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300,000 Angliakasių ŠANGHAI PERĖJO Į
KITAS RANKAS ’

šanghai. — šis Chinų mies-

MOTERIS IR JOS MEI
LUŽIS NUŽUDĖ 

DĖ VYRĄ
Rusija ir Pabaite

Gatavi Mesti Darbą
*

OPERATORIAI NORI SUARDYTI ĄNGLIA-

IR DARBININKŲ ŽINIOS

■ Amerikos 
prezidentas 
darbininku

turtus ir turėti daugiau

Columbus, O. - 
darbo federacijos 
Green kalbėdamas 
susirinkime pasakė jog dabar
tiniu laikų darbininkai jieško 
trumpesnių darbo valandų ir 
didesnių algų, ne su tikslu su
dėti
laiko dykauti, bet pasidaryti 
savo namus ir «avo gyvenimą 
linksmesniu, o tada jie bus ge

nesni piliečiai.
šita kalba nepatinka komu

nistams, nes jie nori kad dar
bininkai kuodaugiau skurstų ir 
vargtų, tada, anot jų, greičiau 
galės pžfekti į dar didesnį skur
dą, t. y. įvykins revoliuciją.

CIevelande darbininkų unijų
viršininkai veda smarkią kovą ninkai. 
prieš paduotą Valstijos legisla-

’ Pittsburgh, Pa. — Pennsyl-I 
vanijos minkštos anglies kasė
jai ir kasyklų operatoriai 
kasi čionai prisiruošimui 
kien kovon.

■ Visi darbai unijistinėse 
kštos anglies kasyklose visoje 
šalyje sustos Balandžio 1 d. Ir 
kaip rodos streikas užsitęs bent 
tris mėnesius. Abi pusės už- 
sispyrusios ir pasiryžusios lai
kytis.

Balandžio 1 d. 300,000 anglia
kasių pames darbus. Jei strei
kas užsitęs tris ar keturis mė
nesius darbininkai neteks algo
mis $125,000,000 iki $150,000,- 
000. Operatoriai turės nuosto
lius dar didesnius negu darbi-

KASIŲ UNIJĄ
_ *---------- —----r-----:'-------

Nužudė Vaiką, Patįs 
Nusižudė iš Baimėsren-

sun-

min-

Chicago. — Prie Des Plaines 
upės, Forest Parke, Chicagos 
priemiestyj, rasta apdegęs 12 
me.tų vaiko lavonas. Pažinus 
keno tas vaikas buvo, policija 
nuvykus į namus rado jo moti
ną ir patėvį nusinuodinusius.

Spėjama kad motina ir patė
vis norėdami pabausti vaiką ne
tyčia jį užmušė ir paskui norė
dami užslėpti jo lavoną uždegė. 
Bet vėliau, pabijoję bausmės, 
patįs nutarė nusižudyti.

tas, svarbiausias ir didžiausias 
uostas ir prekybos centras, pa
teko Į rankas Chinų nacionalis
tų, ir mieste prasidėjo žiaurus 
mūšiai tarp riaušingų minių.

Streikuojanti darbininkai ir 
150,000 šantungo kareivių puo
lė plėšti Chinų miesto dalį ir 
užviešpatavo žiaurus teroras.

37,000 svetimšalių gyvento
jų to miesto sėdi kaip ant ver
dančio katilo briaunos. Juos 
saugoja 15,000 svetimų šalių 
kariumenių mieste išsodintų.

Kelis sykius svetimšaliai bu
vo baimėje chaoso koiš siautė 
tame mieste, bet pradėjo klau
syti karo įsakymų ir buna vi
duje.

šiaurinių vadų kareiviams 
pasitraukus ir užeinant pieti
niams miesto gyventojai pradė
jo labai baimintis. Streikui tę
siantis gatvės buvo pilnos riau
šingų minių. ,

New York. — Policija suėmė 
moterį ir jos meilužį, kurie pri
sipažino nužudę tos moteries 
vyrą, vieno laikraščio redakto
rių. Vyras rasta negyvas, pa
smaugtas vielų šniūreliu. Po 
ilgų klausinėjimų moteris pri
sipažino kad ji su savo meilu
žiu, to redaktoriaus draugu, ne
galėdami ilgiau senyvo vyro 
pakęsti, sutarė jį nužudyti.

Jie visi vėlai sugryžo Kovo 
20 d. iš svečių, vyras nuėjo gul
ti, o moteris su savo meilužiu 
dar liko. Kada vyras užmigo 
jiedu supuolę jį užsmaugė.

Paslėpimui savo pikto darbo, 
moteriai irgi surišta kojos ir 
rankos, ir kada prisišaukta pa
galbos moteris aiškino kad juos 
buvo, užpuolę plėšikai.

Džiazo Amžius Baigiasi.
Sako Vatikanas

Kaunas. Senai vedamos, ruoštas, o derybose su Estij

$500,000,000 Perviršis
S. V. Iždinėj

Į 17 Valandų Perskrido
Atlantiką

raitos policijos.
Darbininkai sako kad valsti- 

jinė policija butų toks pat be
reikšmis ■ dalykas kaip 'kitos 
centralizuotos valdžios, kaip pa- 
veizdan prohibicijos vykinto
jai, kurie savo tikslo neatsie
kia. Centralizuota valstijos po
licija irgi neturėtų reikšmės, o 
ji tik butų panaudota prieš 
darbininkus laike streikų.

Ohio ūkininkai Valstijinės po
licijos įkūrimą remia.

