arba buvo toks kapi
talistas kokių mažai yra.

Iš kur jis galėjo milijonus 
padaryt? Nagi štai kaip. Jis 
galėjo gauti iš Maskvos pinigų 
propagandai Anglijoje, bet da
lį pasiliko sau. Galėjo, ir tur
būt varė šmugelystę su iš kapi
talistų atimtomis brangmeni- 
mis, kurias pardavinėjo Angli
jos ir kitų šalių pirkėjams.

Šmugelystė yra labai saugo
jama ir šiaip sau kupčiui sun
ku ją varyti kitose šalyęe, bet 
Krasinui, kuris buvo atstovas, 
tas buvo galima, nes diplomati
nių siuntinių nevalia niekam 
krėsti ir žiūrėti šmugeliuojamų 
daiktų, o Rusijoj kapitalistiš
kų liekanų buvo surinkta dau
gybė, kapitalistus pasiunčiant Į 
kapus.

turto. Tai- 
“proletarijo-

aikštėn kad
pa-

Ruošiasi prie Nusigink
lavimo

Geneva. — Tautų Sąjungos 
nusiginklavimo komitetas pra
dėjo posėdį išdirbimui paskuti
nių planų kurie vestų valsty
bes prie nusiginklavimo. Pa
gaminti planai bus pavesti vi
soms valstybėms apsvarstyti.

Visa nepasekmė tik manoma 
bus iš priežasties Suvienytų 
Valstijij negalėjimo sukontro- 
liuot savo ginklų gaminimo įs
taigų, sako konferencijos daly
viai.

CUNARD LINE VĖL
STOVI PIRMOJ

EILEJ
sy-Keturis metus paeiliui, 

kiu ir 1926 metais, Cunard Line 
pergabeno'■ daugiau pasažierių 
per Atlantiką negu kita kokia 
linija arba linijų grupės, prie 
to ši linija turėjo greičiausius 
laivus į visas Europos dalis, 
kurie trįs didieji, “Berengaria”. 
“Mauretania” ir “Aquitania” 
padarė nesulyginamą rekordą 
bėgyje 1926 metų.

Bėgyje 1926 metų daugiau 
negu ketvirtdalis milijono pa
sažierių perkeliavo Cunard li
nija ir jos bendromis linijomis. 
Tas yra beveik ketvirta dalis 
visų pasažierių kiek per metus 
pergabenta.

Liepos 4 dieną Cunard Lini
ja apvaikščios savo 87 sukak
tuves. Per savo ilgą karjerą 
ši linija buvo visada priešakyje 
garlaivių progreso.

:i' Konsulatas Priima tar 
Tikslui Aukas

Štai jau ištisas meni 
praėjo po Jo mirties. Pr 
eis šimtmečiai, bet Basan 
vičiaus vardas vis bus Li 
tuvių gentkarčių minima 
Minimas bus dėlto kad J 
visomis savo jiegomis gt 
bėjo Lietuvių tautai, ai 
mirties patalo begulinči? 
pasveikti ir atsikelti, k? 
atvedė ją i nepriklausom; 
bę, kad iki pat savo mirei 
buvo Lietuvos rytų Lieti 
vybės apaštalu... Pati D 
Basanavičiaus mirtis oki 
puotame Vilniaus kraši 
yra mums Vilniaus Vadav 
mo testamentas.

Lietuva nepaisys joki 
aukų 
butų 
laikas 
Jonui 
vybės
Vilniuie. Tam paminkli 
dės aukas ne tik visa Lieti 
va bet ir visi Lietuviai, k: 
kiame krašte negyventų.

Chicagos Lietuviai pii 
mieji kaip girdėtis rengia: 
čia organizuotai pasirody 
Lietuvos Konsulatas Chios 
goję iš sajyo pusės šiuon 
.praneša kad savo raštinėj 
‘(608 3o. Dearborn- st., £>h 
Jcago, Ill.) priiminės tai 
tikslui aukas ir ragina y 
sus senos tęvynęs mylėtoju 
dėtis prie to prie kiekvieno 
progos.

kad tas testament? 
išpildytas. Ir ate 
kada bus pastatyt? 
Basanavičiui Lieti 
Paminklas Laisvan

/ P. Žadeikis, 
Liet. Konsulas Chicago.

Senis Nužudė Savo 
Draugą, irgi Seneli

Canton, Ohio. — Netoli ei? 
vienas senelis, 63 meti! amž 
atėjęs policijon pasakė: “A 
užmušiau žmogų. Ateikit i 
pasiimkit jį”. Policija nuėju 
su juo rado grytelėje kraujuo 
se paplūdusį kitą senelį, 68 re 
amžiaus, ir šalę jo kruviną kir

Tiedu seniai gyveno sykiu, i 
ir labai girtavo. Užmušėjas sa 
ko nužudė savo draugą delt< 
kad tas grąsino išmesiąs jį ii 
namų. Kada tas jam dasiėdt 
per dieną su savo barniais, ši: 
sako paėmęs kirvį jį miegant 
nužudė.

LAIVAKORTĖS

Laivakortės i Lietuvą 
ir atgal, visais sezo
nais ir visokiais lai
vais. — Kreipkitės

“DIRVA’
6820 Superior Ave. 

Cleveland.
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DIRVA

I Iš Lietuvių Gyvenimai
valdžios atstovams tokia kalba 
ir pritinka.

^Studento žmuidino kalba bu
vo kiek skirtinga ir įdomi.

Labai mums malonu buvo

KEARNY, N. J.

Kearnės Lietuviai Vasario 22 
surengė vakarienę pagerbimui 
kumštininko Jack Sharkey, ku-

Vieną sykį nesant šeimininkei 
namie sako apkraustęs skry
nias ir dar išviliojęs dešimts 
dolarių, nes sakė darbą gavęs, 
reikia tik darbinių rūbų nusi-

T. M. D. REIKALAI
DAYTON, OHIO

Karas su Klebonu

negali gyventi, nes dvasia šven
ta šią gadynę nei Ditevo tarnui 
negali misti. Reikia dolarių, ir

kad musų gerbiami pasiuntiny
bės nariai, E. Galvanauskas ir 
K. Gineitis, dalyvavo šiame sū

rioje dalyvavo jis pats ir daug 
svečių net iš kitų miestų.

Nekoksai Juozas Bartulis iš

pirkti, ir su viskuo prasišalino. 
Patartina apsisaugoti jei kur 
tokia ypatą pasirodytų.

Karas tarp klebono ir para
pijonų prasidėjo. Nors Dayto- 
no Lietuviai katalikai yra gana 
kantrus ir nori turėti tikrą ka
talikišką Lietuvišką bažnyčią, 

klebono cariškumas ir kito- 
visokie netvarkumai erzi- 

pykina parapijonus, o žino- 
tokie apsireiškimai kenkia

nemažai jų.
Klebonas savę apsiėjimais j paminėjime, 

daro katalikus bedieviais, ir

sirinkime, mūsų tautos šventės 
Pasiuntinybės na

riai yra neišdidųs ir visiems 
apšaukia bedieviais tokius žmo- prieinami, užtai jie tarp Lietu-
nes kurie neapkenčia jų “gerų vių užsipelnė didėlę pagarbą, 
darbelių”.

Bešališkas Lietuvis.

Peabody, Mass., buvo atsibala- 
dojęs, pas Juozą Monkevičių, 
gyveno pas jį ir jieškojo dar
bo, bet niekuomet jo negavo.)

Tula moteris buvo areštuota 
už suklastavimą svetimų čekių. 
Dabar laukia teismo.

Pinavijas.

bet 
kie 
na, 
ma
parapijai bujoti.

Pirmas klebonas čia buvę 
Kun. Juozas Gricius (jau dabar 
yrą miręs). Išpradžių atrodė 
kad viskas bus gerai, bet neil
gai trukus kilo karas tarp jo ir 
parapijonų. Klebonas mušėsi, 
pralaimėjo, ir turėjo apleisti 
Daytoną.

Gavo antrą kleboną, jauną ir 
rodos energingą kunigiuką, My
kolą Cibulskį. Buvo manyta 
kad gavo tikrą Lietuvį katali
kišką kunigą, bet ir čia neilgai 
trukus kilo karas ir nabagas Ci
bulskis turėjo išsinešdinti iš 
Daytono. Jis ant tiek 
johams įgriso kad ir 
dienai visi parapijonai 
kia. Dažinoję jo buvę 
jonai kad jis Akrohe gyvenda
mas patraukė “Dirvą” į teis
mą už jo neva garbės nuplėši
mą, sako “Dirva” nei kas kitas 
jam negalėjo garbės nuplėšti, 
kadangi jis senai jos neturi. 
Jeigu teismas butų čionai ant 
vietos tai gal visi parapijonai 
eitų “Dirvai” į liudytojus ir iš
pasakoti] koks jis yra buvęs be 
garbės- klebonas.-

BAYONNE, N. J

parapi- 
po. šiai 
jį kei- 
parapi-

Vasario 20 d. Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubas bažnyti
nėj svetainėj surengė prakal
bas paminėjimui devynių metų 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvėms.

Kalbėjo M. Zujus, “Garso” 
redaktorius. Publikos buvo pil
na svetainė. Kaslink kalbėto
jo, reikia pasakyti kad jo kal
ba ir iškalba labai silpna. Tai 
ne šimutis, kuris pirmiau “Gar
są” redagavo. Tas būdavo su
sirietęs meluoja, ę Zujui tas 
nesiseka.

Paskui kalbėjo -Mikalauskas, 
J. Jokūbaitis ir gailaus vietinis 
klebonas, Kun. Waicekauskas. 
Renkant aukas Vilniaus našlai
čiams surinkta $20.

Tą pačią dieną laisvieji vai
dino teatrą kitoj svetainėj. -

Pas A. Mickevičius svečiuos- 
’ na lankėsi iš Chicagos jų sesers 

duktė su savo vyru.
Pinavijas.

Pagaliaus buvo parinkta au
kų Lietuvos kariumenei Vely
koms del “margučių”. Kiek su
rinko nesužinojau.

Nepamenu gerai, Londono 
Lietuviai ar pirmą ar antrą 
kartą Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuves apvaikščiojo, o 
jau devyni metai suėjo. Ar ne
gana? / Kaina vertis.

BROOKLYN O ŽINIOS

PITTSBURGH, PA

LONDONAS, Anglija

Dabartinis, Kun. Slavynas ( 
—Gavot trečią, Kun. V. Slavy- 
ną. Parapijonai manė kad su 
juo bus galima sugyvent, 
ir čia ta pati seną giesmė, 
rapijonai jau ilgas laikas 
zurza, o kiti visai pakratė
kas ką bendro turėti su parapi
ja ir duoklių nemoka.

Likusieji gi 
ir
apie 
savo 
džia 
kaip
O jeigu dar norės pasilaikyti 
tai liks vienas be avelių; o ži
noma be parapijonų ir klebonas

bet
Pa
kai

ran-

susiorganizavo 
mitingus laiko tardamiesi 

užvedimą tikros kovos su 
dabartiniu klebonu. Pra- 

jau 'gana gera padaryta ir 
matyti klebonas pralaimės.

Vasario 20 d. įvyko nepapra
stas susirinkimas, paminėjimui 
Lietuvos nepriklausomybės de
vynių metų sukaktuvėms.

žmonių prisirinko gana daug, 
kaip vyrų taip moterų ir mer
ginų. Susirinkime dalyvavo vie
tos klebonas, Kun. Matulaitis, 
Lietuvos Pasiuntinybės nariai 
E. Galvanauskas, K. Gineitis ir 
dar koks ten nesenai atvykęs iš 
Lietuvos studentas žmuidinas.

Trumpai paminėjus Lietuvos 
šventę, pasiuntinybės nariai 
kalbėjo gana įdomiai, nevien- 
pusiškai, nekliudydami jokią 
partiją, nuodugniai nušviesda- 
mi Lietuvos gyvevimą. Kaipo

atva- 
buvo 
daug 
padė-

iBUS BALANDŽIO 17 DIENĄ

I

6820 Superior Ave.

VELYKOS
Dabar yra laikas pasiųsti saviš
kiams Į Lietuvą keletą Litų dova
nų. Neužmirškit jų toje Pavasa
rio Šventeje.

"Dirvos” Ofisas atdaras vakarais 
iki 8 vai. Skersai gatvės 
priešais Lietuvišką salę.

Visokios žinutės
Pas mus atvažiuoja Vals

tiečių Liaudininkų atstovas N. 
Radyę, Seimo narys. Sandaros 
kuopos pasinaudodamos proga 
surengia visą eilę prakalbų.

Nedėlioj, Kovo 27 d., nuo 2 
vai. po pietų N. Radys kalbės 
šv. Jurgio parapijos 'svetainėje, 
19th st. S. S. Tą pat dieną , va
kare, nuo 8 vai., kalbės L. M. 
D. svetainėj, 142 Orr st.

Utarninko vakare nuo 8 v. 
kalbės Lietuvos Sūnų Draugys
tės svetainėje, 818 Belmont st., 
N. S. Seredos vakare, L. Pilie
čių klubo svetainėje, 2743 Li
berty avė. Ketverge vakare, 
A. P. L. A. svetainėje, 24 Lo- 
rust st., McKees Rocks.

> Taigi bus proga visiems, iš
girst . tik ką iš Liėtuvos 
žiavusį Seimo narį, kuris 
Seime laike perversmo ir 
papasakos apie Lietuvos
tį, todėl visi Pittsburgo ir apie- 
linkės Lietuviai turėtų nepra-. 
leist progos ir paklausyt Radžio 
kalbos.

Į Pittsburgą atsibaladojo iš 
kažin kur giltinė ir įsisuko Į 
tarpą laisvesnių žmonių. Ne
senai patiko nelaimė J. Rama
nauską, užmušė elektros kasyk
lose. Jis buvo 35 metų vyru
kas ir gana prakilnus. Palai
dotas tautiškose kapinėse.

Kazį Balčiuką, 15 metų vai
ką, nušovė kitas jo draugas, 15 
metų vaikas, Daukšiukas. Ta 
nelaimė pasitaikė netyčia. Jis 
irgi palaidotas tautiškose kapi
nėse.

Mirė Antanas Rauktis, jau 
senas Pittsburgietis, daug me
tų dirbęs L. M. D. už gaspado- 
rių ir darbavęsis kitose draugi
jose. Palaidotas tautiškose ka
pinėse savo locnoj žemėj. Ka
dangi Raukčių šeimyna priklau
sė prie parapijos tai norėjo lai- 
dot-velionį su bažnytinėmis ap
eigomis, bet Kun. Kazėnas at
sisakė priimt į bažnyčią kam 
laidoja tautiškose kapinėse.

Mirė Ona Skirsnienė, apie 35 
metų amžiaus, paliko vaiką ko
kių šešių metų amžiaus ir vyrą. 
Skirsniai buvo tik pradėję 
vent, nes nusipirko gražią 
bą. Skirsnienė priklausė 
Šv. Jurgio neprigulmingos
rapijos tai palaidota Su bažny
tinėmis iškilmėmis tautiškose 
kapinėse. Juozas Virbickas.

Vienybės Bendrovės Seimas 
'Kovo 5 d. atsibuvo Vienybėš 

.Bendrovės aštuntas; seimas, ku
ris buvo gana pasekmingas, su 
‘50 šėrininkų iš plačių apiėlin- 
'kių.

Seimą atidarė bendrovės pir
mininkas A. Mikalauskas, kuris 
pasakė ir gražią kalbą ir pa
kvietė dalyvius atiduoti pagar
bą Dr. J. Basanavičiui ir taip
gi visiems įnirusiems pirmuti
niams “Vienybės” įsteigėjams.

Paskui pasakė prakalbėles J. 
O. Sirvydas, aptiekorius Jonas 
Tareila iš Waterbury, Conn., L. 
Erėminas, mužikas ir chorve- 
dis.

Antrame posėdyje duota per
žvalga bendrovės biznio, paaiš
kėjo kad biznis gerai stovi dėka 
visiems “Vienybėš” darbinin
kams, vedėjams, -direktoriams 
ir nenuilstančiai darbuojantis 
rėmėjams.

Išrinkta keli direktoriai da- 
pildymui direktoriato.

■Seimas gavo pasveikinimą 
nuo Valst. Liaudininkų Centro 
yaldybos, Dr. Griniaus, Bartke- 
vičienės ir F. Lašo, taipgi sei
mas pasiuntė ir jiems pasveiki
nimą.

Viskas buvoįgęrai, ir gražiai 
viskas svarstyta, tik nedalyva
vo Sandariečiai; keli jų buvo 
minutei atėję, 
Mat, jų butą 
.kad 
kaip 
rią
į rankas paimti. Jau -visi laik
raščiai sudemonalizuoti, tik dar 
“Dirva”, “Vienybė” ir “Ameri
kos Lietuvis” nepasiduoda peš
tukams. Musų Sandariečiams 
labai nesmagu kad “Vienybės” 
šeimas gerai išėjo ir visi užgy- 
rė “Vienybės” nusistatymą.

Nors buvo atėję keli kelti ler- 
mą ir'trukdyti svarstymus, bet 
šėrininkai patarė leisti laukan 
■ardytojus, ir jie,nutilo.

įBuvo pakelta lermas prieš tai 
kam seimo kambaryje kabo A. 
Smetonos paveikslas, ir patari
nėta išmesti “to bandito” pa- 
viekslą, bet K. Strumskis paai
škino kad negalima nieko
rėti prieš Smetoną, nes jis yra 
garbingas žmogus, buvęs 
mutinis -Lietuvos prezidentas,

Išskyrus šito šiurkštaus inci
dento, kitas viskas ėjosi gerai.