Vienos didelės Japonų gar
laivių linijos laivų virėjai su
streikavo reikalaudami padidi
nimo algų. Streikui kilus ne- 
kurie laivai negalėjo išplaukti.

Brazilijoj, Alegre uoste, eks- 
plodavus. gazolinui ant mažo 
laivo užmušta devyni darbinim 
kai.

šis streikas yra daugiau negu 
tik kivirčiai už algas. Tai yra 
kova iš operatorių pusės suar
dyti ar bent nusilpninti uniją. 
Unija iš savo pusės tikisi at
gauti savo spėką kasyklų darbų 
valdyme, nes pastarais laikais 
buvo nusilpnėjus.

Pašaliniai bizniai iki pradžiai 
sekančios žiemos nuo streiko 
nenukentės, nes išdirbystės tu
ri prisikrovusios anglies per
viršį.

sekreto- 
Birželio

Sugryžo iš ‘Numirusių’
Williamsburg, Ky. — Netikė

tai sugryžo pas savo močeką 
viena 16 metų mergina, kuri 
du metai atgal dingo iš namų, 
ir jos nerandant buvo apkal
tintas vienas vyras, 33 metų, 
jos nužudyme. Tas vyras bu
vo nuteistas visam amžiui ka
lėti. Mergaitė pabėgo iš namų 
negalėdama sugyvent su savo 
močeka, ir žinojo kad tas vyras 
už ją įkalintas, bet negalėjo il
gai apsispręst ar gryžt ir iš- 
liuošuot jį, ar but sau nežino
ma ir palikt jį žiauriam liki
mui, vargti kalėjime.

Dabartinė algų sutartis uni
jos su operatoriais, padaryta 
1924 metais išsibaigia vidur
naktį Kovo 31 d. Nesant nau
jai sutarčiai darbininkai auto
matiškai sustoja dirbę. Nei 
viena pusė netiki kad iki Balan
džio 1 dienai pasiseks padaryti 
naujos sutartjs.

šie kivirčiai paliečia tik min
kštos anglies sritį kuri suside
da iš Illinois, Ohio, Indiana ir 
Pennsylvania valstijų, 
anglies 
darytą

Suv. Valstijų iždo 
rius skelbia kad apie____
30 d- valdžios iždinėje susida
rys apie $500,000,000 perviršis. 
Tas iškelia klausimą ką valdžia 
darys su tais pinigais. Vieni 
tuojau pasiūlo numažinti gy-. 
ventojams taksus. Bet kiti vėl 
turi kitą nuomonę, kad reikia 
numažint kitoms 
skolas. Jie sako 
niu laiku nėra 
reikalo taksus mažinti., j

Dabartiniu laiku įvairios ša- 
lįs skolingos- Amerikai apie 
$19,150,000,’000.

šalims, karo 
kad dabarti- 
spaudžiaiičio

AUDROJ ŽUVO 25 
YPATOS

Kietos 
kasėjai turi sutartį pa- 
1926 metais.

valstijos unijinių kasy-

Brazilijon atskrido Portuga
las lakūnas, Mąj. Beires, kuris 
parskrido’per Atlantiką per. 17 
valandų laiko. Jis padarė 1,524 
mylias kelio be sustojimo. Ke
lyje matė du garlaiviu, bet jie 
jo nepatėmijo, nes jis neturėjo 
žiburių.

$100,000 Užkasta Ka
pinėse*?

Roma. — Vatikano viršinin
kai sako kad džiazo laikai bai
giasi. Jie tą sako remdamiesi 
dvasiškijos pranešimais iš visų 
pasaulio dalių, kurie kalba jog 
banga pradeda atslūgti ir nyk
sta nemorališkumas kuris pase
kė pasaulinį karą. .

Visose pasaulio dalyse ta re
akcija jau jaučiama, sako po
piežiaus reporteriai. Ne tiktai 
krikščionjs pradėjo išeiti prieš 
nemoralius šokius, bet ir Tur
kai ir Japonai tą patį daro.

daug kartų nutraukiamos ir vėl 
pradedamos sovietų Rusijos de
rybos su Estija, Latvija ir Suo
mija saugumo sutarčiai sudaryt 
paskutiniu laiku atrodo pakry
pusios gerojon pusėn, ir jau 
kalbama apie artimą vaisingą 
derybų baigimą, jei ne su viso
mis minėtomis valstybėmis tai 
bent su viena Latvija.

Sovietų Rusijos politikoj sau
gumo sutartis su Pabaltės vals
tybėmis nesudaro atskiro, kon
kretaus tikslo, nepriklausomo 
nuo kitų ir pat savaime svar
baus, bet yra daugiau 
painesniais pasaulinės 
klausimais. Pabaltės 
tybėms tokios sutartįs 
dėlės reikšmės. Iš čia ateina 
nevienodos abiejų pusių pažiu- 
ir susidomėjimą jomis.

Kadangi derybų iniciativa vi
są laiką yra Maskvos rankose 
tai nuo ąovietų vyriausybės pri
klauso kuo galutinai jos pasi
baigs. Iniciatyvos esimas so
vietų Rusijos pusėj yra, be abe
jo, didelis koziris sovietų diplo
matijai,. suteikiąs Maskvai pla
tesnes manevravimo galimybei 
tarptautinėj arenoj. Juo didės-, 
nis yrą svetimų valstybių susi- 
domėjiųias Pabaltės vaidmeniu 
kįlančiose politinėse problemo
se tuo nuolaidesne yra sovietų 
Rusija Pabaltės atžvilgiu. De
rybų eiga ikšiolei tą viską pa
tvirtina.

taktikos 
politikos 
gi vals- 
turi di

dabai

Nepaneša Savo Griekų
Youngstown, O. — Tūlas An

dy Turscak, 20 metų amžiaus, 
ir įtartas vagystėje, sėdėdamas 
savo kameroje kalėjime tris sy
kius bandė nusižudyti. Jis sa
ko negali dalaikyti kad jo tėvas 
ir motina tai patirs.

Arkansas valstijoj .audra su
griovė pereitos savaitės pabai
goj 750 namus ir jieskant griu
vėsiuose nukentėjusių rasta 25 
žmonės užmušti.

Tūkstančiai žmonių liko be 
pastogės ir blaškėsi po smar
kų lietų neturėdami kur pasi
dėti. Daug buvo sužeista.

Ohio 
klų operatoriai konferencijoje 
Bellaire, O., kalbėdami apie sa
vo sunkią padėtį, streiko grąs- 
mę ir ne-unijinių kasyklų kon
kurenciją W. Virginia ir Ken- 
turky kasyklų, išsireiškė kad 
reikia dėti pastangas unijoni- 
zuoti ir tas kasyklas, kad gali
ma 
gas 
bus

butų, mokant vienodas al- 
darbininkams, varyti 
ir Ohio kasyklose.

dar-

Ugnies Skritulis Ore

Coshoston, O. — Pereitą sek
madienį laike perkūnijos ir žai
bų audros, ore pasirodė ugnies 
skritulis, kuris sprogo su tokiu 
smarkumu kad isbirėjo langai 
aštuoniolikoj namų* Nekurie 
žmonės tą ugnies skritulį matė.

Negerovč Meksikoje
Meksika artinasi krizio. Da

bartinė valdžia artinasi prie 
ekonominės suirutės, jeigu ne 
prie revoliucijos, prasidedan
čios visose valstijose.

Prezidento Calles ekonominė Į 
politika, jo priešų vadinama ko
munistiška, skaudžiai atsiliepia 
ant šalies reikalų, ir gyvento
juose kįla suirutės.

Suv. Valstijų valdžia sako, 
jeigu tik ji norėtų, galėtų bė
gyje 30 dienų padaryti Meksi
koj perversmą ir nuversti ra- 
dikališką valdžią. Reikia tik 
panaikinti draudimą gabenti 
ginklus į Meksiką. Bet Ame
rika bijo kad Meksikonaį Ame
rikoniškais ginklais nepradėtų 
žudyt ir Amerikonų.

’ New York. — Brooklyne su
imta vienas plėšikas kaltinamas 

■ su buriu kitų apvogime paštinio 
! geležinkelio vagono Alton, III;, 

Rugpjūčio mėnesį 1922 m.
Sakoma kad jis prisipažino 

dalyvavęs su kitais penkiais už
puolime ir apiplėšime to trau
kinio. Jie Chicagoj būdami pa
tyrė kad tuo traukiniu gabena
ma $300,000 pinigų, taigi nuvy
kę prie Alton užpuolė vagoną, 
nuginklavo darbininkus, ir pa
grobę pinigus pasidalino po 
$50,000. Jis ir kitas jo drau
gas savo dalis nugabeno į kapi
nes Bismarck, N." D., mieste, ir 
užkasė po kapo akmeniu. Pi
nigai ir dabar ten esą kada jis 
suimtas. Jis aiškinosi bijojęs 
gryžti tenai pasiimti.

Valdžia Imasi Persekiot 
Sausuosius Agentus
Washington. — Valdžia pa

ėmė į nagą apie 4,000 Įvairių 
administratorių, agentų, tyri
nėtojų ir kitų darbininkų, eiJ 
nančių pareigas prohibicijos Įs
tatymo vykintojai. Daugybė jų 
atsižymėjo ne kaipo vykintojai 
bet kaipo laužytojai to Įstaty
mo, šmugelninkai ir kyšių ėmė
jai iš slaptų degtinės platinto
ji-

ir Suomija taip pat padaryt 
didelė pažanga.

Nesunku įspėti kad .Maskvc 
sukalbamumo priežasties jiei 
koti tenka pirmoj eilėj paaštrę 
jusiame Anglų-sovietų konflil 
te. Sovietų spauda senai raš 
kad Anglija stengiasi sudaryt 
anti-sovietinį bloką, kuriam 
dalyvautų ir Pabaltė. Todėl so 
vietų Rusijai yra svarbu, pasi 
rašant saugumo sutartis su Pa 
baltės valstybėmis, sukliudyt 
jų galimą dalyvavimą tanu 
Anglų ruošiamame bloge.