K. Širvydienė.

d. važiuoja “Vienybės” ekskur
sija Lietuvon. Dalyvavo ne
mažas būrelis svečių, jų tarpe 
ir Lietuvos Generalis Konsulas 
H. Rabinavičius. 
buvo 
giau 
kyti 
siog

Tarp kalbų 
linkėjimai kad kuodau- 

važiuotų Lietuvių aplan- 
Lietuvą. Laivas eis tie- 
į Klaipėdą. K. Š.

bet vėl išėjo, 
nutarta skiepe 
turi būti tokia 
“Sandara”, ku-

KLAIDOS ATITAISYMAS
“Dirvos” No. 10-me tilpo ži

nelė iš Brooklyno, kurioje sa
koma buk Pr. Bajoras, susirin
kęs 'politikas bedirbant prie 
“Darbo” su Pruseika, įtraukė 
‘Vienybės’ direktorius prie pai
ko protesto prieš Lietuvą.

Aš, varde “Vienybės” direk
toriato, turju pareikšti kad ta-: 
me parašyme yra nenuoseklu- | 
mų. Viena, “Vienybės” direk-i 
toriatas jokio paiko darbo prieš 
Lietuvą neatliko; Jei kores
pondentas, K. š., turi mintyje 
direktorių pagamintą rezoliuci
ją prieš Lietuvos valdžią tai ta 
rezoliucija nebuvo prieš Lietu
vą bet prieš Lietuvos pervers
mininkus. Antra,' šiame darbe 
negalima kaltinti vieno asmens, 
tai yra P. Bajoro. Pareikšti 
turiu kad rezoliucija buvo viso 
direktoriato, , su . r.ędaktęiriaua 
užgyrimu, padaru.

X. Strumskis,
Vienybės Spaudos B-vės sekr.

Knygų Negavimas be 
Užsimokėjimo Iškalno

Kenksmingas
Gerb, TMD. Pirmininke: Aš 

nežinau ką daryti su savo 61- 
ma kuopa. Mat, dar yra apie 
12 narių, bet duokles sunku iš 
jų išgauti. Jie sako kai atsiųs 
knygas tada užsimokėsim.

Dar musų nėra mokėta už
1926 metus. Aš noriu dar pa
laikyti kuopą ilgesniam laikui.

Pasiuskit 12 knygų 2-ro to- 
■mo “Pasaulio Istorijos” tai aš 
turėsiu progą išgauti mokestį 

i už 1926 metus. O vėliau ir už
1927 metus po $2.00, kaip da
bar nauji mokesniai įvesta.

J. A. Urbonas, 
61 kp. Sekr. Dayton, O.

NUO CENTRO PIRMININKO
Nevisai gera yra tvarka cen

tre laukti iki nariai užsimokės 
ir tada duoti knygas. Iki šiolei 
tos laikomasi, o tas tikrai ken
kia kuopoms pasilaikyti prie 
narių. Seniau ta tvarka buvo 
gera kada nariai turėjo norą 
mokėt ir džiaugtis kad yra na
riu. Tada ne tiek pisė apie 

■ naudą kokią iš draugijos gauna 
kiek apie garbę kad yra nariu.

Dabar jau tas viskas pasibai
gė, dabar jau nori gauti pir
miau knygą, o paskui pinigus 
mokėti, kaip krautuvėje.

Taigi centro pirmininkui ypa- 
tiškai rodosi kad centro sekre
torius turėti] pasiųsti kuopoms- 
tiek knygų kiek mano kuopa 
narių turinti kurie jas paims ir 
užsimokės. Daugiau narių bu
tų tokių kurie užsimokėtų kuo-

pai kaip kokiai krautuvei ar 
agentūrai1 ir centras daugiau 
knygų išplatintų tuo būdu. '

Kuopa yra juk tiesiogina or
ganizacijos šaka arba skyrius

“Vienybė”
dabar yra
geram Lietuviui nejauku!

tū-

pir-

gy- 
stu- 
prie 
pa-

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gatfK prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini' 
mas ir nepatalpintas.

Smulkios Žinelės
Vasario 27 d. apsivedė R. J. 

Urevičius su Jule Kairiute, juos 
surišo moterystės mazgu Kun. 
Remeika. Vestuvių bankietas 
buvo Knapp Mansion svetainė
je, dalyvaujant daugiui svečių. 
Per bankietą svečiai sakė kal
bas su linkėjimais jaunave
džiams. Tik vienas senbernis 
pasakė jog p. Urevičius padarė 
didelę klaidą apsivesdamas, o 
ne pristodamas prie senbernių 
klubo.

Bankietas Laive
Vasario 28 d. Baltic Ameri

can Line surengė banketą laive 
“Esthonia”, kuriuo Gegužės 24

ATSAKYMAS K. Š.
“Dirvos” No. 10-me, K. š. 

pleškino ilgoką straipsnį, kuris 
pilnas pagiežos ir kurstymų 
prieš korespondentui nepatin
kamus asmenis. Šiame atvejy
je smarkia užpuola mane. Ry
kauja už tai buk aš “Tėvynėj” 
peržvalgos straipsnelyj prime
čiau keletą nenuoseklumų ko
respondencijoje tilpusioje “Dir
voje”, aprašyme apie Sandarie- 
čių prakalbas Brooklyne Sausio

Kad p. K. š. tuo sykiu 
nenuoseklumus, tą dabar 
viešai bando prisipažinti.

iš-

jau 
Jau 

pasisakė buk rašė “Tarkiškai”. 
Kadangi anuo sykiu to, “Tar- 
kiškumo” nebuvo atžymėta tai 
jau aiškų kad nenuoseklumų 
yra, nes pašaipos straipsniuose 
tas paprastai pasireiškia.

(Nuo Red.: Mes irgi supra
tome toje K. š. korespondenci
joje minėjimą fašistų tik juo
kų formoj, nes tada kaip tik 
visiems ant lupų buvo žodis fa
šistai, ir su ta minčia tą kores
pondencijos dalį leidome.)

Keletą nenuoseklumų galima 
ir čia atžymėti. Koresp. sako 
kad Dr. Vinikas sakė jog Ru
sijoje esanti demokratija. Taip, 
Dr. Vinikas sakė, bet dar su 
tuo pridėčku kad yra savo rū
šies demokratija. Prie to; pa
minėjimas Rusijos dar nereiš
kia Rusijos gyrimo.

Koresp. išpūtė dalyką rašant 
apie “vagoną ‘Keleivių’ ” ir Dr. 
Viniko pasakytą kalbą.

Labai juokingas K. Š. dar sy
kį kartojimas kad tose prakal
bose buvo fašistai, nes jie pro-

testavo prieš Lietuvą. Viena,- 
tame mitinge prieš Lietuvą 
niekas neprotestavo; protesta
vo tik prieš perversmo įvykin- 
tojus.

K. š. .sako kad aš bedirbda
mas su Pruseika prie “Darbo” 
prisirinkau politikos ir su ja 
įtraukiau “Vienybės” direkto
rius prie paiko protesto prieš 
Lietuvą. Viena, tas protestas 
nebuvo prieš Lietuvą, bet tik 
prieš Lietuvos dabartinę val
džią ; antra, šiame klausime 
manęs nepridera kaltinti. Jei 
reiktų kaltinti ką tai visą “Vie
nybės” direktoriatą ir patį re
daktorių J. O. Sirvydą, nes di- 
rektoriatas protestą pagamino, 
o redaktorius jį užgyrė. Pati 
ta protesto rezoliucija man te
ko pamatyti tik kada ją patie
kė ant direktorialo stalo ap
svarstymui.

K. Š. sako kad aš “Tėvynėj” 
rašydamas prieš tą korespon
denciją norėjau įtikti komunis
tams. Kiek aš komunistams 
noriu įtikti prašau pasiskaityt 
“Tėvynę”, ir kiek įtinku maty
sit pastarų laikų “Laisvėj” ir 
“Vilnyj”, kurie taipgi prieš ma
ne ūžia.

K. Š. sako jeigu pradės jieš- 
koti teisybės tai iškels man la
bai nemalonių dalykų. Jei ką 
turite prašau juogreičiau kelti.

Kaslink darbuotės Susivieni
jime, K. š. negali pasigirti, nes 
prie musų organizacijos nepri
klauso ir šiame reikale turi la
bai mažą balsą. Kad tautiški 
laikraščiai savą organize!ją re
mia tai jiems priklauso didelis 
ačiū. Jie daro, tai kas jiems 
privaloma.

Tiek aš turiu šiuo syk pasa
kyti. Pr. Bajoras,

“Tėvynės” red. pavaduotojas.

tai ir nereikėtų bijoti pavesti 
jai savo turto dalį arba kelias 
knygas viršaus negu yra užsi
mokėjusių narių. Jeigu nega
lima tokių neužsimokėjusiu pa
skaityti nariais tai jie visgi bus 
pirkėjais knygų per kuopą,1 ar
ba taip sakant užsimokėo kny
gą paimdami.

Jeigu ta tvarka draugijoje 
įvesta seųas laikas tai visgi ją 
reikalinga pakeisti ir tas pagel
bės kuopų valdyboms palaikyti 
kuopas. Visokios kitos išdir- 
bystės į savo skyrius siunčia 
savo prekes nereikalaudamos 
užmokesčio iškalno, o TMD. to 
negali ir nenori daryti.

Nėra skirtumo ar kelios kny
gos daugiau gulės centre ar jo^ 
bus kuopose.’ Retai kuri kuopa 
turėtų noro sunaikinti savo or
ganizacijos turtą, o jeigu ir pa
sitaikytų kelios knygos kurioj 
kuopoj žūtų tai visgi jau žus 
ne su noru-bet netyčiomis, bet 
tuo tarpu kitose kuopose pasi
taikys tokias ekstra turimas 
knygas išduoti nariams kurie 
nori iš rankų į rankas mainyti 
jmdami knygą, duodami pini
gus.

Centro sekretorius siųsda
mas kuopai knygas gali dadėti 
nuo 5 iki 10 daugiau knygų, ku
rias kuopa galėtų išduoti neuž
simokė jusiems nariams išrink
dama pinigus. Gali parašyt ir 
pastabą kuopai jeigu ji nema
nų kurių knygų išduoti lai tuoj 
grąžina centrui. Tokių atsiras; 
bet labai mažai.

K. S. Karpavičius, 
Centro Pirmininkas.

TMD. Kuopos, Nesidė
kit su Bolševikais

Kaip nekurios Sandaros kuo
pos taip ir tūlos TMD. kuopos 
susidėjo su .bolševikais protes
tams prieš Lietuvos perversmą.

Jeigu mes esam Tėvynės My
lėtojai, jeigu kovojam už savo 
tautos ir šalies gerovę, jau mu
sų principai toli skiriasi nuo 
komunistų, kurių tikslas yra 
ardyti, griauti viską tą ką mes 
budavojam, palaikom ir skai
tom geru. ,

TMD. kuopos, turėdamos de
mokratizmo supratimą, gali ne- 
pritart kokiam ne demokratiš
kam darbui. Bet susidėti prie 
protesto su priešais jau yra ne
geras dalykas.

■Susidėjimas su komunistais 
reiškia jau pritarimą jų darbui 
ir jų tikslams, kimiuos jie ve
da pasislėpę po neva protestu 
prieš smurtininkus ar ką kitą.

Waukegan, Ill., 30-ta TMD. 
kuopa susidėjo su komunistais 
padėti jiems žmonės dar dau
giau klaidinti. Ir štai jų' pro
testo rezoliucijoje kalbama kad 
butų “tinkamai nubausti tų ke
turių nužudytų darbininkų žu
dytojai”. Reiškia, buvo sušau
dyta keturi komunistai, juos 
čia apšaukta darbininkais, kuo
met jie nebuvo jokie darbinin
kai, bet baltais kalnieriais po
naičiai, norėję įsivest sau dik
tatūrą Lietuvoje kad paskui ga
lėtų darbininkams ant sprandų 
joti. Jie buvo Maskvos agentai, 
ir gavo-sau užlaikymą iš Rusi
jos.
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GERB.

GŪŽTELE

GERB. SPRAGILO APDŪ
MOJIMAI ANT ŠV. 

GAVĖNIOS

pasitaikė

Lietuviš- 
kaip čia

šiai ar gavėnia ar ne. Dar 
pirmiau žmonės šventėsni 

|buvo, ale dabar jau ir ga
vėnioj rengia visokius pra
šmatnumus : žiūrėk, suba- 
tos ir nedėlios ir-šiokie va
karai užimti, vis tai tokia 
tai kitokia susaidė stato ką 
nors; tai toks tai kitoks ar
tistas iš Lietuvos dainuoja 
ar ką kitą daro. Vietoj rą
žančių kalbėt kur kampe 
susėdę, čia suėję gigena iš 
tragedijų ir verkia j kome
dijas žiūrėdami. O vėl ko
kių drutuolių čia buvo, sa
kau, rodos paims už kampo 
ir apvers budinką aukštyn 
kojom.

Po ,to patraukiu Į kitą 
skiepą, ten misliu sau rasiu 
uždaryta, ba gavėnią vis- 
tiek uvožos. Ale ir ten ūžia 
dūzgia, moterėlės kortuoja 
ir gegena kad net auksiniai 
dantjs žiba.

Kitoj vietoj ūžėjau — 
girdžiu biblistai meldžiasi 
ir rodo savo paveikslus apie 
sudną dieną.

Einu toliau Superija ir 
mislinu. apie gavėnią 
smertelnus žmonelius.

Susitinku artistą Pilką 
nusiminusį. (Jį pažinau iš 
pikčerio plakatuose).

— Na, kas tai kad artis
tas toks nuliūdęs? — sakau 
jam.

— Nagi žinai, gerb. Spra
gile, buvau pas kleboną pa
prašyt kad. pagarsintų ma
no vaidinimą ant Kovo' 26, 
ale klebonas pasakė: “Mes 
draudžiant žmonėms gavė
nioj linksmintis, todėl ne
galima iš pamokslo pagar
sint tamistos vaidinimo.”

Ir nuėjo sau. O aš -einu 
dar toliau ir mislinu giliau 
apie smertelnus žmonelius 
kaip jie ‘per gavėnią turi 
pakutavot.

Einu ir atsimuša į risti- 
ką Karolį Sarpalių (ba ir jį 
iš pikčerių pažinau).

— Na, ko tu žiovauji, ki- 
ka neišsimiegojai? Kaip tu 
šį vakarą rišiesi jeigu ne
miegojęs? — sakau aš.

-— Ale kad tam
.spėji žmogų iš matymo. Iš
tikto, aš šiąnakt veik nemi
gęs, nuo keturių parvažia
vau hotelin. Mudu su ku
nigėliu per naktį pas gyva
našles linksminomės ir ne
turėjau kada išsimiegot.

ir

!'tai' tikras sportas, ir iš- Žmoneliai per sniegus 
| Sil^aukt. ir palot gerai mo- (jeigu sniego yra) klampo- 
i ka, — sako jis. ja j bažnytėlę melstis, o ku-
i Sarpalius žiovaudamas nigai keikia juos kam gar- 
i nuėjo sau, o aš dar žemiau bina šėtoną. Politikieriai 
| galvą nulenkiau ir ėjau su- vieni kitus akim bado už 
’ sirupinęs apie smertelnus valdžią ir už šiltas vieteles. 
, žmonelius kurie kitus nuo | Bolševikai’ jieško kaip pri- 
. peklos gelbsti ir draudžia j siviliot vargšą darbininką 

gavėnioj linksmintis, o pa
tįs pasislėpę po nakties už
danga linksmybes turi....

Neuždyką, misliu sau, Ja- 
ponijoj /Dievulis užsiuntė 
žemės drebėjimą: kas tai

■ matė kad štaip Superijos 
•Lietuviai Sodomiškai gy- 

k ventų. Už jų griekus Die
vulis nubaudė tūkstančius

; Japončikų ir tai yra perser- 
’ gėjimas kad ir ant jų savo 

rykštę atsuks.
O pažiūrėkim į namus vi

sų tų kur gerb. Spragilas 
negali užeiti, ba nežino kur 
gyvena. Kas ten darosi, ką 
ten žmonės veikia.

Vieni ruošiasi, gatavoja- 
si ant’Velykų, naktimis ne
miega, užsikalę langus ir 
užsikamšę plyšelius skie
puose, kad nei dūkas neiš
eitų, kukoriauja. Nedėlioj 
nueina į bažnyčią pasimelst 
ir prieš Dievulio akis pasi
rodyt gerais, nusimazgoję 
rankas sėdi arba poteriau
ja. Ale nemislykit kad ap
gausit Dievulį, jis mato jus 
ir skiepe ir ant jediko, ma
to frontruimiuose ir kiči
niuose, mato garadžiuose ir 
pašiūrėse.

Apsidumokit, susivaldy- ( 
kit ba del jūsų griekų ir 
gerieji turės nukentėt.

Apsukinėjau visas bučer- 
nės ir grosernes ir saldžių 

ir visur 1

,-lir užlipt ant jo sprando.
;- Ale susivaldykit visi, ba 

nežinot kada gali užeit Die
vo rykštė arba gerb. Spra
gilo diktatūra kurią jam 
paves Slaptos Spragilų Są
jungos Spragilaičiai, kurie 
organizuojasi po visus že
mės kampus ir galus.

Amen.

PASTABUKĖS
------- Žinučių Rinkėjas----------

čius Į kitaip manančius organi
zacijos narius ir pradės eiti 
rimtu tautiniai kūlturiniu ke
liu tada nereikės jums daryti 
perspėjimų kitiems, prie kurių 
jokių teisių neturit, o jie tik 
iš gero noro Sandarų remia.

CHICAGO, ILL.

Nežinia ar žuvįs džiau
giasi kai gavėnia ateina ar 
ne. Ale turėtų džiaugtis, 
ba visi džiaugiasi kaip jų 
produktus kokiame sezone 
žmonės daugiau vartoja. 