Ateitis parodys ar
skleidžiamos optimistinės žinios 
del derybų sėkmingumo sutin
ka su tikrenybe ar ne. Saugu
mo sutarčių pasirašymas tarp 
sovietų Rusijos ir Pabaltės val
stybių butų žymiausias pasku
tinių laikų politinis įvykis šioj 
Europos dalyj, įnešąs didesnio 
pastovumo elementą į Pabaltės 
santikius su sovietų Rusija, o 
tuo pat ir bendrą rytų Euro
pos politinę konjunktūrą. Bet 
iš kitos pusės pati Pabaltė nė
ra visiškai laisva nuo dar kitų 
įtakų. Todėl, jei garantijų su- 
tąrtįs yra bendrai galimos tai 
jos bus savo rūšies kompromi
sinis vidurys tarp tikrų Pabal
tės interesų, išorinės įtakos ir 
Maskvos noro tiksliau sunor- 
muoti santikius su Pabaite. . O 
tokiomis sąlygomis Įvairus ne
tikėtinumai yra realių galimu
mų ribose. “Liet.’'’

ir derybos ilgam

Pabaltei saugumo
Rusija yra didelės

Išrado Gyvenimo Pail- 
. gintoją

20 Sužeista Komunistų 
Riaušėse

Berlinas. — Kovo 20 d. or
ganizuoti komunistai susirėmė 
su nacionalistais Berlino prie
miesčio stotyje, kame sužeista 
20 ypatų. Policija pribuvus 
riaušininkus nuramino ir išvai
kė.

Caro Jau Nėra
Beringo pertakoj yra viena 

sala kurios gyventojai tik da
bar patyrė kad 'caro jau nėra. 
Ta sala guli tarp Sibiro ir Alas- 
kos ir ją aplankė laivas pirmą 
sykį po penkiolikos metų.

Kanadoj, Dr. H. G. Cameron 
išrado naują vaistą, vadinamą 
cardaissin, kuris sako prail
gins žmogaus gyvastį.

Ta medega imama iš tam ti
krų karvių gilių ir veikia ant 
širdies taip kad gali ją sujudin
ti veikti net kada sustoja pa
našiuose atsitikimuose kaip nuo 
pneumonijos. Tie vaistai taip
gi veikia prieš kloroformo nuo
dus ir palengvina nekurias ope
racijas.

Išdirbimas tų vaistų tobuli
namas, nes prie dabartinių iš
galėjimų reikalinga 2,000 gilių 
pagaminimui 10 gramų cardais- 
sino ir trunka keli mėnesiai lai
ko. Dr. Cameron rūpinasi kaip 
paskubinti išdirbimą.

Dar kokius metus laiko 
daissin nebus išdirbamas 
komercijos reikalavimų.

car- 
del

Į pirmutinį sovietų Rusijos 
pasiūlymą pradėti saugumo de
rybas, Pabaltės valstybės atsa
kė kad jos pasiūlymą priimam 
čios, bet derybas vesiančios vi
sos bendrai, kolektiviai. Ta są
lyga pasirodė sovietų Rusijai 
nepriimtina, 
sustojo.

Kadangi 
sutartis su
reikšmės politinis faktorius tai 
norėdamos pastūmėti derybas 
pirmyn Pabaltės valstybės atsi
sakė nuo derybų visos išvien ir 
sutiko derėtis su Maskva kiek
viena sau, atskirai.

Pradėjus paskiras derybas 
paaiškėjo kad yra nesutaikomų 
pažiūrų į kai kuriuos pagrindi
nius sutarties punktus, kaip 
antai arbitražas ir kiti. Sovie
tų įgaliotiniai deryboms vesti 
daug kartų važinėjo iš Maskvos 
Pabaltėn ir atgal atsivežti nau
jų instrukcijų ir parvežti nau
jų pasiūlymų, o derybos iš vie
tos nejudėjo. Reikėjo naujų 
sąlygų kurios iššauktų didesnį 
Maskvos susidomėjimą sėkmin
ga derybų pabaiga.

Prasidėjęs krizis Anglų-so
vietų santykiuose paskatino so
vietų vyriausybę daugiau susi
rūpinti derybomis su Pabaite. 
šį kartą nusileidimų padarė 
Maskva, ir trumpu laiku dery
bos tiek paėjo pirmyn kad, ka- 
sak spaudos pranešimų, sutar
ties tekstas 'tarp Latvijos ir 
Rusijos esąs jau galutinai pa-

“Plaukite po Amerikos Vėliava”
Planuokite dabar praleisti 

gražu pavasarį

LIETUVOJE
Nupiginta ten ir atgal kelione 

trečia klesa į 
LIETUVĄ

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen 

pAMTSLYKITE anie gražias pavasario 
x dienas jūsų tėvynėje! Žiema jau nyksta, 
pavasaris už kilių savaičių bus čia. - 7

Jei planuojate keliauti į Lietuva, tai apsi* 
mokės patirti apie neprilygstamus patogu
mus—daug maisto, erdvus kambariai, 
draugiškumai—kūrins rasite ant laivų val
domų ir operuojamų Suvienytų valstijų 
valdžios.
Išplaukimai United States Lines 

laivyno balandy yra:
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Balandžio 6
S.S. LEVIATHAN 

Balandžio 9 
(didžiausias laivas pasauly)

S.S. GEORGE WASHINGTON 
Balandžio 20,

S.S. PRESIDENT HARDING 
Balandžio 27

S.S. REPUBLIC 
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 išanksto.

Pilnų informacijų klauskite pas vietos 
agent) arba rašykite pas

United • 
States Lines 
p Hotel Cleveland Big. Cleveland.

45 Broadway, New York City

Bendri.it
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Is Lietuvių Gyvenimo. I Broliams^Amerikiečiams
Kaunas, Vas. 11, 1927.1 puotos Lietuvos gyvenimą ir

CHICAGO, ILL. NEW BRITAIN, Conn.

Kovo 18 d. Lietuvių audito
rijoje buvo kompozitoriaus Mi- Į 
ko Petrausko koncertas. Pro
gramas buvo labai rimtas, pla
tus ir gražus, klasinis.

Kiti dalyviai savo užduotis 
pildė irgi gražiai, ypač pianistė j 
Felicė Nausėdaitė ir Lulu Ra- 
ben, smuikininkė.

A. Salaveičikiutė sudainavo 
irgi gražiai.

Visas dalykas su musų dai- 
nininkais-savamoksliais; Lietu
vių kalbos klausime tai tikras 
vargas. Niekur jie netaria ge
rai žodžių galūnių. Pas juos 
vis savotiški, iškraipyti, bile 
kaip išsakyti garsai.

Tas pastebėtina pas >. panelę 
Salaveičikiutę; ji taria žodžius 
kaip koks vargamistra: reikia 
tart “tykiai”, pi gieda “tykei” ; 
arba vietoj “kaip” ji įtaria 
“keip”. Dainininkai, klausykit 
kaip M. Petrauskas žodžius ta
ria. Komp. Petrausko mokiniai, 
kurie pas jį mokinosi, tariįią 
turi teisingą. Teatras nelei
džia blogos tarenos, o ypač dai
navime tai to dar labiau reikia 
saugotis. Minioje, tiesą, ne
daug žmonių ką suprantą tai, 
bet artistas tą turi žinot. Dai
nininkai, mokykitės teisingai 
žodžius tarti. Klausytojas.

Jau antri metai eina kaip 
Lietuvoje veikia Sąjunga. Vil
niui Vaduoti.
; Sąjungos uždavinis — bend-

Kovo 11 d. Sandaros 32-ra 
kuopa turėjo mėnesinį susirin
kimą, kuriame atsilankė neina-Iru gyvu darbu jungti visus Lie- 
žas skaitlius narių. Komisijos tuvius, stiprinti jų meilę Vil- 
įšdavė savo raportus, ir priei- niaus kraštui ir pasiryžimą jį 
ta prie teatro lošimo. Komisi- atgauti; remti Vilniaus krašto 
į ja kuri rūpinasi parengimu po’-Lietuvius, tautinį ir politinį jų 
Velykų teatro, paaiškino kad įveikimą; ginti juos ir užtarti, 
veikalo knygutės randasi par
trauktos ir išdalintos ir prisi
rengimas eina. Veikalas yra 
“Mirtų Vainikas”, mokiną J. 
Lukas; bus statoma Gegužės 
22 d. Lietuvių svetinįje. Tas 
veikalas yra gerai .žinomas ir 
žingeidus. Newbritainieciai tu
rės progos pamatyti puikų vei
kalą.

Prie vaidinimo prisideda pats 
mokytojas J. Lukas, pažymus 
musų scenos vaidintojas, prie 
jo p-lė žaleduoniutė, Jurkuniu-

- tė, Kupotas ir kiti atsižymėję 
; vaidintojai. P—kas.

skelbti visam pasauliui apie jų 
reikalus, skriaudas ir kančias, 
palaikyti visu kuo kiekvieną 
darbą kuris artins Vilniaus at
vadavimą, remti kiekvieną or
ganizaciją kuri šiuo ar tuo bu- 
du padeda Vilniečiams gintis 
nuo okupantų. Sąjunga nesi
riša su kuria politikos partija 
ar vienos kurios pasaulėžvalgos 

; žmonėmis, bet eina, j visą tau
tą, j visus Lietuvius ar bus jie 
šiokios ar tokios, o kad ir jo
kios, partijos, ir j visas organi
zacijas, šaukdama derinti, stip
rinti savo darbus-žygius, kreip
ti juos Vilniaus linkui.

AMERIKOS DOLA-
RIAI VISUR GERI

PERTH AMBOY, N. J.
Veikia šalia Partijų

puotos Lietuvos gyvenimą ir 
remia vargstančių Lietuvių vei
kimą. Tos jaunuomenės pastan
gomis tūkstančiai vadovėlių ir 
šiaip knygelių pasiekia okupuo
tą Lietuvą ir padeda jai Lietu
vių tautinę dvasią tvirtinti.

Visokiais budais remdama 
Vilniečių Lietuvių veikimą, sie
kiantį sujungti okupuotą Lietu
vą su nepriklausoma, Sąjunga 
tik dalį savo darbų tegali čia iš
kelti. Tačiau ir iš šitos trum
pos apžvalgos tur but bus aiš
ku jog Sąjunga Vilniaus vada
vimo darbą planingai dirbą ir 
dirbs, nebodama jokių kliūčių 
Tą darbą ji dirba palaikydama 

’ ryšių su kitomis Vilnium besi
rūpinančiomis organizacijomis 

i ir įstaigomis kiek- jų nusista
tymas Vilniaus klausimu nesi- 

■ reiškia partingumo ar šiaip tam 
klausimui išspręsti kenksmingo 
šališkumo. Ji remia taip pat 

■ kiekvieną sumanymą kuris stip
rina tautos vienybę ir. susipra
timą, taip reikalingą Vilniui 
duoti.

rių. Visiems tiems reikalams 
Sąjungos nariai sumoka nario 
mokestį, kiekvieno sau laisvai 
nustatytą. Surinktų tuo budu 
lėšų, žinoma, neužtenka Sąjun
gos veikimui praplėsti bent 
tiek kiek jis yra šiuo metu nu
sistatęs. Nariai dažniausia ne
turtingi (ar daug Lietuvoje 
yra turtingų Lietuvių?), be to, 
Įvairiomis rinkliavomis apkrau
ti nepabaigiamiems tautos rei
kalams, tat Sąjunga verčiama 
yra šauktis aukų iš šalies.