Einu aną dieną Superija 
ir žiūriu laksto restauranš- 
čikas Gilius jieškodamas 
žuvų. Nežino kodėl žmo
nės taip daug pradėjo rei
kalaut žuvų. Turbut už
miršo pažiūrėt į kalendorių 
ir nežinojo kad jau gavė
nia.

— Gavėnia, — sakau aš,
— ale kur tu žuvų jieškai: 
ant Superijos jos neaugą,— 
patėmijau aš jam.

Paskui užėjau į kitą vie
tą ir užuodžiu ką tai kve
piant. Tuoj supratau kad 
esu geroj vietoj, pas tdkį 
žmogelį kuris gerai matė 
ant kalendoriaus kad Mor- 
čiaus pirmą buvo užgavė
nes, kad dabar gavėnia ir 
peikia rengtis prie atsiga- 
vėjimo, ba septynios-■ pasJ 
ninko nedėlios netrukt pra
eit. Ba yra pasakyta kad 
bėda tam kuris neprisiven
gęs sutikti, kaip 
Giliui.

Paskui užeinu į 
ką salę pažiūrėt
žmonės gavėnią sutiko.

Ugi žiūriu ir matau: tie 
patįs kazirninkai kortomis 
stalą daužo, lyg visai nema
tę kad Morčiaus pirma jau 
buvo.

Užeinu į klubą — ir ten 
gavėnios nei dūko nėra, ba 

. turbut negali tas dūkas in- 
eit, ba klubas perdaug už
pakalyj stovi ir trepai per
daug status į klubą lyst.

Ale išgirdau kad ten kaip 
kada pitkos dvasios užeina 
ir apuostinėja kreicerius ir 
uzbonėliuš.

Paskui klausiu salės dže- 
nitoriaus:

— O kaip pas jus ar ga-j 
vėnia jaučiasi ar ne?

— Ale kur tau, — sako
jis, — čia vis tie patįs bildę- Sakau, tas jūsų kunigėlis

:: DR. .SMEDLEY, SPECIALISTAS :
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne n 

prie kokią neišlavintų daktarų. Tik- J 
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 

___ ' Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybe dakta
rų uitai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 

r. nuaiinei .« in-t u l Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
į in' w I < Hot I riBm riologiskas egzaminavimas kraujo atė
ji IMW į F P--JLI ifcjJl r hi/'/ dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
5 Hm Lž H II Bid *r ie’8V aš paimsiu jus gydyt, jums 
I. v® tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir

etyfe-SSĮggggįgį HM tvirtybė. Jeigu turite nųsilpnėjuslus 
st-xs:' nervus ir kenčiate nuo užnuodijime 

kraujo, turite Išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaiš imkit 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 sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10466 Euclid At. Kampas E. 105 th St. ©kvetesd 

ANTROS GRINDYS, KAMBAR1S 4.
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skauda. 
jSŠt po išeg

nu-

f

gėrimų užeigas, 
mačiau kaip pro užpakali
nes duris kas tai. atvažiavę 
ką tai gabeno j vidų. Tai 
vis ant (Velykų, misliu sau.

Nuo to išsipūs butlege- 
rių kišeniai, o žmonių-akįs, 
ir daugelis nematys dau
giau nei saulės šviesos nei 
savo pačios arba pati vyro. 
Daugelis pateks į ,Niubur- 
gą arba kur kitur.

Tai prie to griešni žmo- 
neliai per gavėnią rengiasi 
ir tam pasninkauja ir mel
džiasi kad Dievulis išlaiky
tų juos, gyvus per tas sep
tynias nedėlias.

O ką gerb. Spragilas da
ro per pasninko laiką?

Ugi ruošiasi, irgi prie di
delio dalyko — slaptos eks
kursijos po Lietuvių kolo
nijas. Ruošia planus kur 
pirmiausia -apsilankys.

Ale ką daro Lietuvos 
smertelni žmoneliai ir poli
tikieriai? į

PITTSBURGO Sandariečiai 
kiek pasikarščiavę prieš “Dir
vą” ir jos redaktorių K. S. Kar
pavičių, nutarė perspėti kad jis 
neitų į polemikas su “Sanda
ra” del Lietuvos perversmo, ir 
sako: “Pittsburgiečių nuomone 
reikia visiems stoti darban, pra
dėt daugiau, veikt, o ne tarpe 
savęs vaidintis”.

Taip, vyručiai, tas tiesa kad 
Sandariečiams reikia daugiau 
veikt, o ne tarpe savęs vaidin
tis, bet kas tuos vaidus pir
miausia pradėjo? Kodėl Pitts- 
burgo Sandariečiai tylėjo kaip 
“Sandara” pirmutinė pradėjo 
pulti K. S. Karpavičių, J. O, 
Sirvydą ir kitus organizacijos 
narius kurie nesikarščiavo taip 
kaip “Sandara”, bet perspėjo 
Lietuvių visuomenę kad per
daug nesikarščiuotų, nes tie 
šukavimai nieko gero mums ne
duos, o žalos labai daug gali 
pridaryti.
. Kodėl Pittsburgo Sandarie
čiai tylėjo kada “Sandara” tal
pino protestus prieš “Vienybę”, 
kuri yra artimas laikraštis 
Sandarai ir ją rėmė nuo pat 
Sandaros užgimimo? - Nejaugi 
Pittsburgo Sandariečiai tuomet 
nematė “Sandaros” norą supeš- 
dinti, Sandariečius ? Ne, bro
lučiai, nemanykite kad jus už- 
čiaupsit burnas tiems kurie tik 
ginasi nuo “Sandaros”, o ne su 
ja eina Į polemikas.

Jeigu jus, brolučiai, norėtu
mėt kad visi stotų darban ir 
pradėtų daugiau veikti, o ne 
tarp savęs vaidintis, tai pir
miausia pažvelgkit į pačią 
“Sandarą”, kurią kaipo nariai 
turit teisę kontroliuot, o pama
tysit kad “Sandara” jau toli 
iškrypo iš savo kelio, ir ją tuoj 
perspėkite. . Kaip tik “Sanda
ra” išbris iš tos politinės klam
pynės ir nustos purvą draps-

: “TĖVYNĖ” labai užsigavo 
| Žinučių Rinkėjo pastabukėmis 

' ir sako: “Vienu kaltininku nu
rodo tiesiog į ‘Tėv.’ redakto
riaus pavaduotoją”. Kad nu
raminti “Tėvynę” aš turiu pa
sakyti i kad buvo nurodyta ne į 
vieną “Tėvynės” redaktoriaus 
pavaduotoją, bei į visus tuos 
kuriuos “Tėvynės” red. pava
duotojas pavadina “jaunesniais 
Sandariečiais", kuriems, kaip 
“Tėvynės” red. pavaduotojas 
sako tie “protestai yra dar ne
gana karšti”.

Toliau, “Tėvynė” teisinasi 
kad straipsnelis kuris buvo pa-1 
rašytas apie Naruševičiaus kai
po Lietuvos atstovo Amerikon 
atvykimą buvę tik išreikšta tai 
ką daugelis Amerikos Lietuvių 
pažangiųjų rengiamų mass-mi- 
tingų pasakė. Ir sako, “Neabe
jojame kad nei, viename tokių 
susirinkimų ir pats žinučių 
Rinkėjas dalyvavo ir pasisma- 
gėdamas kačiukėmis priešais 
Liet, smurtininkų žygius plo
jo”.

žinučių Rinkėjui dar kol kas 
netekd kačiukėmis priešais 
smurtininkų žygius ploti, nes jo 
kolonijoj pažangieji tokių mass-i 
mitingų nerengia, o ką rengia 
socialistai su komunistais tai 
juos niekas pažangiais nevadi
na ir tokiuose susirinkimuose 
nei vienas save gerbiąs Lietu
vis neploja, neploja nei Žinučių* 
Rinkėjas.

Artisto St. Pilkos Išleistuvės
Liet. Valstybės Teatro artis

tas S. Pilka, kuris virš šešių 
mėnesių su nepaprastu pasise
kimu darbavosi Chicagoje, Ko
vo 5 d. išvažiavo. Penktadienį, 
Kovo 4 d., art. St. Pilkos drau- 

talento garbintojų su- 
“Mildos”

gų ir jo 
manymu svetainėje

pagerbimo

St. Dargužis ir dar didelis bu
ris kalbėtojų, ant galo prabilo 
artimiausias art. St. Pilkos 
draugas ir bendradarbis, komp. 
A. Vanagaitis.

Visi kalbėtojai pažymėjo kad 
artisto St. Pilkos yra nepapras
ti nuopelnai, kad jis'atliko tokį 
dalyką kurio rodos negalima 
buvo tikėti, žodžiu, visų srovių 
žmonės, susirinkę pagerbti ar- 

I tistą St. Pilką, atidavė jam di- 
džiausį kreditą.

Chicagiečiai laukia art. St. 
Pilką sugryžtant, nes iki šiol 
niekas dar nepasirodė mums 
tiek reikalingas ir pageidauja
mas. “Aušros Sūnų” ir kitų 
jo veikalų pastatymas tai ne
paprasti įvykiai musų išeivijos 
gyvenime, ir art. S. Pilka kaipo 
menininkas vertas už tai dide
lės garbės.

Subatoj, Kovo 5 d., vakare į 
Nejv York Central1 stotį susi
rinko virš
draugų ir išlydėjo art. S. Pil
ką, linkėdami jam ir kitur už
kariauti Lietuviškas širdis kaip

20 artimiausių jo

jam buvo surengta 
ir kartu atsisveikinimo vakarė- kad jis padarė Chicagoj.
Uis. Prisirinko apie 100 žmo- Buvęs Priešas,
nių — rinktinės Chicagos visuo
menės atstovų. Prie skanios 
vakarienės buvo pasakyta daug 
kalbų, visi linkėjo art. S. Pil
kai kuogreičiausia gryžti į Chi- 
cagą, kur labiau gal negu kitur 
kur jo nuopelnai yra apkainuo- 
jami.

Kalbėjo Chicagos vaidintojų 
vardu seniausia scehos veikėja, 
M. Dundulienė, Dr. Kliauga, 
Dr. Naikelis, Dr. Montvidas, 
“Naujienų” redaktorius K. Au- 
gustinavičius, žymi katalikų 
veikėja A. Nausėdienė, nuo 
“Birutės” jos sekretorius A. 
Micevičius, nuo realestatininkų

ARTI SUKVAILIOJIMO 
DEL STRĖNŲ 

SKAUSMŲ.

Johnson’s Red Cross Kid
ney plasteris teikia grei

tą, tikrą pagalbą.
Greita pagalba yra užtikrinta nuo 

pat pradėjimo vartoti Johnson’s Red 
Cross Kidney Plaster dedant prie 
skaudamos vietos.

šildantis, malonus šis gelbstihtis 
vaistas prašalins aštrius ir didelius 
skaudėjimus, sutvirtins ir atgrąžins 
muskulų tvirtumą ir yisi trukumai 
magišku budu bus prašalinti.

Greitai pagalbai — neužmiršk var
toti Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster su raudona flanele ukpaka
lyje. Vist vaistininkai juos,parduo
dat

Gale Jusu Karo Linijos

g E VEIK visos tramvajų linijos sueina Į 
Public Square, tik keli žingsniai nuo 

šio banko. Kuomet Union Terminai bus 
pabaigta Ludavoti Public Skveras bus di
desnis negu kada buvo biznio ir transpor- 
tacijos centras Clevelande.

—Išmintingieji nešneka tuš
čių šnekų, saugodamiesi kad jų 
darbai sutiktų su žodžiais.

Ui $3 metuose pralinksminsit 
visų kaimų — užrašyki! saviš

kiams į Lietuvą “Dirvų”.

Čionai gale jūsų tramvajaus linijos ga
le, patogiai privažiuojamoj vietoj iš visų 
miesto dalių, Society for Savings užlaikė 
per šešiasdešimts metų saugią prieglaudą 
sutaupomiems dolariams. Tai yra gera 
vieta ateiti su savo sutaupytais pinigais 
kuomet jus važiuojat tramvajais Į miestą 
kitais savo reikalais. \

incorporate ei J849

£otietg for Ratings
iujfaė City'cf' Cleveland-.

PUBLIC SQUARE
Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką
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Automobilių Aukos
Bėgyje 1926 metų septynias- 

dešimts ’ astuoniuose dideliuose 
Suv. Valstijų miestuose auto
mobiliais suvažinėta, 6,649 ypa- 
tos. Tas parodo kokia kebli

Anjžinasai Žydas
EUGENE SUE

MEMORANDUMAS - IR KAS IŠ TO?
AKAVOME iš Lietuvos memorandumą, pasirašytą sitį 

žinomų musų tautoje žmonių: Dr. J. Šliupo, K. Šliu
po, L. Vailionio, V. Krėvės-Mickevičiaus, P. Augustaičio, 
Mykolo Biržiškos, Vac. Biržiškos, A. Janulaičio, P. Leo
no, Dr. R. Šliupo.

Norime pažvelgti Į jį kritiškai ir atkreipiame Į ŠĮ sa
vo straipsnį domę musų kairiųjų laikraščių ir veikėjų 
kurie vadinasi pažangiaisiais (išskiriame bolševikus) čia 
ir Lietuvoje. Taipgi drystame prašyti ir tų pasirašiusių 
po memorandumu, dirbusių tautos gerovei ilgą amžį, pa
žiūrėti ką mes turime pasakyt.

Susimildami, laikas paliauti be reikalo šaukus “Vil
kas! Vilkas!” kaip toj pasakaitėj eina, nes kas dėsis ka
da ištikro vilkas ateis? Ar prisišauksit ką nors į pagal
bą kuomet šaliai tikras pavojus gręs?

¥ ¥ ¥
Jau devyni metai kaip Lietuvoj tas pats ir tas pats 

šauksmas girdisi, ir tą riksmą pasekdami rėkia ir Ame
rikos Lietuvių laikraščiai ir veikėjai.

Kada valdo krikščionjs, rėkia pažangieji; kada pa
žangieji valdo, rėkia krikščionis. Ir vis ta pati giesmė: 
Tie ir tie stumia šalį pražutin; šalis ant pražūties kran
to; pavojus neišvengtinas. Ir tt. ir tt. O Lietuva vis, 
ačiū Perkūnui, stovi kokia buvo, su mažomis permaino
mis vidujiniame gyvenime. Per visą tą laiką nei viena 
nei kita valdžia neprisileido Lenkų, nors buvo rėkiama 
“šalis pavedama Lenkams”. Nei sykio Lietuva nebuvo 
Maskvos diriguojama, nors buvo rėkiama, iš kitos pusės 
jog “bičiuliaujasi su bolševikais”. - ; n- ■ j

Visas blogumas toje Lietuvoje, kiek matyt, yra tas 
kad kožna partija įsitikinus jog TIK JI gali padaryt ge
ra Lietuvai jeigu ji valdys. Visos kitos ką daro daro 
blogai. Veikėjai irgi' tik to nusistatymo: jeigu jie gau
na prie valdžios prieiti tada jau puiku: garsina spaudoje 
kad kraštas kįla, prd&yesuoja, liaudis apsišvietė. Kai tik 
paėmė kiti valdyt vėl ta. pa|i liaudis liko tamsi, nemoky
ta, be skaitymo ir be rašto.5’ ’ -A

¥ ¥ s,r
Mums smagu butų kalbėti apie šitą memorandumą 

jei jis butų biskj šalčiau parašytas, jeigu nepradėtų5 Idad;
“Gruodžio 17 d. perversmas sudarė nepaprastas val

stybinio gyvenimo sąlygas, kurios: 1) stumia šalį pražu
tin, 2) laiko uždarytus normališkus kelius išeiti geres- 
nėn ateitin ir 3) siūlo išėjimui iš šios padėties tokias 
priemones kurios galį nuvesti mus tik prie nepriklauso- 
somybės praradimo”. > Tbkie pareiškimai buvo visų par
tijų po kiekvieno valdžios pasikeitimo.

Perskaičius memorandumo Įžangą kaip čia skamba, 
mums norisi paklausti tų pasirašiusių po memorandu
mu Į ką jie tą momerandumą taiko, ar į dabartinę val
džią ar per spaudą į liaudį?

Jeigu per spaudą į liaudį, tai svarbu mums žinoti 
kokios pagalbos jie iš laikraščių ir iš liaudies prašo, jei
gu liaudį gąsdina stūmimu šalies į pražūtį ir tam pana
šiais dalykais?1 Juk liaudis skaitydama tokias žinias tie
siog demoralizuojasi, įgauna antipatijos ne tik prieš 
valdžią į kurią tokios žinios taiko, bet ir prieš pačią Lie
tuvą, ypač Amerikiečiai, kuriems tūla musų spaudos da
lis su pasigerėjimu tai skelbdama sukuria neapikantos 
jausmus prieš viską kas tik Lietuviška.

Jeigu tas memorandumas taikoma valdžiai, kurios 
darbais nepasitenkinama, jei norima kad valdžia kreip
tų domės į tai, reikėjo nueiti pas Smetoną ii’ Voldemarą 
ir paduoti savo propoziciją, kuri toliau memorandume 
išdėstoma: lai jie pasvarsto, pasiderėkit su jais, o tada 
praneškit liaudžiai linksmas savo sumanymų pasekmes.

¥ ¥ ¥
Šiokio tokio supratimo turėdamas, žmogus pirmiau

sia turi būti patriotas, paskui liberalas, paskui tik parti
jos žmogus, kalbant apie vidurinės srovės žmones.