Amerikiečiai vis Prisideda

Nuo pat Sąjungos įsisteigimo 
ją palaiko Amerikos Letuviai, 
siųsdami jai aukų Vilniaus dar
bui.

Nemaža pavienių Amerikie
čių Lietuvių prisidėjo prie Sąr 
jungos siųsdami kad "ir nedide
les aukas Vilniaus vadavimo 
reikalui; ištisa eilė Amerikos 
Lietuvių organizacijų ir laikinų 
komitetų iš tolimos už jūrės 
duosniai parėmė Vilniaus Vada
vimo darbą. Neturėdama gali
mybės šiame atsišaukime dė-

(Pabaiga ant 3-čio pusi.)
va-

T. M. D. REIKALAI
Knygnešio” Autoriaus 

Paaiškinimas

esą surinkta

pranešu kad 
prenumeratos

Mes juos pristatom Lietuvoj 
taip kaįp ir Litus.

Taipgi apmokame ^perlkidUš 
dolariais Lenkijoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Argentinoje, Brazili
joje ir kitose valstybėse.

Kabelines perlaidas prista
tom į tris-keturias dienas laiko.

Parduodam laivakortes, ke
leivių čekius ir tt., priimam de
pozitus per laiškus, perkam ir 
parduodam įvairių valstybių 
bonus ir pinigus; aprupinam 
keleivius visu kuo kas reikalin
ga ir atliekam visus kitus ban
kinius reikalus, "Suteikdami pil
ną garantiją.
Reikalaukit musų kurso, adresuo

dami šitaip:

The PENNSYLVANIA 
EXCHANGE BANK

322 EIGHTH AVE. E Skyrius 
NEW YORK, N. Y.

(Buvęs po vardu Baltic States Bank)

Lietuviams mažai girdimas 
yra Perth Amboy, bet ir jame 
gyvena apie 70 šeimynų Lietu
vių ir jie turi čia Šv. Kazimie
ro draugiją ir po kuopą abiejų 
Susivienijimų. Yra ir keletas 
Lietuvių biznierių, taip Kalvai
tis užlaiko valgomų daiktų 
krautuvę, kuris gana padoriai 
augina savo1 vaikučius. Namie 
pats mokiną juos Lietuviškai 
skaitymo ir rašymo; pats skai
to “Dirvą” ir kitus Lietuvių 

‘laikraščius.
Iš Lietuvių čia yra gan gerų 

patriotų, kaip K. Makoveckai, 
jų žentas Zenkevičia, ir k. Lie-, 
tuviai čia daugiausia paeina iš 
buvusios Vilniaus gubernijos, 
užtai nemažas skaitlius yra -su
lenkėjusių, jie garbina ponus ir 
priklauso prie Lenkų parapijos, 
ir savo vaikus Lenkų dvasioje 
'augina.

Prakalbų arba kokių parengi
mų Lietuviai čia neturi, užtai 
yra ištautėję, o tikrų Lietuvių 
yra nedaug.

Dirbtuvių čia yra visokių: 
vaistų išdirbystės, aliejinės, ge
ležinės; darbai sunkus, mokes
tis darbininkui maža. Miestas 
daugiausia apgyventas Lenkais.

Darbai dabar pavasario lai
ku pradėjo silpniau eiti. Ran
dasi jau ir bedarbių.

Pinavijas.

Tėvas Žmogžudis

Trynimas
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur. 
skauda I

Trynk, trynk, trynk iki oda 
jkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

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

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

35č.—vaistinėse—70c.

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

Brooklyn, N. Y.

Chicago. — Paleistas iš Ohio 
valstijos kalėjimo, tūlas Walter 
Scholl, 33 metų, išbuvęs kalė
jime kelis menesius už bandy
mą prisisavinti klastingai sve
timą turtą Clevelande, tapo su
imtas Chicagoj už nužudymą 
savo dviejų kūdikių, 8 ir 6 me
tų amžiaus. Jisai nusigabeno 
vaikučius į tuščią namą Gary, 
Ind., kurį tam tikslui pasisam
dė, ir užsmaugė juos.

Ten vaikučius palikęs negy
vus, parašė savo antros pačios 
draugams kad jie pasakytų jai 
kur vaikučiai randasi ir kad jie 
nužudyti. Jis su pačia buvo 
pasimetęs.

Nužudęs kūdikius, jis buvo 
nuėjęs pas vieną kunigą Chica
goj išsipažinti. Per kunigą po
licija gavo jo antrašą. Jis ke
lis sykius ir pats bandė nusi
žudyti po to.

Taip nusistačius savo uždavi
nį, Sąjunga vykina jį stengda
masi nenukrypti nuo’ savo už
brėžto "kelio. Tas kelias yra 
sunkus. Lietuvos visuomenė 
kaip ir kituose kraštuose susi- 
skaldži-uš partijomis, kurios sa- 
vitarpyj kovoja del savo idealų 
įgyvendinimo. Atsiranda • pa
vojus kad del tų kovų ir riete
nų nusiminus visuomenė gali 
nustoti vienybės ir pasiryžimo, 
jausmo, kuris tiek sveria Vil
nių vaduojant. Veikdama prieš 
tą liūdną apsireišlšmąj^Sąjunga 
kur ir kada gali kreipiasi į par
tijas, organizacijas, į atskirus 
žmonės, ragina juos nepinti 
Vilniaus reikalo į savo ginčus 
ir kovas, šaukia ir suveda or
ganizacijų atstovus bendruose 
tuo reikalų pasikalbėjimuose ir 
pasitarimuose. Jei kurio su
manymo Sąjunga negali savo 
vardu iškelti arba vykinti ji su
ragina tam kitas organizacijas, 
pati iš’šalies jas visu kuo pa
remdama.

Svarbiausiu savo' darbu šią 
valandą Sąjunga stato steigimą 
skyrių visoje Lietuvoje. Tie 
skyriai turėtų ne tik suspiesti 
Vilniaus darbui labiausia susi
pratusią ir veikliausią visuo
menės 'dalį, bet ir miniose pa
laikyti Vilniaus Ugnelę.

šiuo metu ji jau turi daugiau 
kaip 30 skyrių. Skyrių darbui 
sutvirtinti ji aprūpina juos 
knygynėliais, kuriuose yrą pa
rinktų raštų apie Vilnių/ jo rei
kšmę, ir- budus jį atgauti. Per 
skyrius ji skleidžia atsišauki
mus ir knygeles, kuriose sten
giasi veikti į tautos jausmus ir 
protą. Skyrių darbui nusista
tyti ji padeda tam tikrą ins
truktorių, kuris skyrius aplan
ko, kur reikia suragina darbui, 
ruošia paskaitas apie Vilnių 
Sąjungos uždavinius, patiria 
trukumus1 ir šiaip jungia 
darbą su centro darbu.

Darbas Jaunuolių Tarpe

Redakcijos Atsakymai
Są-

Tačiau yra 
materia- 
leidimas, 
Lietuvių

Korespondentams: Susimil
dami, rašykit korespondencijas 
kuotrumpiausias ir įvairias, ne 
tik apie vieną kokį dalyką. Duo
kit progos ir kitų koresponden
cijoms negaišinant tilpti. Vie
nų ilgas, talpinant kitų reikia

Reikalinga Paramos 
į Žymią dalį savo darbų 
junga atlieka be kokių išlaidų, 
vienu tik savo narių pasiryži
mu ir veiklumu,
darbų kurie reikalingi 
lės paramos: -raštų 
okupuotos Lietuvos 
darbo palaikymas, jų įstaigų 
rėmimas, ir tt. Veikimui palai- palikti ant toliau, ir pasitaiko 
kyti ir išplėsti Sąjunga privers
tina yra, kad ir susidėjus su 
'kita organizacija (Lietuvių 
Dailės Draugija) turėti nedide
lę bustynę, reikalų vedėją ir ke
liaujantį per skyrius instrukto-

kad jūsų pačių raštai ilgai už
sitęsia nepatalpinti delei ilgų 
jūsų išvedžiojimų. Rašykit tik 
apie dalyką, be priedų ir pamo
kinimų, skaitytojai patįs sau 
išvadas lai daro.Akrono Naujienos

Petras Ruseckas,x iš Kauno, 
“Knygnešio” leidėjas-redakto- 
rius, rašo:
Gerb. “Dirvos” Redakcija:

Prašyčiau neatsisakyti įdėti 
į Jūsų gerbiamą laikraštį šį 
mano paaiškinimą.

“Dirvos” 6 numeryje 68-tos 
T. M. D. kuopos pranešime Sa
koma kad “Knygnešys” Ameri
koj esąs labai išsiplatinęs, kad 
viename Detroite 
■32 prenumeratos.

Tikslumo delei 
i visoj Amerikoj
(iki “Knygnešio” išspausdini
mo) surinkta 117 egz. Nuo 
knygos pasirodymo iki Kovo 1 
d. Amerikon parduota dar 21 
egz. Į Detroitą pasiųsta išvi
so 25 egž. Lietuvos knygynai, 
kaip man yra žinoma, Ameri
kon yra pasiuntę vos kelis eg
zempliorius. (Visiems kas tik 
parinko “Knygnešiui” prenu
meratoj ar kitaip kaip jį parė
mė šiuo tariu širdingausį ačiū.)

Visai teisinga kad be “Knyg
nešio” Lietuvoje yra dar nema
ža gerų knygų, kurios Ameri
koj reikėtų praplatinti. Tačiau 
del šiokių ar tokių priežasčių 
tos
noma, Amerikoj1 dar mažau iš
platintos negu 
Aš labai gailiuos

1 laikui neturėjau progos Ame
rikoje dar daugiau “Knygne- 

• šio” ar kitos kurios knygos pra
platinti. Labai norėčiau kad 
ta proga anksčiau ar vėliau pa- 
sitaikytų.”,

Kurie norėtų įsigyti “Knyg
nešį” kreipkitės prie P. Ruces- 
kas, Duonelaičio g. 17. Kaunas. 
Kaina $1.

ti, bet iki šiolei moterįs buvo 
paliktos užpakalyje, atstumtos 
nUO šviesos, ir jos negalėjo būti 
prasmingu tautos židiniu.

Estų, Danų, Norvegų moterįs 
yra apšviestos ir geros tautos 
auklėtojos. Bet kad jos tokios 
yra, reikia žinoti kad jos yra 
aprūpintos dvasiniu penu. Kiek 
jos turi moterų reikalams kny
gų, laikraščių, žurnalų, o musų 

į moterįs nieko neturi.
Taigi, laikui bėgant reikia 

tikėtis kad T. M. D. išleis kny-. 
gą pašvęstą moterims-. Nors 
šis darbas bus nelabai lengvas, 
bet TMD. yra jau atlikus sun
kesnius darbus.