Kuris žygiuoja statydamas savo obalsius iš kito galo 
kaip čia paminėta, pirmiausia pasistatydamas partiją, 
tam, kaip vienas musų žymus veikėjas sykį laiške į mus 
išsitarė, “akyse tik žaliuoja žiūrint į klerikalų darbus”. 
Klerikalui gi žaliavo kada Valstiečiai Liaudininkai val
dė. Bet kodėl žaliavo? Nagi iš neapikantos kam ne ši 
bet ana partija valdo ir savus siekius pildo, o tų parti- 
viškų siekių kožna perdaug turi, krašto reikalai į šalį.

Memorandume pasakyta kad “nepaprastos politinės 
gyvenimo sąlygos ekonominę depresiją žymiai didina: 
pirklys, pramoninkas, ūkininkas, amatninkas, kiekvienas 
pilietis nematydamas užtikrinimo vidaus ramybės atei
čiai, susilaiko nuo ekonominės apivartos, kas veda kraš
tą prie ekonominės stagnacijos, kredito ir pasitikėjimo 
nustojimo”.

O mes sakome kad ir šitokie memorandumai veda 
šalį lygiai prie to paties punkto. Ūkininkas bijo auginti 
geresnį gyvulį, nes laukia “krašto pražūties”; pramo
ninkas irgi bauginasi imtis platesnių žygių, nes vistiek 
tuoj jam kelias bus užkirstas, mano sau. Visame kame 
reiškiasi tik stagnacija, laukimas bauginimuose išdės
tytų apsireiškimų, ir tt. ir tt.

<¥’ *£•

Bėda mums šitaip rašyti, nes tuoj mums užlipys žo
dį “fašistas”. Bet tas parodys.tik kad tą dalantis neno
ri nieko kito matyti kaip tik tai ką jis partiyiškąi 'pagei
dauja ir kaip jam geriausia išrodo. Klerikalai visu lai
ku naudojosi prikaišiojimais kitiems “bolšjevikas”, kas 
viskas yra nerimto žmogaus priemonė atsikirsti prieš 
savo oponentą.

Lietuvos veikėjai, vietoj garbingai susieiti į krūvą ir 
prie arbatos arba rūkstančių cigarų išdiskusuoti šalies

“Vienybė” praneša kad at
vyksta Amerikon Juozas Pron- 
skus, buvęs “Liet, žinių” re
daktorius, kuris užims “Sanda
ros” redaktoriaus vietą.

yra padėtis šioje šalyje del au
tomobilių pridaugėjimo.

Su kiekvienu metu automobi
lių suvažinėjimų buna daugiau 
ir daugiau.

DAINA 
(J. Gogelis)

Mes suėję sesutėlės 
Gražiai padainuosim, 
Koksai yra musų stonas 
Tai vis išrokuosim. 
Toksai yra musų stonas 
Cnatlyvų panelių, 
Kaip rūtelių darželyje, 
Kvepiančių kvietkelių. 
Kaip priimnas yra kvapas 
Žaliųjų rūtelių, - 
Taip žaliuoja ir taip žydi . 
Širdįs tų panelių. 
Ta panelė yra slauna 
Ir didžiai šlovinga 
Katra veda gyvenimą ,, 
Linksmą ir garbinga. 
Tą panelę visi myli, 
Visi šėnavoja, 
Kad ana ir nebagota 
Visi ją dabojas. 
Katra pana vainikėlį 
Savo cnatoj myli, 
Kur tik eina vis dainuoja, < 
O niekad netyli. 
Ta parielė vainikėlį 
Cnatoj pilniavoja, . jTl 
Kai rutelį kvietkelėlį v * -į* §į 
Rankelėj nešioja. x : j1 ’■

DAINA
(Pr. Daugininkaitis) , , 

Sunku akmenėliui prie kelio gulėti,
Dar sunkiau našlaitei ant kurios meluoja. 
Sunku akmenėliui per kurį važiuoja. 
Dar sunkiau našlaitei ant kurios moluoja.

Sunku akmenėliui prieš kalnelį ristis, 
Dar sunkiau našlaitei mylėjus pamesti. 

Aukštus kalnus kasčiau, duobes išlyginčiau 
Bi savo bernelį prie savęs matyčiau.

DAINA
(Pr. Daugininkaitis) 

Išgerk, išgerk, broleli visą, 
Išgerk, išgerk, broleli visą, 
Nepalik bitelei nei bitinėliui, 
Nepalik bitelei nei bitinėliui.

Ras bitelė vyšnių sodelyj, 
Ras bitelė vyšnių sodelyj, 
O bitinėlis rūtų darželyj, 
O bitinėlis rūtų darželyj.

reikalus, eina tokiais ir kitokiais memorandumais į liau
dį, kuri jokio teismo išnešti negali kaip tik demoralizuo- 
tis. Kaip vadai išspręs taip ir liaudžiai bus gerai. Jei- 
gus kas prie liaudies prisimasins ir prives ją prie teroro 
ir tada liaudis darys taip kaip vadai nori. Nežaiskit ant 
liaudies tamsumo, nes jus turit protą ir išmintį ir galit, 
jeigu norit, padaryti kas reikalinga.

¥ ¥ ¥
Jeigu Smetona ir Voldemoras yra tokie nesukalba

mi ožiai, arba jeigu kas nors juos diktuoja, tai pasekmės 
kokios iš jų darbų išeis bus tik jų pačių nenaudai, ką 
mes pasakėme tuoj po perversmo. Tą ir dabar kartoja
me, ir prašome VISŲ Lietuvos politikos vadų būti žmo
nėmis ir kada nors paliauti ėjus į liaudį prašyti užtari
mo, kaip daro vaikai prie motinos andaroko kibdami. 
Jus mintat iš liaudies truso, kodėl jus norit kad liaudis 
pametus savo žagrę ii- akėčias bėgiotų pagal jūsų gandų 
iš vienos pusės į kitą ir sykiu su jumis rėktų?

¥ ¥ ¥
GANA RĖKTI, “VILKAS! VILKAS” NES GALI 

ATSITIKTI TAIP KAIP TAM PIEMENUKUI KADA 
IŠTIKRO VILKAS ĮŠ GIRIOS IŠLYS.

Mums Amerikiečiams dasiėdė klausyti “stūmimų ša
lies į pražūtį”, ir galįm kartais neppibuti į pagalbą kada 
tikrai pražūtis stos prieš akis.

(Tąsa)
— Aš' nesuprantu tamistos. Pasiaiš

kink, — tarė Andriennė, su didėjančiu ne
ramumu.

— Kūdikis iš tavęs! — rėkė Jėzuitas 
civiliuose rūbuose, su pertikrinimo dva
sia; — ar tu manai kad jeigu įstatymai 
imsis tyrinėt šio įvykio, tu galėsi sulaikyt 
juos ten kur tau patinka? Kada tu išeisi 
iš šios įstaigos, paduosi skundą ant manęs 
ir savo tetos, kas tada?. Valdžia teirau- 
sis, šauks liudininkus, peržiūrės smul
kiausius dalykėlius. Kas tada? Šitas nak
tinis užpuolimas, kurį aš, kaip lygiai ir 
vienuolyno viršininkė, nenorėdami skan
dalo užtylime, turės išeiti į viršų, ir tada 
išeis aikštėn užpuolimas šių dviejų įstai- 

jgų, ko pasekmė bus suradimas ir kalti
ninkų. O kas prives prie jų areštavimo? 
Tu su savo skundu prieš mus.

— Ak, tamista! tai butų baisu; bet 
taip negali būti.

— Taip labai gali būti, — aiškino Ba- 
leinier. — Todėl, jeigu vienuolyno virši
ninkė ir aš sutinkame tylėti, nors turėtu
me skųstis, todėl pridera ir tau užtylėti 
negu rizikuoti pasiuntimą tų vyrų po kirs
tuvu, nes jie neišsisuks nuo atsidūrimo 
prieš tiesas.

Nors tas Jėzuitas Andriennę beveik 
visai apkvaišino, vienok ji spėjo kad jo 
mielaširdingumas pareikštas del Agriko
los ir Dagoberto butų visiškai menkas prie 
to ar ji varysis persekioti savo įkalintojus 
ar atsisakys keršyti per . valdžią. Rodinas 
kurio nurodymus daktaras, pildė nežinoda
mas to, buvo pergudrus pasakyti Andrien- 
nei, “Jeigu tu bandysi mus persekiot mes 
įtarsim Dagobertą ir jo sūnų”, bet jis to 
pat atsiekė sukeldamas Andriennei baimę 
apie likimą jos dviejų geradarių, kad ji 
nesiimtų žygių juos skųsti valdžiai. Neži
nodama pilnai Įstatymų tuose klausimuo
se, Andriennė turėjo gana proto neįsivaiz- 
dint kad Dagobertas ir Agrikola galėtų 
bųti rimtai Įpainioti už jų pasikėsinimą ją 
ir našlaites pereitą naktį išgelbėti. Vie
nok kuomet ji pamanė kiek ji perkentė 
uždaryta toje įstaigoje, Andriennė jautė 
nenqrinti išsižadėti kreiptis prie valdžios 
ir reikalauti teisybės prieš tuos niekšus ir 
geidė iškelti jų machinacijas švieson. Dr. 
Baleinier tėjnijo atidžiai manydamas kad 
jis ją pilnai apkvaitinę, nes manė kad jos 
tylėjimas yra Andriennės nusigandimas.

— Vienok, tamista, — pratarė ji, ne
galėdama paslėpti savo neramumo, — jei 
aš atsisakyčiau duoti skundą, ir užmiršti 
blogumus kokius čia perkenčiau, kada aš 
bučiau iš čia išleista?

— Aš negaliu pasakyt, nes aš nežinau 
kada tu busi tikrai išgydyta, — tarė dak
taras rimtu tonu. — Tu jau taisaisi gerai, 
vienok-----

— Paliauk tamista tuos paikus nuda- 
vimus! — rūsčiai šuktelėjo Andriennė per
traukdama daktaro rimtumą. — Aš klau
siu, o jei reikia prašau, pasakyt man kaip 
ilgai aš čia busiu laikoma, nes aš kada nors 
turėsiu apleist šią Įstaigą.

— Aš tikrai tikiu, — atsakė Jėzuitas, 
— bet kada tai aš nežinau. Toliau, turiu 
pasakyti kad imtasi visų priemonių prieš 
tokius pasikartojimus kaip įvyko pereitą 
naktį, ir pastatyta didelė sargyba. Viskas 
tas padaryta tavo gerovei, kad tavo varg
šė galva vėl nebūtų sujaudinta.

— Taigi, tamista, — tarė Andriennė, 
beveik nugąsdinta, — sulyginant su tuo 
kas manęs laukia, šios mano įkalinimo die
nos buvo tik laisvė.

— Tavo gerovė pivmiausia visko, — 
atsakė daktaras rūpestingu tonu.

Andriennė, jausdama inerzinta ir įva
ryta desperacijon tokia kalba, giliai atsi
duso ir paslėpė rankose veidą.

Šiuo momentų) pasigirdo greiti žings
niai priemenėje, ir inėjo viena slaugių, pa
barškinus į duris.

— Tamista, — tarė slaugė į daktarą, 
nuogandžiai, — apačioj yra du ponai, ku
rie nori tamistą tuojąu matyti, ir taipgi 
ta poni.

Andriennė greitai pakėlė galvą: jos 
akįs buvo pilnos ašarų.

— Kas jie tokie? — paklausė dakta
ras, labai nusistebėdamas.

— Vienas iš jų tarė man: Eik pasakyk' 
daktarui kad aš esu magistratas ir kad at
vykau savo tarnybos reikalais kaslink Ma
demoiselles de Kardoviliutės.

— Magistratas! — nustebo Jėzuitas, 
pamėlynuodamas, negalėdamas paslėpt sa
vo neramumo.

— Garbė Dievui!'— sušuko Andrien
nė, pašokdama gyvai, ir jos veidas prašvi
to nors ašaromis apšlapintas; — mano 
draugai laiku gavo žinią, ir atėjo teisingu
mo valanda!

— Paprašyk tų ypatų ineiti, — tarė 
daktaras, valandėlę pagalvojęs. Paskui, 
dar labiau sujaudintas, jis priėjo prie An
driennės su rustu ir beveik grąsinančiu 
upu, kuris skyrėsi nuo jo paprasto ramaus 
veidmainiško nudavimo, ir tarė jai žemu 
tonu: — Apsižiūrėk, madame! nesidžiaugk 
pergreit.

— Nebijau aš tamistos daugiau, — at
sakė Andriennė, žydriom akim šypsoda
mos. — Ponas, Montbron turbut sugryžo 
į Parisą, ir laiku gavo žinią apie mane. 
Jis ateina su magistratu, ir ateina išgelbėt 
mane. Gaila man tamistos ir Tamistos 
bendrų, — tarė Andriennė, rūsčiai pašiep
dama daktarą.-

— Madame, — tarė daktaras, negalė
damas susi valdyt iš baimės, — pakartoju 
tau kad butum atsargi! Atmink ką tau 
sakiau. Tavo apkaltinimai kitų iškels aik
štėn kas atsitiko pereitą naktį. Atmink! 
to kareiyib' ir jo sunaus likimas tavo ran
kose. ' Atmink kad jiems gręsia retežiai 
ant rankų.

— Tamista, aš nesu tokia paika. Ta
mistą slepi savo baimę. Turėk nors tiek 
drąsos pasakyt man, kad jeigu aš magis
tratui skųsiUos tamista išduosi tą kareivį 
ir jo sūnų.

— Pakartoju, jeigu tu ką nors mais- 
tratui skųsi, tiedu žmonės bus dingę, — 
atsakė daktaras, susimaišęs.

Nustebinta tokiu daktaro pavojingu 
grąsinimu, Andriennė tarė: — Ar tamista 
manai, jeigu magistratas manęs klausinės, 
aš sakysiu kas neteisybė?

(Bus daugiau)

MOTINA PRIEŠ PAVEIKSLĄ 
Nematysiu jo veidelio, 
Tik paveikslas jo čia bus, 
Negirdėsiu nei žodelio, 
Bet atmintis nepražus.

Aš auklėjau ir tikėjau ' T Ų 
Užauginti jaunikaitj,
Stiprią viltį sau ‘turėjau ’a' 
Duosiu tautai tėvynaitį. 

Bet kad mirtis negailinga 
Iš mus tarpo jį iškirto, 
Taip aš likau nelaiminga, 
Bet dar viltis yra tvirta.

Daug yr’ sviete jaunikaičių 
Kurie myli mus tėvynę,, 
Tie neapleis mus, našlaičių, 
Gins kaip protėviai mus gynė. ' 

Likom mes dar šeimynėlė 
Kurie tave minavosim, 
Sesutė ir brolutėliai • ’ į
Tave gailiai apraudosim.

Mes nueisim ant kapelių
Tavo kapą apkaišyti, 
Prisodinti ten gėlelių 
Ir ašarų pabarstyti.

Baravykienė.

Puikus dideli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje
6820 Superior Ave. - Cleveland, Ohio
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— Katrįe su manim ?! — užklausė Ar
dys apsidairydamas į aplink buvusius.

Vyrų pulkas pakuždom atsiliepė: — 
Mes! Mes! Pasakyk kada!

Reikėjo nustatyt puolimo laikas, ir va
dai sutarė kitą rytą anksti kaip tik galima 
nuleisti tiltą ir. pirmiesiems mestis ant 
priešų.Juodas Ka r žygis

------------ 1 Senovės Pasaka. * Parašė VĖJAS. ——
(Bus daugiau)

-ffV UklFIHIW

(Tąsa iš pereito num.)

— Vyrai! einam tuoj, aš parodysiu ką 
toliau darysim! — sakė Ardys ruošdamas 
pulkelį savų sutikti priešą anoj pusėj grio
vio, nes jo jaunas protas buvo gana mik
lus veikime pavojui ištikus., Jis gavo įvai
rių pamokų nuo savo tėvo.

— Nuleiskit tiltą, matot laiko gaišinti 
nėra, ir drąsieji su manim! — sukoman
davo pirmu kartu Ardys savo pulkelį karo 
darban.

Tilto viršūnė palengva linko žemyn 
nuo pilies sienos ir tuoj subraškėdamas 
tiltas atsigulė skersai griovį antrame šone.

— Matot kad čia atbėga tik pulkelis 
moterų ir jas lydinčių vyrų, taigi visi 'kiti 
jų žmonės likę savo pilį ginti! Tas reiškia 
kad ir vijikai ne visi atbėga, o tik mažas 
pulkelis. Jie turėjo viltį pagauti bėgan
čius, o paskui rodydami juos reikalauti jų į 
vyrų pilį atiduoti, arba suimtus žudys. Iki < 
daugiau pribus mes šį pulkelį vijikų iška- 
posim ir paliksim jų lavonus ties tiltu, lai 
atėję likusieji mato! — aiškino Ardys.

— Taip! Taip! — šaukė kareiviai ir 
šokę ant žirgų puolėsi per atdarą tiltą. 
Tuo tarpu užjojo ant tilto bėgusios mote
rįs ir seneliai ir vaikai, o jų palydovai li
ko lauke sų namiškiais. Iš atbėgusių pi
lyje pažino kunigaikštytę Kastytę ir jos 
motiną su mažais vaikais, bei keliolika ki
tų moterų iš jų pilies, nes anai jau gręsė 
badas ir puolimas. Jos išbėgo slaptu ur
vu, bet priešai spėjo pamatyti ir leidosi 
VjltiS; .

Užpuolikai pataikė ant Šerno pilies 
beveik nežiniomis ir neprisirengusius ap
gulė, tikėdami juos pamušęs drąsiai ženg
ti tolyn.

Už trumpos valandėlės prie tilto pri
lėkė ir vijikai, o kadangi jau tiltas buvo 
iškeltas jie nieko nejausdami manė kad tik 
pasityčios iš pilėnų ir lauks daugiau saviš
kių pribunant. Bet štai iš krūmų išpuolė 
drąsus, neiš vargę pilies kareiviai ir ap
spito priešus kaip širšės.-

— Mušt! Kirst! Skandyt juos! — rė
kė Ardys iššokdamas prieš “svečius”, ir 
nuilsę priešai ir jų arkliai bematant ėmė 
kristi kai kopūstai pakertami didelio pei
lio.

Palengva tiltas vėl leidosi, o antrame 
jo gale gulėjo pulkelis atsivijusių vyrų. 
Keli paspruko šalin ir nubėgo pas savuo
sius, gi tris suėmė gyvus kad turėtų ką 
parodyt kada jų daugiau pribus. Tarp im
tinių vienas buvo viršininkas, kurį tyčia 
Ardys pritrenkęs panorėjo gyvą paimt.

Irieinant Ardžiui į pilį visi džiaugs
mingai jį sveikino.

Dar nepradėjus užkelti tiltą sargai 
patėmijo kad iš tolumų visomis pusėmis 
pilies link atbėga būreliai žmonių, kurie 
vyko čia padėti gintis ir gabeno maisto 
kad kariaujant užtektų ilgesniam apguli- : 
mui tęsiantis.

Pilis Apgulta, Pagalbos Nesulaukia

Laimingos buvo tos pilįs anose dieno
se kurios stovėjo prie vandens arba sta
čių skardžių krantų: prie tokių ir prie
šams prieiti sunku ir gintis lengva. Bet 
daug laimės prigulėjo ir nuo vadų suma
numo; nes jei ir nepavykdavo priešams to
kių tvirtovių urmu paimti tai jie galėdavo 
badu priversti pasiduoti. Karas gali tęs
tis be kraujo praliejimo, išskyrus kad kar
tas nuo karto tai iš pilies sienų tai iš prie
šų pusės buna paleidžiamos degančios vi- 
lyčios ar akmenai, kurie ne visada pataiko. 
Tuo tarpu pilyje maistas nyksta, ką viduje 
esantieji jaučia, o apgulikai gerai žino ir 
laukia dar dieną, kitą ir daugiau.

— Atidarykit tiltą arba badu išdvėsit!

tą cįarė labai atsargiai 'kad iš pilies rnepa-i 
tėmytų jog jų vyrų apmažėta, ir nepultų.,

* » 1 ' *

Ardys su smarkesniaisiais nerimavo 
ir laukė ką’kunigaikštis ir genesnieji vadai 
nori daryti. Jani labai patiko nekuriu iš
sitarimas kad nelaukus nieko pulti, patai
kius' kada priešų abaze' užimąs apmažėją, 
nes tada reiškia jų vyrai išnykę maisto 
jieškoti. Ardys-kurstė visus kad nelauktų 
nieko, nes kasdien, pavojus didinasi, o tvir
tesni kaimynai labai toli, pagalba ne taip Į

Į— rėkę užpuolikai, šaudydami degančias lengva sulaukti tuojau. z 
vilyeias į pilies budinkus, bet jos nieko ne- j — Pulkime (rytoj.... — šnabždėjosi 
padarė, nes buvo saugojamos ir tuojau i tarp savęs vadai.

- buvo gesinama jei į šiaudinį stogą pataikė, 
1 — Išbadės, patįs prašys mus į vidų! —

kalbėjo kiti iš priešų stovyklos.
— Mes pirmiau suvalgysim šiuos jūsų 

vyrus, o jei reikės, ir daugiau jūsų pasi
gausimi — atsakė Ardys.

— Pabandykit! — atrėkė vienas už
puolikų ir paleido iš kilpinio akmenį į jį.

Jei Ardys butų toj vietoj stovėjęs ak
muo 'butų jį pataikęs gražiai, nęs metikas 
matyt gerai mokėjo svaidyt. Bet Ardys 
juk ne kuolas — pasilenkė į šalį ir akmuo : 
krito į smėlį kitoje sienos pusėje.

Daug sykių užpuolikai bandė užversti
griovį žabais: laužė, plėšė su šaknimis me- senesnieji vadai, nes visi žinojo jųdviejų 
delius ir krumus, rišo į pundus ir metė į 
perkasą, bet nieko negelbėjo. Jei vanduo 
butų stovintis gal ir butų pasisekę pasida
ryt perėjimą link pilies sienos, bet ką ir tas 
gelbėtų, nes iš šios pusės siena stovi lygiai 
su vandeniu ir kolei iki jos dasikas tai iš 
sienos galės juos naikinti kai vabalus leis
dami žemyn spygliuotus 
vandenį ir dervą liedami.

Jei sugryšime biskelį
■ mo Ardžio pasižymėjimo
• šant prie griovio, tai išgirsime kad Laukys 

ir dabar pašiepė Ardžio darbą: jis sakė,
• jie butų galėję suleistus tiltu į pilį vijikus 
ir taip išmušti be pasitikimo jų anoj grio
vio pusėj.

Nors mergos Ardį gyrė ir Rykulis 
džiaugėsi kad tas jaunas vaikinas bus la
bai naudingas savo drąsa jei ne dabar tai 
ateityje, bet Laukys varė savo priešginiš- 
ką darbą, ir jo pažiūra buvo jo teisybė.

Tiesa, tas buvo galima padaryt, bet 
Ardys pasirodė ką jis gali ir kad nesibijo 
niekur stoti ir atsiekti ką sumano. * * *

Maistas pilyje palengva mažėjo, o tuo 
tarpu užpuolikai slampinėjo !po apielinkes, 
pasimedžiodami ir pasirinkdami laukuose, 
turėjo kuo žyravotis ir laukti ką pilis da
rys.

— Vyrai, jei mes ilgiau lauksim tai 
galinį tuoj būti persilpni ir gintis, — tarė 
Rykulis, matydamas užpuolikų pasiryžimą 
juos badu marint.

— Dar luktelkim dieną, kitą, ateis pa
galba, juk jau visi žino 'kad mes apgulti, 
paskui visi pulsim, — kalbėjo Laukys.

— Bet dabar pati darbymetė, neįsten
gia gal jie greitai pribūti, o priešai išnai
kins viską kas musų laukuose randasi, — 
aiškino vienas iš senesniųjų vadų.

— Vyrai, ko sulauksim! — pratarė ki
tas iš senesniųjų. — Musų maistas kas
dien nyksta, o jiems dar į pagalbą gali 
pribūti nauji pulkai. Jie ir per savo lavo
nų 'kalnus perlipę mus pasieks jeigu ati- 
dėliosim!

— Reikia pulti juos! — šaukė narses
nieji ir kurie turėjo teisę sumanymus duo
ti.

Iš piles sienų vyrai be paliovos atsi
šaudė į užpuolėlius, leisdami akmenis į jų 
pulkelius, kuomet tie laiks nuo laiko leido 
degančias vi'lyčias į pilies namus ir žmones 
arba svaidė akmenais ir rąstais iš ištemp
tų svaidyklių.

¥ ¥ ¥

Priešai leido dieną po dienai dykauda- 
aplink pilį, nors jų vadus irgi nerimas-

— Pulkime! 
tarė jiems vyrai, 
kovos trokšdami 
mu: nejaugi duos priešams be mūšio nu
žudyti juos. Moterįs ruošėsi anksti ryte 
vyrus gerai paipaitinus ir aprūpinus iš
leisti per vartus. Vadai suragino karei
vius kovon — rūpintis ginklais, kardais, 
draucinais ir buožėmis. Arkliai irgi buvo 
suriktuoti išjoti, bet karo papročiu išskir
styti po įvairias pilies dalis kad jų žvengi
mas neduotų priešams nujausti pavojaus.

— Bet kas ves? — nerimavo kareiviai.
— Ardys arba Laukys! — atsakė keli

rąstus, karštą

atgal, prie pir- 
priešus sumu-

mi
tis ėmė kad gali pribūti kaimynai Rykuliui 
j pagalbą iš tos pusės kur jie dar nespėjo 
kelio pastotį. Jų žvalgai landžiojo aplink 
pilį ant krantelių ir tėmijo ar kuoruose iš
tolo nesimato gaisrų, kas reikštų jog atei
na pagalba. Ęet to nesimatė.

Apgulikai sekančią dieną rengėsi štur
muoti pilį, nelaukdami ilgiau, ir sumanė 
pasistiprint tam darbui, todėl išjojo pulke
liai po apielinkes maisto prisirinkti. Jie

Nelaukim ilgiau, — pri- 
Visi nerimavo, kad ne 

tai susirūpinę savo liki-

neapikantą ir reikalą pasirodyti katras 
sumanesnis ir gabesnis karo lauke.

— Bet ar manot kad priešai kiek turi 
vyrų visus juos prieš mus ir išstatė? Jų 
yra paslėpta daugiau — galim išpuolę ap
sirikti tikėdami šiuos matomus sumušti, — 
aiškino Laukys. — Be pagalbos negalim 
pradėti mūšio.

— Taip visada buvo: niekad visų už
puolikai neparodo, todėl turim ištirti kiek 
jų yra, — paaiškino kitas senis.

— Kas tą padarys? — paklausė Ry- 
kulis.

— Aš! — atsakė Ardys, kuoinet visi 
dar tebesidairė kuris pirmiausias atsilieps.

DAINA -
(J. Nasutavičienė) 

Iš vakarėlio rūteles sėjau, 
Per pagulėlį nusiravėjau, 

Lylia, oi lylia, lylia oi lialia, 
Per pagulėlį nusiravėjau.

Semsčiau vandenį, laisčiau rūteles, 
Per vasarėlę kad jos žaliuotų, 

Oi lylia, ir tt.
Žalios rūtelės kad neišdžiutų, , 
Šalčių ir vėjų neišsigąstų,

Oi lylia, ir tt.
Motin’ švenčiausia padėj sodinti;
Ponas Dievulis padės auginti,

Oi lylia, ir tt.
Gėlių darželyj aniuols vaikščioja, 
Kožna kvietkelė jam pas’klonioja,

Oi lylia, ir tt.
Vidur darželio stovi bažnyčia 
Išmuravota, ir varpinyčia,

Oi lylia, ir tt.
Šalę panelių stovi aniuolai,
Jie gražiai gieda kaip archaniuolai, 

Oi lylia, ir tt. i
Musų klebonas paukštelius myli, ,
Kai mišias1 laiko paukšteliai tyli,

Oi lylia, ir tt.
Susidarysim daug jaunimėlio,
Eisim klausyti jo pamokslėlio, 1 

Oi lylia, ir tt.
•Sakė pamesti kortas, girtybę, 
Įsirašyti šventon blaivybėn,

Oi lylia, ir tt.

Visas šias Knygas kokios tik jums patinka, per GAVĖNIOS LAIKĄ gausit 
už PUSĘ kainos, tik prisiųskit savo 

savo
užsakymą, ir sykiu pinigus, su aiškiu 
a ntrašu.

MOKSLAS — POEZIJA — BELETRISTIKA
Žmonijos Istorija — žingeidi populiariška istorija 

apibudinanti žmogaus gyvenimą ant žemės nuo 
preistoriškų laikų iki dabar. Tai darbo žmogaus 
istorija, lengvai suprantama, su daugeliu ilius
tracijų. Parašė Van Loon. Vertė V. K. Račkaus
kas. 610 puslapių. Apdaryta ........ ..........

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. Ž08 .........................$1.00
Drūtuose audeklo apdaruose ................................ $1.50

Kandidas — Apysakos-istorijos paveikslas apiejKan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik gėras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė, kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių. 
Kaina 50c. Audimo viršeliais .........................

Filosofijos Straipsniai—žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikes. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. 232 psl. . ..$1.00 
Audimo apdaruose ..................................... $1.75

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 ■ puslapiai ....................................................... 1.00

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų — aprašymas įvai
rių amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių prieta
ringų pažiūrų į tai. Su daugeliu paveikslų seno
vės rašytojų, vietų ir dievų. Parašė K. S. Karpa
vičius. 156 pusi......................................................... 75
Tvirtuose audimo viršeliuose ................................ $1.25

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Tai yra braižinis praeities isto
riškų darbų. Vertė K. S. Karpavičius. 200 psl...$1.00 
Tvirtuose audimo viršeliuose ...........>......$1.75

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkarevą, jos gyvenimas, ištrėmimas,' kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius ..............................$1.25

Trimitas — daili knyga įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir juokingų eilių. Parašė K. S. Karpavičius. 
144 pusi.....................................,.

Tautos Vainikas — puikiausia dainų-eilių ir dekla
macijų knygelė. Telpa joje eilės K. S. Karpavi
čiaus, A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir 
merginų. 172 pusi............................

Žemės Kaimynai Dausose — aprašymas visų didžiųjų 
ir daugybės mažesnių žvaigždžių matomi; mums vi
gą metą aplinkui; su žvaigždžių piešiniais ir su ap
rašymu pasakų visų žvaigždžių grupių — gyvulių 
ir žmonių danguose, kokius sudaro žvaigždės. Pa
gal Olcott ir kitų, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 m.'............................ 
Audimo viršeliuose ..........................

Užtekanti Saulė —- Patriotizmo,' meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių 
dalykų^ Parašė K. S. Karpavičius. Su paveiks
lais. Knygelė turi 94 pusi:' ....................

Mohameto Kelionė į Dangų — aprašymas Hohame- 
tąnizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1919. 125 p.ūsl. ....................

Tėvynės Įspūdžiai — gražus eilių rinkinėlis. Para
šė Svyrūnėlis/ Su paveikslais atspausdintais gra
žiomis spalvomis. 80 pūsi'................... 35

Ašaros ir Džiaugsmas — rinkinis įvairių eilių tinka
mų visokiam’ reikalui ir šiaip skaitymui. Parašė 
Jul. Baniulis. 107 pusi. ,..........................50
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JUOKI
ir Svietas Juoksii 

kiu su Tavim

PAKVIETIMAS Į CI 
LANDĄ

Ar šiaučiukai ar kriauč 
Nors ir jus profesoriui 
Jeigu katram trumpa y: 
Ir skambučių nepribyra 
Tuos j Cleveland^ važiu 
Ir proga pasinaudokit. 
čia dukrelė pamatys, 
Jei dar esi singelys. 
Tuęj ir uošvės apsidairj 
Ir kolektą padarys, 
Pinigėlių daug sudės, 
Lojerelis juos turės. 
Marijona pasiguos, 
Savo talentus rokuos, 
Gerą rytą pasakys, 
Aprašyti paprašys. 
Vargamistra pasitiks, 
Savo bėdas apsakys, 
Užmokėti pažadės ' 
Kada pinigų turės, 
Jei tik jo garbę apginsi, 
Vištos vardą panaikinsi.

Jei prie troikos dar pr 
Savo jiegas išnaudosi, 
Dar ir jų vardą aukštins 

■ Nors ir savo pažeminsi, 
Tąsyk viskas gerai bus, 
Nei rogutės nepasprus. 
Didis friulas jus sugaus, 
Nors rogučių pats netra 
įsisėdęs kėravos, 
Kur jis norės ten važiiios 
Ir tas didelis mirksnys 
Jus prie darbo paprašys 
Kitiems duoti pažadės,. 
Nors jis pats jo neturės. 
Diplomatijas darys, 
Visiems vardus išmainys 
Savo vardą apdangstys. 
Protą usuose laikys.

Clevelan

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au- 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 ............................
torių, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui

Ašaros ir Džiaugsmas — Rinkinis įvairių eilių tin
kamų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Para
šė Jul. Baniulis. Pusi. 107 ........ .;................

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydų tautos Mažojoj Azijoj, kuri, kaip 
matoma, yra buvus ■ Lietuvių prabotė. Parašė J.
O. Sirvydas. 35 pusi....................................................15

Teisybes Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 
męlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. Šilčius. Pusi. 67 ............. 25

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. 55 pusi..............................

Laimės Bejieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių
' gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa

veikslu). 107 pusi............ ‘........ .'.......................
Kristus Flandruosc ir Tragedija Jurose — du ypatin

gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 ........

Tėvynės įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Parašė 
Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gražia 
žalia spalva. 80 puslapių ....................................

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir Užimanti skaitymai. Parašė ir ver
tė A. A. Tulelis. 160 pusi. 
Tvirtais audimo viršeliais

.5<

.51

.25

.35

25

.35

.55
$1.00

Te a tr alia i Veikalai Mokasi Pilna Jų 
Kaina

Galiūnas — drama iš pasakiškų Lietuvių kovų su 
žmogėdžiais gilioje senovėje. Vaizduojama gyve
nimas mūšų pratėvių giriose. Parašė K. S. Kar
pavičius............. . ............ . ......................................

Algis ir Giedrutė — tragedija iš Lietuvos krikštiji- 
nio laikų, 1200— m., penkių aktų. Graži, ilius
truota ir spalvuota. Lošimui reikia 9 vyrų ir 4 
moterų. Parašė K. S. Karpavičius. 12x140 pusi.

Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Paraono Sapnas 
' (aktas II) — bibliška meilės drama, ne religiška 
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo j 
Egiptą. Parašė K. S. Karpavičius. 117 pusi., su 
3 paveikslais. Lošia 3 moterįs ir 10 vyrų.......

Samsonas ir Delila — dviejų aktų bibliška meilės 
tragedija. Nėra tai religiškas ar prieš-feligiškas 
veikalas. Parašė K. S. Karpavičius. Lošime rei
kia 9 vyrų ir 5 moterų. 110 pusi....................

“Kryžiokas” — dviejų atidengimų komedija iš Lie
tuvių krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsi- 
buna šiais laikais, * o antras 13-me šimtmetyje. 
Lošia du vyrai. Parašė K. S. K. 24 pusi..... . .

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Vęrtė 
Šeinis. 36 pusi........ . ....................................

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime. — Garsaus 
Norvegų rašytojo Ibseno drama apie tai kad nie

kas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Vertė A. A.
Tulys. 111 pušį. ....................................... ............

Grafas Kaimiečio Bernu — 6 aktų komediją su dai
nomis ir šokiais. Vertė Z. Bagdžiuniutė. 50 ji...

Tremtinis — žingeidi Augusto Štrinbergo drama iš 
pradžios krikščionybės, ir pagonybės kovos su ja. 
Vieno akto. Vertė A. A. Tulys. j 47 pusi.........

Rytų Pilis — drama 5 aktuose, 14 atidengimų. Pa
rašė Henry Wood. Vertė B. Skripkauskaitė. 67 
puslapiai. . .......................... . ..................... .........

Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška Schillero 
tragedija. Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusi. ..

Užkeikta Mergelė — Sceniška pasaka, keturių aktų. 
Lengva lošti. Parengė V. J. Pietaris. 35 pusi.

REIKAJLAUKIT “DIRVOJE”
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I Nuo Juokų Red.: Įsi; 
Į šias eiles, matysime kai 
visai nėra juoko ir po 
džiais galima rasti daugi: 
litikos ir šmugelysčių eii 
CIevelande negu papildo 
no politikieriai.

Ir kodėl ne, Cleveland? 
dešimts sykių didesnis už 
ną tai ko norėt kad čia r 
visi butų. Čia yra visoki 
yų — kopustiškų, krųčkiš 
medinių, ir yra su dįi 
smegenimis ir visai be s 
nų.

Tiek tik galime pasaky 
šias eiles supras tik tam 
viena srovė, kitoms muši 
vėms jos bus neaiškios : 
bus pasiskaitymas ir prpg 
dūmoti kad ten kur nor 
nors dedasi.

Apie Liuosas Rankas
Kaune, vienas apiplikis 

nįkąitis nuėjo pas dar n 
pražydusios mergelės mai 
maloniai užkalbino: 1

— Pasakyk man ar tar 
dukters ranka liuosa?

— O tamistos ar liuos; 
užklausė mama, supratus 
pikio tikslus ir žinodama 
dukrelei dar nelaikąs žent 
škoti, ypač ne tokių kaip

— Taip, mano liuosa, - 
sakė "jaunikaitis”, nekalt

•— Tai paimk į ranką k 
ir kęliauk sau sveikas, — 
rė mamą.

4/
Iš Filosofu Sąšlavyni 

—Nei jokia teisybė nėr? 
žmonių vienaip suprantam 

—Šventykloje šviesa nuc 
kių, o sieloje nuo gerų da
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Nuo pleiskanų 
Naudok

SHAM ROCKS

We may scorn as we will the Irishmen’s sway,
And whisper harsh things about them,

But it’s lucky for us that they’ve come to stay, 
For what would we do without them.

Biznierių ir Profesionali! Direktorius
“Now,.friends and comradels” 

sai the street-corner politician, 
after a long speech made in the 
pouring rain, “any question 2”

“Yes”, piped all that remain
ed of his audience, an 
“can I ’ave the box 
stinding on to make a 
with?”

urchin, 
you’ire 

go-cart

“The modern girl insists on 
buying clothes first”, says , a 
writer. !

Apparently she -never lefts 
anything come between her and 
her flocks.

Many folks who wouldiu’t 
think of wearing second hand 
clothes do not hesitate to make 
use of second hand ideas. .

A SOFT THING—“I never 
permit my partner to hold rue 
very close during a dance, j 
bruise so easily.”

I

NOUN OR VERB
Heading in Wyalusing 

Rocket: Thieyes at Deshoįp- 
pen Take Young Lady’s Clothes 
and Wat'ch

(Pa0

While She
* *

Bathes.

a while aOnce in 
king abdicates—when 
sent to jail.

bootleg
he is

Crabapple, tine 
of Robust Cod ii-

We wouldn’t have “cappers”, we wouldn’t have cooks,
But, worse than all, I trow,

We’d lose half the fun out of life and books
That the Irishamn gives us now.

Hetty Howies: “What ought 
to be the range of a soprano 
voice like mine?”

Blunt 
sonally, 
range.”

Professor:
I’d prefer

things are

“Well, per- 
it at long

simply re
understand

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

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

sias ir kainos teisingos.

Some 
markable until you 
them, and then they become 
remarkably simple, muses Bill 
Baltrukonis.

■o-

The only thing valuable about 
time is the way you use it.

do they call 
of the grip?’

Son: Pa, why 
salesmen ‘knights

Gun: ‘Cause it’s so dag-gone 
easy to catch cold when travel
ing, son, — get th’ idee ?

Sometimes 
for his wife 
band is such

a man gets sorry 
because her hus-
a big loafer.. -

“It’s easy to 
worth while

As we drift along with the 
throng, 

man

smile at things

But the
the

When
along.”

man 
he’s

Nervous Suitor (who 
a roundabout way of 
his lady love to marry 
“W-w-would you like to 
ried

wants 
asking 
him):

be
with my people?”

bū-

Randolph 6332.
Cleveland Sheet Metal 

Works
Išdirba Visokius Metalinius dalykus, 

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

6935 Superior Ave.

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Ketvirtadieni ir Penktadienį 
Johnnie Walker, Mildred Harris 

' in WOLVES OF THE AIR
Subatoj Kovo 12 d.

Pauline Garon, Cullen Landis 
in CHRISTINE OF THE BIG TOP

Nedėlioj Kovo 13
Vera Reynolds in 

CORPORAL KATE

eacha man saves a cent 
he will not need to risk

If 
day 
the loss of a friend at the end 
of the year’ by trying to borrow 
a dollar.

“I want my hair cut short,” 
she said,

With quite a winsom smile.
She did it ’cause she knew it

was
The shortest cut to style.’

Some men are born great, 
some achieve greatness, and 
some — just grate upon you.

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Superior Hardware Co. 
Gcleždaikčiai, Cino Reikmenis, Pečiai 

Maliavos, Stiklas, Etc. 
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Sleitų ir Žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas Ė. 65th St.

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planus 
—suteikt patarimus apie finan
sus 
nų 
ant 
lt.,

The Lake Erie Lumber & 
Supply Co.

5459 Hamilton Ave.
Randolph 5080.

ir duoti jums geriausių kai- 
ir duoti geriausias kainas 
Medžio, Stogo dengimo, ir 
čia pat jūsų kaimynystėje.

Pirmad. Antra. Kovo 14—15 
Adolfe Menjou in

in BLONDE OR BRUNETTE
Trečiadienį Kovo 16

Irene Rich in
DON’T TELL THE WIFE

Pennsylvania 2107. Įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO. 

6710-12 LEXINGTON AVE.

“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)

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6,926 Superior Ave.

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

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Furnasai

1169 East 79th St.
Randolph 5977'

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

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

HARRY

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

Says Ima
Prize spinster
ty-j—The height of realization 
is 'to be sleeping soundly and 
in the midst of a wonderful 
dream and then then to awaken 
and find that it’s only the dog 
snoring under the bed!

worth while is 
that can smile 
got the old lady

The Real Boss in Any Business 
Is the Ultimate Consumer.

One thing about these skirts, 
says J. V. Mitchell, is that they 
don’t bag at the knees.

GENEROSITY
If time is money, then 

For that judge naught but 
. praise;

For freely, as I hope to die; | 

He gave me thirty days? I
* * V I

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

Liiterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tuba Literine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Frank Cerne
BRANGMENŲ, RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465 
930 East 79th Street 

Penn. 999

Tėmykite
Visokios batarejos, Radio 
reikmenys. Taisom ir per

žiūrint DYKAI.
Kreipkitės reikale pas mus.

Freeman Battery Service

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

ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai

7321 ‘Superior Ave.
Tel. Penn. 572

Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVĖ

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

CWiiBD
”“*OE MARK REGISTERED

7305 Superior Ave.

Randolph 1822 ,

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

7412 St. Clair Avenue

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

have; I

The right side of people isn’t 
always found on the outside.

You can tell the honeymoon 
is over when hubby sneaks out 
between the acts and doesn’t 
come back.

has 
ri?-

------ >—o--------
Fish will not bite during 

summer, winter, spring & au
tumn.sleep is abolished, as 

sugested, the present 
generation will scracedy

If
been
ing
notice the innovation.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

£uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii£ 
= Prospect 2420 Central 1766 =

THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
E Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
= kuojam, išleidžiam ir sukraunam. =
| 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. f
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^

Country: Why- don’t you sit 
down and take it easy?

I got to keep stirring, 
a mixing spoon.

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAS

$8975
APEX

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER
CO.

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

Nauji Pavasariniai Siutai 
ir lengvi Overkotai pasiu
vama pigiomis kainomis. 
Galit steliuot 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.

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
Plauku Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor
Plaunam, Ištaisom 
Aptaisom veidų ir 

tam panašiai.
1218 East 79th St.

Telefonas Pennsylvania 1250

p.

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

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

W. Kish, 8 metai prie Studebaker 
taisymų.

k ŠOUIRF EDGEGATE ““The Kiddie Came Across With a Line of Reasoning That Made a Strong Case?__________LOUIS RFCBARD

Phone Florida 1740J.

DR. A. A. IVINSKAS 
Chiropractor

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

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s

Cigarus
/ ft 5c—8c—15c ir 3 už 50c

Jwl Unijos darbininkų— 
wSgSW'WW Rankų darbo.

Padaryti iš Porto Rico ir 
Havana tabakų.

John M. Sulzmann Mfg.
6802 Superior Ave.

Lietuvos Lietuviai ateina j

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. - 25c.

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

The East 7 9 th St. Shoe 
Store

1149 East 79th St.
Moterų Arch Supporters Ceverykai 
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. Rėš?, Eddy 9079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS 

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.

6506 St. Clair Ave.

Superior Battery Co.
Išdirbėjai

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

Štai jūsų

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 
šeįmos 
visai 
pigiai 

Pirkit dabar
Wade Park, kampas E. 66th.

Randolph 0758
P. J. Pickett

PLUMERIS, GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIU BŪDAVOTOJAS. *

Apskaitliavimai suteikama 
ant pareikalavimo.

7407 Superior Ave.

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sieninės Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS— 
7720 S. CIair Ave. 

Phone Rand. 5440 
7820 St. Clair Ave. 

Phone Rand. 4931

ANTRI MORTGEČIA1
MR. FELDMAN

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

The Buckhorn Coal Co.
ANGLIS DEL NAMŲ IR 

GARO GAMYKLŲ.
978 East 67th Street

Geros Rūšies. Geras patarnavimas
Rand. 1571 Rand. 5495

Telefonas Main 6111

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

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

V.V/.V/.V.V.W.VAV/AW.’.WoW.V.V.V.Wr.V/.VAV.VZ

Kaip Kauno Lietuviai 
Dasigavo Į Vilnių į Ba
sanavičiaus Laidotuves

Kaunas. — žinia apie Dr. Ba
sanavičiaus mirtį Kaune buvo 
gauta Vasario 17 d. rytą, Mi- 
nisteris pirmininkas Voldema- 

’ ras tuojau kreipėsi į Francuzų 
atstovą Lietuvai, minister} Pu
aux, prašydamas atsiklausti 
Lenkų vyriausybės ar bus leis
ta Lietuvos visuomenės organi
zacijų atstovams nuvykti j lai
dotuves, drauge pareikšdamas 
kad norinčių dalyvauti galės 
būti apie dešimts žmonių.

Vasario 18 d. gauta iš Vil
niaus žinia kad “Vilniaus Len-

Plaukite po Amerikos Vėliava
Planuokite dabar praleisti 

gražų pavasarį

LIETUVOJE
Nupiginta ten ir atgal kelione 

trečia klesa į 
Lietuvą 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen

mokės patirti apie neprilygstamu’s patogu
mus—daug maisto, erdvus kambariai, 
draugiškumai—karius rasite ant laivų val
domi; ir operuojamų Suvienytų valstijų 
valdžios.
Išplaukimai United States Lines 

laivyno balandy yra:
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Balandžio 6 \
S.S. LEVIATHAN '

Balandžio 9

S.S. GEORGE WASHINGTON 
Balandžio 20

S.S. PRESIDENT HARDING 
Balandžio 27

S.S. REPUBLIC 
i~ Balandžio 29 

S.S. LEVIATHAN
Balandžio 30

Pasirinkite bile vieną. iš tų laivų'ir plauk
site su .jūsų tautiečiais^ o visi reikalai 
kelionės ir bagažo bus aprūpinti išauksfo.

Pilnų informacijų klauskite pas’ vietos 
agentą arba rašykite pas

United I 

States Lines I 
p Hotel Cleveland Big. Cleveland i 
X. 45 Broadway, New York City

kų valdžia”' įsileisianti norin
čius atvažiuoti ir reikalaujanti 
tuojau patiekti sąrašą norinčių 
atvykti. Tą pat dieną buvo pa- 

■ siųsta sąrašas su septyniolikos 
žmonių pavardėmis ir su nuro- 
Vilniaus Lietuvių per Latviją 
tik per Vievį.

Vasario 19 d. Kaune gauta iš j 
iVlniaus Lietuvių per Latviją 
atsakymas su nurodymu kam 
Lenkų valdžia leidžia atvažiuo
ti ir kam neleidžia. Iki to lai
ko atsakymo iš Prancūzų val
džios dar nebuvo gauta. Besi
rengiančių važiuoti tarpe kilo 
abejonių ai’ tikrai bus galima 
tokiose aplinkybėse važiuoti, ir 
tai buvo pranešta Vilniaus Lie
tu viams.

Iš Vilnečių tą pat dieną bu
vo gauta prašymas kad važiuo
tų nors tie kam Lenkai leidžia.

Apie 4 vai. iš Vilniaus buvo 
papildomai pranešta kad lei
džiama atvažiuoti Grigaitienei 
ir Galaunienei (Galaunienei lei
dimo .nebuvo-prašyta).

Apie 5:30 vai. Puaux prane
šė Ministerial pirmininkui kadi 
Lenkijos vyriausybė davus įsa
kymą savp konsulatui Rygoje 
vizuoti pasus važiuojantiems j 
Dr. Basanavičiaus laidotuves.

Apie 6:30 vai. vakare Jony
nas po pasitarimo pasiuritė te
legramą Aukštuoliui, Lietuvos 
pasiuntiniui Rygoje, pranešda
mas kas važiuoja ir prašyda
mas patiekti per Francuzų pa
siuntinybę vizuoti sąrašą va
žiuojančių Vilniun ir prašyti 
praleisti pro demarkacijos lini
jų-

Naktį į Vasario 20 d. apie 
12:30 vai. Puaux pranešė Jo
nynui kad Lenkijos vyriausybė 
davus parėdymą savo konsula
tui Daugpily j vizuoti pasus va
žiuojantiems į laidotuvės.

Vasario 20 d. 8 vai. ryto 'Pu
aux pažadėjo kreiptis į Francu
zų pasiuntinybę Rygoje ,ir pa
remti aukščiau nurodytą prašy
mą. šeštą valandą vakare bu
vo gauta iš Vilniaus telefono
gramas kad leista važiuoti Vil
niun pro demarkacijos liniją ir 
tiems kuriems buvo pirmiau 
atsakyta. Buvo pabrėžta įvar-

DIRVA 7

dytinai kad leidžiama atvažiuo
ti ir Vyskupui Kuktai. “L.”

KURIE DALYVAVO LAIDO
TUVĖSE
į Dr. Basanavičiaus 
Vasario 20 'd. išva- 
Prof. M. Biržiška, 

Prof, žemaitis, Prof. Janulaitis, 
Doc. Tumas, operos solistai Gri
gaitienė ir A. Sodeika, Dr. Jo
kantas, Turauskas, Čiburas, J. 
Vileišis, Basanavičiutė, St. Kai
rys.

Iš Vievio stoties iki demar
kacijos linijos važiuota arkliais, 
kur delegaciją pasitiko Lenki
jos karininkai ir kareiviai ir 
palydėjo iki artimiausios gele
žinkelio stoties. “L.ži”

Vilniun 
laidotuves 
žiavo šie:

SPECIALIS SEIMO POSĖDIS
Vasario 21 d. įvyko nepapra

stas Seimo posėdis Dr. J. Ba
sanavičiaus mirčiai paminėti.

Visoje Lietuvoje, Kaune vi
sose įstaigose buvo suruošta 
įvairios apeigos apgailavimui to 
musų tautos milžino.

Viso nuo 1926 m. 
sandėlio išvogta 
už 10,000 litų.
policija tyrinė- 

Vasario pradžioj

MUITINĖS VAGYS
Nuo 1926 m. pavasario Kau

no' muitinės sandėlyj nuolat 
dingdavo įvairios užsienių pre
kės kaip tai: manufaktūra, kai
liai ir 'tt.
pavasario iš 
įvairių, prekių 

Kriminalinė 
da šių metų
galutinai nustatė kad sandėlius 
apvogdavo muitinės ir Kauno 
miesto stoties sandėlių darbi
ninkai. Sulaikyta del to sto
ties darbininkai' Mikas Mikalo
nis, Simas Zadrauskas, Juozas 
Krištaponis, muitinės sandelio 
buvęs sargas Juozas Kamins
kas ir geležinkelio stoties padie- 
ninis darbininkas Bronius Ja- 
siunas, kurie visi prisipažino 
Dalis vogtų prekių rasta net 
Ežerėnų, Utenos ir Alytaus 
apielinkėse. Kaltinamieji įdė
ti kalėjiman, o kvota apie tai 
perduota teisino tardytojui.

“L.”

POPIEŽIAUS ATSTOVYBĖ 
KAUNE

Kaune gauta .žinia iš Stefani
■ agentūros kad popiežius steigia lliais Martinaitį užmušė.

Kaune internunciaturą Lietu
vai. Internuncijum skiriama 
Mgr. Schiopa, iki šiol buvęs in- 
terhuncijum Haagoj. 

------o-----  
UŽMUŠIMAI

Vasario 13 į 14 naktį Jur
barko vai., Pankaičių kaimo 
Juozas Andriukaitis nužudė 14, 
m. amžiaus piemenuką Antaną 
Babašinską, 
vd nuvykęs pas kaimynus Va
balius savais reikalais.

Vasario 13 d. Mariampolės 
apsk., Klebiškio vai., Ingavan
gio kaime vestuvėse del kaž ko
kių priežasčių Susikivirčijo to 
pat kaimo “vyrai” Juozas Sa- 
vulionis su Juozu Kabačinsku. 
Tą pat dieną vėliau Kabačins- 
kas atvyko į Savulionio namus 
tikslu atkeršyti ir besirokuo- 
jant Savulionis iš medžioklinio 
šautuvo paleido šūvį į Kabačin- 
ską ir nukovė jį vietoje. “L.Ž.”

netoli Skučo trobesių pasivijo jį 
Juozas ir Kazys Skučai ir keli 
kiti vyrtikai ir akmeiiais ir bas-

PHe-
kažkokios se- 

Visi

Juokai Juokeliai, Net Linksta 
Keliai

“L.Ž.”

kuris tuo metu bu-

UŽMUŠĖ
Mariampolė. — Vasario 6 d. 

nakties metu pas Juozą Skučų, 
Mikalajavos k., I Gudelių vai., 
susirinkęs apielinkės jaunimas 
ruošė? vakarėlį. Pradžioje vis
kas ėjo gerąi;' visi sau smagiai 
linksminosi. Bet ', vėliau ': tarp 
jaunimo kilo kivirčai ir jie su
sipešė. Stasys7 Martinaitis ma
tyt pajuto kad,iš to gero nebus 
ir jau keliavo sau namon,, bet

žastis nužudymo
nos sąskaitos ir kerštas.
mušeikos padėti kalėjiman, o 
kvotimas perduota Mariampo- 
lės karo komendantui. “L. z.”

Rokiškis. — Lietuvos laikraš
čiai paskelbė kad Rokiškio mie
ste randasi trįs bedarbiai. Tik
renybėje vien Kapų 
vyrų yra' bedarbių;
mieste daugiai! kaip

Senoji valdžia buvo paskyrus 
keletą tūkstančių litų viešiems 
darbams, ir jau miešto valdyba

ręg 
nei
“I

sal

gatvėj 
visame 
50.

10 
gi

ŠIMATONIO ŠEIMOS IŠŽUDY
TOJ US NUTEISĖ MIRTI

Vasario 10 d. Karo Lauko 
teismas išnagrinėjo bylų plėši
kų žmogžudžių Vaclovo Bagdo
no, 22 m. amžiaus, ir Juozo 
Jankūno, 22 m., kurie abu gy
veno Blauzdžių k., Žeimių vai., 
Kėdainių aps. 
d. vakare 
gyventojo 
sidedančią

Teismas 
ku kaltais 
dyti. 
laikas 
dentui 
ti.

buvo pradėjus bedarbių 
t raciją, bet darbininkai 
registruotis, sakydami: 
nueisi registruotis tai
kad darbo reikalauji ir esi.l 
munistas”.

Gal ir klaidingai darbininl 
mano, bet iš dalies yra ir t 
sa. Nes darbininkas reikali 
jantis sau pragyvenimo y 
skaitomas komunistu.

P. Kriukel

Jie Gruodžio 27 
išžudė to pat kaimo 
Šimatonio šeimų su- 
iš šešių asmenų, 
rado tuos du vyru- 
ir nusprendė sušau-

Jiems duota 48 valandų 
paduoti Valstybės Prezi- 
prašymus jų pasigailė- 

“L.ž.” I

a0h

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite

viduriuose ir skilvyje ne- 
nieko geresnio ir pagel-

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdines bonkutčs 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus išbandytumct jį!
P. AD. RICHTER & CO.

Berry & So. 5th Sts.
Brooklyn, N. Y.

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti 
bingesnio.

35c. vaistinėse.

'KSV

Lai Pavasario Dienos
Buna švarios Dienosi

BURN-RITE
(IŠIMAMAS)

NASH
AUTOMOBILIAI

su 7 Bearing Motoru

PARSIDUODA ČIA PAT JŪSŲ 
KAIMYNYSTĖJE

SUPERIOR prie E. 68TH

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

Rand. 1725 Rand. 2638

DegintojaisGazo
PALENGVINK 

/SKAUSMĄ
Niekas nesutiki a tokio ra
minančio palengvinimo kaip 
originale Baume Bengue. J t 
pradedą vftryt skausmą kaip 
tik užtepi skaudarrion vieton.

BAUME BENGUĖ 
(ANALGES1QUE )

MOKSLIŠKAI

Distributoriai

F. R. AUTCHINSON
Parsiduoda PasLook

to your health. Epsom 
Salts is still the best 
Physic—take it in small, 
flavored tablets.

SMade by
Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. S.

25*
—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

VALET

AutoSirop
Razor

Pats 
Aštrinąs!

K Relieve ^0 
Hoarseness

Sore Throat

NAUDOTUS KARUS PARDUODAMA ČIONAI 
UŽ NIEKAD NEGIRDĖTAS KAINAS

Sutaupysit pinigus pirkdami čionai

For Cuts and Wounds
Saugokitės užsikrėtimo! 
Tepkit visus įbrėžimus, 
susižeidimus ir įpjovimus 
su šiuo' stipriu nenuodin
gu antiseptiku. Zenite 
stačiai užmuša perus. Ir" 
pagelbsti gydyti.

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
At your druggist, 25c

The Knight Laboratories, Chicago

už trijų gerklių setą, 
su viskuo, gatavą įdėti į 
jūsų anglinį furnasą ar 

anglinį pečių.

NUTAIKYTAS, TVIRTAI PA
BUBA VOTAS, ILGAI LAIKANTIS GAZO DE
GINTOJAS^—^LENGVAI ik GREITAI ĮDEDA

MAS Į JŪSŲ ANGLINĮ PEČIŲ, IR LENGVAI 
IŠIMAMAS KADA NEREIKIA.

Hardware ir Supply
Dealers

Pašaukit Main 6640 ir gausit aprašančius lapelius 
ir vardą artimiausio pardavėjo kuris gali pristatyt.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese SPORTAS
i jį 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Žemės Rojus” Baigia
mas Ruošti

Artistui St. Pilkai apsibuvus, 
Clevelande ir sudarius būrelį | 
scenos mėgėjų, tuoj ir įsikūnys 
musų kolonijoj “žemės Rojus”, 
komedija kokios dar niekad ne
sam matę. Tai yra trijų veiks
mų veikalas.

“žemės Rojus” buvo statytas 
Chicag'oje su didžiausiomis pa
sekmėmis, ir gerb. Pilka kvie-

Art. St. Pilka
' (Vienoj iš savo rolių) 

čiamas su tuo veikalu apsilan
kyti į kitas kolonijas.

Kiek patiriama, gerb. Pilka 
iš Clevelando vyks į Bostoną ir 
ten statys “žemės Rojų”, o 
prie to ir “Aušros Sūnūs”.

Clevelande “Žemės Rojų” pa
matysim šeštadienio vakare, 26 
d. Kovų,., Lietuvių svetainėje.

Artintas St. Pilka, vienas iš 
Dzimdzių -jjrupės, kuris Cleve
lande peyėrtą HĮetą vaizdino ni- 
gerio rdTę ir kitas, užsuko čia 
iš Chi’cagos, kelyje ^Lietuvą, ir 
atsisveikinęs su Clevelandu ap
silankys Bostone ir Brooklyne, 
o vasarą iškeliaus tėvynėn.

Art. St. Pilka yra irgi kelių 
pašaukimų žmogus*, nes kaip ir 
Karolis Sarpalius, mokinosi ant 
daktaro ir nedaug reikia iki pa
baigimo medicinos mokslo. Ka
ro laiku Pilka daktaravo Rusi
jos armijoj.

MIKO PETRAUSKO KON-
' CERTAS
Pereitą šeštadienį Clevelande 

davė koncertą musų žinomas 
muzikas, komp. Mikas Petraus
kas. Jam1 asistentais buvo Sta
sė Greičienė, Julius Krasnickas 
ir Regina Greičiūtė.

Pats kompozitorius sudaina
vo, keletą dainų gana gražiai, ir 
kelis sykius buvo iššauktas pa
kartoti. Taipgi gražiai atliko 
savo dalis Stasė Greičenė, vie
tinė, kurią publika mėgsta gir
dėta dainuojant, ir J. Krasnic
kas, kuris savo gražiu baritonu 
visą publikai patinka.

Greičenė su Kracnicku sudai
navo duetą, tik nedainavo su 
Petrausku dueto kuris buvo pa
baigoj programo.

Reikia tarti pagyrimo žodis 
jaunai mergaitei, Reginai Grei
čiūtei, kuri vos 11 metų būda
ma taip puikiai skambina pia
ną. Ji gražiai atliko Minuetą ir 
kada akompanavo savo motinai 
prie dainavimo tą užduotį atli
ko kaip tikra suaugus akompa- 
nistė. Iš jos išeis labai pasek
minga pianistė ir linkėtina jai 
lavintis kuodaugiausia.

Gerb. Petrauskui ir St. Grei- 
čienei buvo įteikta po gėlių bu
kietą. S.

Jozevskaitė ir Kudirka 
Atvyksta

Artistė kuri dainavo Kauno 
operoje su Kipru Petrausku — 
tai Kamilė Jozevskaitė.. Ją ne
daugis Clevelandiečių matė ir 
girdėjo dainuojant pereitą mė
nesį su Justu Kudirka, bet ka
dangi nebuvo laiko gerai išgar
sinti kiti visai negavo progos 
girdėti, taigi rengiama antras 
jų koncertas — naujas progra
mas — Balandžio 3 d., irgi Lie
tuvių svetainėje.

Artistei Jozevskaitei dainuo
jant pirmu kartu operą “Tra
viata” su Kipru Petrausku Val
stybinis Operos teatras buvo 
užpildytas. Jozevskaitė vaidi
no ir dainavo Violeta Valery ro
lę. Pirm to ji buvo išvažiavus 
Italijon ir po sugryžimo pasi
rodė nepaprastai žymiai pažin- 
gėjus dainavime, taigi Kauno 
publika sutiko ją su dideliu 
džiaugsmu.

Vėliau K. Jozevskaitė tapo 
valdžios paskirta į Klaipėdos 
muzikos konservatoriją balso ir 
dainavimo mokytoja, kur pasi
tarnavo jaunimui pakilėdama 
juos dainoje.

IŠ SARPALIAUS RIS- 
TYNIV SU LEWIS

ZOSYTĖS SU JUOZU FAJTAS
Kovo 2 d., einant iš SLA’. 14 

kp. susirinkimo, girdėjau Zosy- 
tės faitą su Juozu. Aš ėjau vie
nas, paskiau mane ėjo Banio- 
niai, Zabulionis, o paskiau juos 
— Mažeikai, kurie gyvena ant 
Hecker avė.

Pasukau į namus Addison rd. 
Tuoj atsisveikinęs su Banio- 
niais Zabulionis eina paskui 
mane, o kitoj pusėj Addison rd. 
eina Mažeikai. Ir tik spėjus 
paeit kelis žingsnius nuo Supe
rior avė., pasigirdo kitoje pu
sėje Addison rd. Zosytės žiau
rus balsas:

— Tu prakeiktas gyvate! Aš 
tau snukį išmalsiu. Tu dur
niau, nepaisant kad1 tu apgau
dinėji žmones, bet vistiek nie
ko neturi.

Eidamas paskui mane Zabu
lionis tarė:

— Suprantama, suprantama 
kad apgaudinėjat žmones. ’

— Tylėk, eina lemonas, — 
pareiškė Juozas.

Zosyte sušuko:
— Jei jis man prasitars dau

giau aš jam mordą išdaužysiu, 
tas prakeiktas....

Zabulionis pareiškė:
— Aš girdžiu keno tai bal

sus, lyg šunų kurie loja prieš 
-mėnulį. •

Aš įsisukau į savo gatvę, o 
Zabulionis viena puse Addison 
rd. ir Mažeikai kita puse nuėjo 
tolyn į namus.

Nežinau ar . dar. Zosytė su 
Juozeliu faitavosi daugiau ar 
ne.

Bet aš dabar žinosiii kad Zo
sytė savo vyrą išvadino žmonių 
apgaudinėtoju. Girdėjęs.

ĮVAIRIŲ TAUTŲ MUZIKOS 
PROGRAMAS

Nedėlioj po pietų, miesto au
ditorijoj nuo 3' vai. įvyksta ki
tas didelis Cleveland Orches
tros koncertas su parinkta dau
gelio tautų muzika. Orkestrą 
vadovauja pasižymėjęs dirigen
tas Nikolai Sokoloff, kuris jsu 
savo rriUzikantais praeitą mė
nesį apvažinėjo Kubą ir kitas 
sritis ir visur buvo sutiktas su 
didele pagarba ir pagyrimais.

Miesto auditorijoj rengiami 
šie koncertai todėl kad kuodi- 
džiausios minios žmonių galėtų 
atsilankyti ir girdėti, ir įžanga 
padaryta tokia maža kad kiek
vienas gali įstengti atsilankyti: 
tik 50e ir 25c., kokie kam patin
ka.

Tikietai galima gauti “Dir
voje”, tik pasisterigkit iškalno 
j u pareikalauti._____________

vaikinas' jieško kambario ■ 
gyvenimui, taipgi kad butų duoda
ma namie valgis. Pas blaivus tau
tiškus žmones, tarpe E. 20 ir E. 40 
gatvių. Turinti praneškit.

JOHN MARCH
General Delivery, Cleveland.

NAUJA KRAUTUVĖ
Adomas Norkevičia, patyręs 

drapanų siuvėjas, šioj subatoj 
atidaro drapanų siuvimo krau
tuvę skersai Lietuvių salės, ant 
kampo Superior aye. ir Russell 
road. Jis yra patyręs siuvėjas 
•Ir pasiryžęs patarnauti Cleve- 

| landiečiams kuogeriausia.
Kiek žinoma, A. Norkevičia 

vėliau mano užlaikyt savo krau
tuvėj vyriškas gatavas drapa
nas ir šiaip visokias reikmenis.

Linkėtina naujam “Dirvos” 
kaimynui geriausių pasekmių.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI 

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Wm. Abel salėj, 7017 Superior av. 
Tyrinėjimai lygiai ant 2 p. p.
Prakalbos lygiai ant 3 p. p.

EKSTRA! EKSTRA!
del visų lygiai nuo 3 p. p.

PUIKUS PAVEIKSLAI BUS RO
DOMA DOVANAI

Paveikslai yra daugiausia istoriški 
nuo tolimos praeities ir puikiai ar
tistiškai nupiešti. Jų gražumas nu
džiugina ir suteikia daug suramini
mo visiems, .todėl kviečiam visus se
nus ir jaunus Lietuvius ir Lietuvai
tes * atsilankyti ir pamatyti šiuos 
puikius istoriškus svalvuotus paveik
slus.

Kviečiame visus.
Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

PAJIEŠKAU KAMBARIO
■Pas Lietuvius, naujai vedusiai porai, 
Lietuvių apgyventoj vietoj. Atsišau- 
kit tuojau “DIRVON”, 6820 Supe
rior avenue. (13)

PARDAVIMAI

BOLŠEVIKŲ VAKARIENĖ
Nedėlioj, Kovo 13 d., Grdina 

svetainėj įvyko ALDLD. 22 kp. 
vakarienė su programų. Pro
gramas buvo. Bet tokis pro.- 
gramas negalima priskirt prie 
programų, kuomet,..tik vaikų 
choras dainavo, u daugiau nie
ko nebuvo.

Vakarienė buvo tokia kokios 
Clevelande tarp kairiųjų įpras
ta: deršukės galas, kopūstai ir 
kava su šmotu pyrago. Publi
kos buvo mažai. Mat, Mažeikų 
vadovaujama klesa nenori eit 
su jais. Praėjusiais metais tos 
pačios draugijos rengto j vaka
rienėj buvo virš 300 publikos, 
o šįmet apie šimtelis.

Kažin kur ta Mažeikų armi
ja dingsta.

Reikia pastebėt jog didumą 
publikos sudarė ne Mažėikos ša
lininkai bet pašaliniai, ypač bu
vo daug SLA. jaunimo.

Buvęs.

PARSIDUODA NAMAS)
1181 E. 83rd st., 7 kambarių namas, 

du garadžiai, galima lengvai per
dirbt del dviejų šeimynų. Kaina tik 
$6,300. Rejkia įmokėt $1,500. Na
mas dabar tuščias. Kreipkitės 1259 
E. 79 St.

PARSIDUODA
11911 Miles avė. cash mėsinyČia, 

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

UŽMUŠĖ DARBININKĄ
Nedėlio snaktį prie Parish ir 

Bingham dirbtuvės plėšikų nu
šautas naktinis sargas, J. Rus
sell, 28 metų amžiaus. Ta dir
btuvė priguli Midland plieno 
kompanijai, kurios prezidentas, 
E. J. Kulas paskyrė $1,000 at
lyginimo jei kas pagelbės su
gauti žmogžudžius.

PARSIDUODA
9 kambarių pavienis namas, eis pus

dykiai. Reikalinga padalinti liku- 
sis turtas. Randasi Lietuvių kaimy
nystėje. Stogas akmeninis; gara-' 
džius, modemiški įrengimai. Kreip
kitės 7220 Hecker avė., po 7 vai. va
kare. Tel. Penn. 1089R.

PARSIDUODA
2 šeimynų, po 5 kambarius na

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

Sandaros 18 kp. turėjo susi
rinkimą “Dirvos” redakcijoje 
antradienio vakare. Buvo, ap
kalbėta kvietimas su prakalba 
atvykusio iš 'Lietuvos Valstie
čių Liaudininkų atstovo N. Ra
džio, išrinkta tam komisija.

Nominuota Sandaros centro 
valdybon šie: pirmininku A. B. 
Strimaitis, vice pirmininku J. 
Virbickas, sekretorium K. J. 
Paulauskas, iždininku A. Ivas.

Kuopa nutarė "rengti pikniką 
vasaros laiku.

4* *1* i* 4* 4’ 4* •i* i* *1’ ’l* *1* 4* v u* 4*

PARSIDUODA
3 šeimynų moderniškas namas, po 5 
kambarius viršuje ir apačioje, ir 3 
kambariai ant trečio aukšto. Du 
karšto oro furnasai šildymui.. Krei
pkitės viršutiniam aukšte. 9916 
Parkgate avė. už E. 105-<tos, šiau- 
rėn nuo Superior.

O ROSEDALE ©j 
Dry Gleaning Go.!

Rand. 7906 Z 
PETRAITIS, Prop, f 
Superior Ave., |

W PRANEŠIMAS į
Pranešu Clevelando Lietuviams jog šeštadienį. Kovo Z 

19 d. atidarau naują didelę Vyriškų Drapanų siuvyklą -< 
po antrašu 6900 SUPERIOR AVE., kampas Russell rd. z

Nuo pat jaunystės, užsiimdamas siuvimu vyriškų dra- ? 
panų ant užsakymo, todėl galiu darbą atlikti atsakančiai f 
ir greitai. Malonėkit persitikrint, o patirsit kad mano i 
darbas ir kainos yra pilnai patenkinančios. |

ADOMAS NORKEVIČIA
6900 SUPERIOR AVE. Kampais Russell Road |

Skersai gatvę nuo Lietuviškos svetaines..

Lewis Laimėjo Pirmą Susiki
bimą; Sarpalius vos Nepa
guldė Jį, bet Laikas Išėjo.

Sakykit kaip kas norit, .bet 
kas iš ristikų gali atsilaikyt 
prieš Smaugiką Lewis valandą 
suvirš laiko tai yra pirmos kle- 
sos ristikas ir stiprus vyras, ir 
ypač dar jeigu pats ne bėga nuo 
jo bet visu laiku gaudosi ir var
gina savo priešą.

šiose ristynėse tokiu buvo 
Lietuvių čampionas Karolis 
Sarpalius, kuris Kovo 16 d. ri
tosi su pasauliniu sunkios vo- 
gos čampionu.

Smaugikas išsyk kaip tik ris- 
tynės prasidėjo bandė gaudyt 
Sarpalių už galvos ir trenkt į 
žemę, bet Sarpalius pamokytas 
iš kitų sykių apsisaugojo galvą 
ir kaip tik Lewis griebė jį už 
galvos, Sarpalius tuoj nutrau
kia jo ranką sau nuo sprando 
ir trenkia jį per petį į matrosą.

Lewis sutiko sau tokį priešą 
kurais naudoja tuos pačius trik- 
sus, nes ir Sarpalius yra labai 
geras sprandų laužytojas ir vi
si beveik jo priešai nuo to nu
kentėjo. Kas pakliūva į Sarpa- 
liaus “headlocks” tai irgi pasi
junta bėdoje.

Užtai Lewis visu laiku tik 
saugojo savo storą sprandą nuo 
mūsiškio drutuolio.

Jiedu turėjo ristis valandą ir 
pusę laiko ir laimėti du sykiu iš 
trijų, bet Lewis vos vieną sykį 
teįstengė Sarpalių paimti po 
suvirš valandos laiko.

* *!' H /.. •
Coy Williams, žymus sporto 

rašytojas iš Cleveland Press, ši
taip aprašo šias ristynes:

“Sunku iš pašalies tėmijan- 
čiam spręsti kas laimėjo svar
biausioj poroj miesto auditori
joj trečiadienio vakare. • Ed 
‘Strangler’ Lewis, kuris savina- 
si pirmą vietą sunkiųjų eilėje; 
laimėjo tik vieną kartą po va
landos primitivio tąsymosi.

“Bet Karolis Sarpalius, ris
tikas, daktaras; dainininkas, ra
dio artistas ir kerėtojas mote
riškų širdžių, nuėjo nuo matra-* 
so prie beprotiškų aplodizmen- 
tų keliolikos tūkstančių entu
ziastų kurie net sienas drebino 
vien tik del ‘jo. Viskas priklau
so nuo to ar esi realistas ar ro- 
mantistas. Jeigu esi realistas 
tai gal but^Lewig turėtų turėti 
viršų.

“Ristynė buvo nepaprasta. 
Gražusis Sarpalius, turbut po- 
puliariškiausias ristikas kokis 
kada Cleyelande buvo, dėjč> des
peratiškas pastangas nugalėti 
gudrųjį Lewis.

“Jis visu laiku atakavo savo 
priešą. Kankinančiais kojų lau
žimais ir žirklėmis bei rankų 
užlaužimais pridarė Lewis’ui 
nemažai bėdos, bet tas patyręs 
veteranas išsisuko.

“Lewis turėjo prastą giliukį 
su savo garsiu hedloku. Karo
lis išsidirbo tam tikrą spyrimą 
kuriuo iššoko trumpu laiku iš 
smaugimų.

“Bet po valandos ir keturių 
■minutų tąsymosi, Lewis pagavo 
taip kad nebuvo galima išspru
kti ir paguldė tą aukštą Lietuvį 
pirm negu jis spėjo spyrimu iš
simušti.

“Kuomet jiedu sugryžo liku
sioms 15 minutų, Sarpalius, ku
ris taipgi žymisi savo hedlokais, 
pagavo kelis sykius už galvos 
Smaugikui ir minutoms bėgant 
pradėjo savo priešą apsvaigint.

“Ed pradėjo stengtis tik už-i 
gaišinti laiką, bet kada buvo 
pranešta kad liko tik dvi minu
tes laiko, Sarpalius turėjo jį 
žymiai apkvaišinęs. Varpas su
skambėjo laikui pasibaigus kai 
Sarpalius turėjo jį tvirtai pritį 
matroso ir vertė aukštieninką.

“Pabaiga buvo dramatiška. 
Daugybė buvo kurie manė kad 
Sarpalius butų paguldęs savo 
priešą jeigu butų buvę kelios 
minutos daugiau.

. “Lewis už savo šalinimąsi ir 
bėgimą nuo Sarpaliaus gavo tik 
bu-u-u, o Sarpalius gavo kuo- 
širdingiausias ovacijas kokių aš 
per ilgą laiką miesto auditori
joj negirdėjau.

“Lewis buvo 230 svarų, ar
ba 18 svarų daugiau už Karolį.” 

Ir kiti du Clevelando dienraš
čiai panašiai puikiai apie musų 
Sarpalių atsiliepia.

* ' , > *
“Sarpalius Užkariavo Miestą”

Cleveland Plain Dealer apie 
Sarpalių rašo šitaip: 
' “Karolis Sarpalius, vienas iš

puikiausių jaunų prospektų ko
kis ristynių sporte pakilo dau
gelio metų protarpyje.

“Prie to kad čampionas Le
wis yra nepaprastai populiarus 
Clevelande, abejotina ar Penk
tasis Miestas kada nors matė 
geresnį ristiką kaip Sarpalius. 
šis Lietuvis jaunuolis užėmė šį 
miestą šturmu ir ne tik kad 
kviečiamas į ristynes ■ miesto 
auditorijoj, bet taipgi nuolat 
dalyvauja Lietuvių vakaruose 
ir dainavo per radio.

“Sarpalius pasidarė save žy
miausiu ristiku skdbomis. Jis 
mušėsi į priešakį nuolatai ir 
kada Marotta pradėjo žiūrėt ko 
kas galėtų kibti į čampioną jis 
nusprendė kad Sarpalius turi 
pasidaręs geriausj rekordą iš 
visų šį sezoną, taigi davė progą 
tam jaunuoliui.”

SAMSONO IR GALIJOTO 
ATSILANKYMAS

Augustas Freimontas ir Jo
nas Kodis, du Chicagiečiai dru- 
tuoliai, apsilankę pirmu kartu 
Clevelande (parodė tokius drū
tumo aktus kurie stebino visus. 
Kas galėtų tikėt kad tokie vy
rai, ne visai didelio subudavoji- 
mo, galėtų pakelt tokias sun
kybes kokias jie pakėlė, viso
kiose pozicijose: stati, gulėda
mi aukštieninki ir kitaip.

Clevelandiečiai džiaugėsi mar 
tydamį kad iš Lietuvių turi to
kių žmonių kurie laiko pasauli
nius rekordus standard sunkių 
vogų pakėlimo.

Prie jų ant estrados pagelbi- 
ninkais buvo Karolis Sarpalius 
ir artistas St. Pilka, kurie nors 
yra milžinai sulyginant su tais 
dviem, bet negalėjo tų vogų pa
kelti.

Po viso kilnojimų programo 
Freimontas ir Kodis parodė ke
letą minutų kaip .ritasi Chica- 
gos butlegeriai. Jiedu davė ga
na gražų ir smarkų vaizdą ris
tynių, iš ko matėsi kad jie yra 
vikrus ristikai. Sarpalius buvo 
“refery”. Po penkiolikos mi
nutų abudu dar liko gyvi (Chi- 
cagos butlegeriai nusižudo).

Po pertraukos, Kodis šaukė 
iš publikos kas nori ateit su 
juo susikibti ir pasitąsyti arba 
pabandyt jį paguldyt kaip kas 
nori ar moka, bet neatsirado 
tokių drąsuolių.

Kodis ir Freimontas turi me
dalius už savo atsižymėjimus 
ir Freimontas apsižiūrėjęs kad 
Sarpalius negali pakelt jų vo
gų pareiškė kad_nori su Sarpa- 
lium ristis ir jeigu kaip tai iš- 
stumt Sarpalių iš Clevelando.

Prisideda Turnamentan
Kodis ir Freimontas prieš iš

važiavimą pareiškė kad jiedu 
sutinka dalyvauti Clevelande 
ruošiamame turnamente išrin
kimui čampionu. Freimontas 
turi du medaliu gautu už atsi- 
žymėjimą ristynėse, vieną ga
vo 1919 m. antrą 1925-m., tai
gi yra geras “fiš” bile vienam 
musų ristikui į akį šokti

EKSTRA! VANAGAITIS 
LAUŽYS SARPALIŲ 

BOSTONE?
Kažin ar šią vasarą komp. A. 

Vanagaičiui neteks išsimaudyt 
Atlantike, ba kaip ateina slapti 
tiligramai tai Bostoniškiai būti
nai užsimanė parkviest) Vana
gaitį ant Sarpaliaus sprando. 
Mat, Sarpalius dabar apsigyve
no Bostone ir daužo ne tik Po- 
liakus ale ir Airišius, o Bosto
nas yra Airišių miestas, todėl 
reikalinga galijoto kuris Sarpa- 
fliui ragus aplamdytų.

KAROLIS SARPALIUS REN
GIASI APLANKYT 

LIETUVĄ
Medicinos studentas, daini

ninkas, muzikantas ir žymiau
sias šių laikų Amerikoje Lietu
vių ristikas kurišT plačiausia ži
nomas tarp Amerikonų, Karolis 
Sarpalius rengiasi apsilankyti 
Lietuvon. Kaipo čia gimęs ir 
augęs, betTcadangi jo tėvai pa
eina iš Lietuvos, jis turi pa
traukimą pamatyti tą šalį ku
rioje, kaip pasakos sako, seno
vėje visi Lietuviai buvo tokie 
milžinai kaip jis, vyrai kaip ar- 
žuolai. Sarpalius turi noro su
sipažinti su Lietuvos jaunimo 
organizacijomis, su Lietuvos 
gyvenimu, ir kadangi pats buvo 
karininkas pasauliniame kare 
jis savo apsilankymu padarytų 
vizitą ir tarp Lietuvos kariume- 
nės bei jos sporto šakų.

Kada K. .Sarpalius vyks dar 
tikrai laiko nenustatė.

Reikia tikėti ka~d kaip jam 
pasipažinti su Lietuva taip ir 
Lietuvos jaunimui su juo bus 
labai malonu.

Akrono Naujienos
VISI LAUKIA RISTIKŲ ČAM- 

PIONATO
Akrono ristynių sporto mylė

tojai štai kaip kalba ir mano 
iapie ristynes kurios manoma 
padaryti už Lietuvių čampiona- 
tą. •

Kada Juozas Komaras iššau
kė Lietuvius ristikus ristis už 
Lietuvių- čampionatą ir skyrė 
vietą New Yorką arba Chica- 
gą tai Akrono ristynių mėgė
jai labai nusiminė kad negalės 
matyti ristynių. Gi vienas pa
siturintis biznierius, J. J. Ver- 
sįackas, kuris turi drapanų siu
vyklą ant So. Arlington st., pa
sakė: Man tai nedaro skirtu
mo, aš nors ir į Kaliforniją va
žiuosiu tų ristynių matyt, nes 
noriu matyt kaip Karolis Požė
la liks Lietuvių ristikų čam
pionas.

Kada kiti sportininkai nuro
dinėjo jam kad dar nežinia kas 
gali likti Lietuvių ristikų čam
pionu, nes Sarpalius ir Koma
ras yra sunkesni už Požėlą, o 
dar yra ir Juška, tai Versiac- 
kas pasakė: Jeigu jus, brolu
žiai, abejojate tai gerai, o aš 
tai ne, ir jeigu kuris norit dėti 
lažybas už bile ristiką duokit 
šian, o aš prieš kiekvieną jūsų 
dešimtinę ar šimtinę dedu dvi
gubai už Požėlą. Aš pasiren
gęs pors ir kelių ar keliolikos 
šimtų betą priimti, aš stovių 
už Požėlą.

Bet prabėgus kiek laiko, štai 
pasirodo “Dirvoje” žinutė kad

ristikų turnamentas už čampio
natą rengiama Clevelande, tai 
musų (siuvėjas net į aukštą pa
šoko, ir daugybė kitų nudžiugo 
kad gaus progą dalyvauti ir sa
vo akimis matyti čampionato 
ristynes.

Aš nuėjau pas Versiacką už
sisakyti naują siutą, ir tik spė
jau ineiti į jo įstaigą jisai vie
toj paklausti kaip einasi ar ko 
atėjau, sušuko savo skardžiu 
balsu: Ar matei “Dirvoje” kad 
rištynės įvyks Clevelande?

Aš atsakiau kad mačiau ir 
jeigu ristynes butų Akrone tai 
ir aš turėčiau progą pamatyti.

Tada Versiackas paklausė 
manęs ar aš noriu matyti tas 
ristynes. Aš atsakiau jog no
rėčiau. Jis tada pasakė man 
būti gatavam, nes jis nuveš 
mane į Clevelandą, nes turės 
savo automobilyje vietos, nors 
ir kitiems keturiems prižadėjo 
nuvežti. Taigi į valandą laiko 
iš Akrono ir pasieksim Cleve
landą.

Dabar ir aš laukiu ristynių.
Reporteris.

ŽMOGŽUDYSTĖ AKRONE
Ant Manchester rd. buvo nužu

dytas tūlas Michael Klotz, 59 m. 
Policija griebėsi jieškoti žmogžu
džio. Klotz rastas nuduitas savo 
namuose, jo moteris irgi sužeista.

Tas žmogus atsilankydavo pir
miau jų namuose patarimų sveika
tos klausime.

Pranešimas
The Lake Eri^ Trust Company praneša jog atidarė 
savo skyrių po antrašu 7019 Superior Avenue, pra
dėjo veikti šeštadienį, Kovp 12 d.
Jus esat širdingai kviečiami pasinaudoti šito banko 
patogumu jums šiame dlstrikte ir atlikinėti savo 
reikalus per ją. j
Komercialės ir Taupymų Sąskaitos — Užrubežiniai 
Reikalai, Trustų ir Generalįs Banko patarnavimas.

J. Horace Jones, President
Charles H. Hill, Vice President L. C. Kollie, Vice President 

A. W. Pleister, Sec’y and Treas.
D. A. Berardi, Asst. Sec’y and Treas.1 §. C. I’ayne, Trust Officer

MES MOKAME NUOŠIMTĮ UŽ TAUPYMUS 
NUO DIENOS PADĖJIMO.

The LAKE ERIE TRUST Co.
Main Office Branch Office

1612 Euclid Ave. 7019 Superior Ave.
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RICHMAN'S DRAPANOS
Stebėtiniausios vertybės pasaulyje drapanos yra padirba
mos čia pat Clevelande milžiniškoj Richman dirbtuvėj ku
ri užima visą bloką ant East 55th Street nuo Luther avė. 
iki Harlem avė. Musų 2,000 vyrų ir moterų darbininkų 
yra savininkais kompanijos akcijų. Kiekvienas — nuo 
vaiko patarnautojo, moteries valytojas ir virėjų, iki ofiso 
vedėjų — gauna kompanijos pelno gale metų. Tai ar 
stebėtina kodėl musų drapanos yra tokios geros?
JUS GALIT PASIRINKTI Iš N,APRIBOTOS DAUGY
BĖS MUSŲ SIUTŲ IR OVERKOTŲ MUSŲ KRAUTU
VĖSE PO

$22.50
Jie visi yra grynos vilnos ir garantuojami patenkint ne
šiotoją, arba pinigai bus noriai grąžinami.

The Richman Bros. Go.
Ontario kampas Procpect Avė.

Įsteigta 1879.

Pamatykit musų $3 ir $4 kelines
Parsiduoda iš Dirbtuvės tiesiai jums—Jus sutaupot tar- ! 

pininko pelną.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 -----