Knyga turi susidėti iš trijų 
skyrių. Pirmas skyrius turi but 
pripildytas 
no senovės 
vena dabar 
tuose.

Antrame
kalbama apie vaikų auklėjimą, 
apie reikšmę apsišvietusios mo
teries tautoje ir apie įvairias 
moterų silpnybes ir ligas, su 
patarimais- kaip jų išvengti.

Trečiame skyriuje turi būti 
patarimai apie švarumą namuo
se, taupumą, madas, apie įvai
rių dėmių išmazgojimus, ir kaip 

1 sunaudoti vaisiai ir pagaminti 
sveiki ir pigus valgiai ir gėri
mą.

Tokų knygų yra išleista vi- 
1 sose kultūringose šalyse, ir me- 

degą jai jau nėra sunku surin
kti.

žiniomis kaip gyve- 
moterįs ir kaip gy- 
kulturinguose kraš-

skyriuje turi būti

ir
jų
jų

Suprasdama kaip svarbu Vil
niaus vadavimo klausime tinka
mai jaunuomenė išauklėti, Są
junga stengiasi jai turėti įta
kos steigdama jos kuopas ir 
sekcijas ių. remdama. j.ų velia
mą. Karšta Sąjungos jaunuo
menė nesitenkina vien tuo dar
bu kuris skiriamas nepriklau
somai Lietuvai, bet seka ir oku-

knygos, kiek man yra ži-

“Knygnešys”. 
kad iki šiam

Petras Kriukelis.
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Buvo nevedęs, apie 
amžiaus. 
24 metus, 
iš Žiemių

Amerikoje
Paėjo iš 

k., Liške- 
rėd. Pali-

MIRĖ PETRAS BLAŽIKONIS
Kovo 13 d. dirbtuvėje mirė 

širdies liga Petras Blažikonis.
Jis ilgus metus gyveno Pitts

burgh, nuo 1919 metų gyveno 
Akrone, 
42 metų 
išgyveno 
Lietuvos
vos pąrap.,' Suvalkų 
ko Amerikoje vieną seserį, Lie
tuvoje motiną, brolį, seserį.

Petras buvo visų mylimas ir 
turėjo daug draugų.

Prie grabo buvo daug gyvų 
gėlių vainikų nuo draugų, iš 
dirbtuvės, ir nuo SLA. 198 kuo
pos, kurioje velionis prigulėjo.

Velionis gyveno pas 'Jurevi
čius, ir jie rūpinosi ir jo palai
dojimu. Palaidotas Kovo 16 d. 
be bažnytinių apeigų. Kapuos- 
na lydėjo apie 17 automobilių 
jo draugų- ir pažįstamų.

Petras buvo sporto mylėtojas 
ir “Dirvos” skaitytojas.

Ilsėkis, Petrai, šios šalies že
melėje. Petro Draugas.

KUNIGAS ATSISVEIKINO
Kovo 13 d. paaiškėjo kad 

musų kleboną, Kun. Cybėlį, vy
skupas iškėlė iš Akrono Lietu
vių parapijos. Kunigas pasakė 
paskutinį savo pamokslą, bėt 
mažai ką galėjo pasakyt, nes jo 
širdis nevelino, net ašaros rie-

Turbut labai apgailavo
Klebonas visai

dėjo.
savo vietelės.
netikėjo kad jam taip bus, kad 
į trumpą laiką neteks duonos.

Pirmiau Kun. Cybelis peikda
vo Lietuvius, sakydavo kad tai 
prasčiausia (auta, kad .jis nie
ko už Lietuvius neduoda, galės

Kas dar Lieka T. M. 
Nuveikti

D

prie knygos “Dailės 
jau pradėtas,1 ir rei- 
naujo sujudimo kuo- 
kuodaugiausia narių 

kuodaugiausia pinigų

vojt 
pav 
pais 
ėijų 
lipa 
ir j 
fene 
mui 
Slat 
čių 
skyi 
ta j 
kai j 
drav 
dėsi

už- 
0

ga-

sau anei kur parapiją gaut, kad 
ir pas Amerikonus, kuriuos jis 
labiau mylėjo negu Lietuvius, 
ir Lietuvių bažnyčioj griebėsi 
įvesti Amerikonišką madą kad 
tik Lietuvius daugiau nustumt 
užpakalin.

Dabar pasakė parapijonams 
neklausti kur jis važiuoja, jis 
dar nežinąs, nes Cleveland© die
cezijoj daugiau Lietuviškos pa
rapijos nėra kaip tik Clevelan- 
do, Akrono ir Youngstowno', o 
Angliškos parapijos negali 
imti, nes nemoka Angliškai, 
pirmiau statėsi kad jis gali 
na gerai Angliškai kalbėti.

Reikėtų Lietuviams griežčiau 
elgtis su tokiais prabaščiais, 
nedasileisti prie to ko dasileido 
Akrono Lietuviai: atidavė jam 
viską tvarkyti ir jis tvarkė kaip 
norėdamas. Patarčiau kad su
laukę naujo klebono Akronie- 
čiai turėtų irgi žiūrėti kad ne
liktų be savo bažnyčios.

Nors Lietuviai turėjo daug 
darbo kol gavo prašalint tokį 
kleboną, važinėdami pas vysku
pą per du metu, bet vyskupas 
jų išklausė. Nors kunigas tuos 
visaip vadino, bet parapijonai 
parodė ką gali padaryti kada 
užsispiria. Vietinis.

BAŽNYČIA NEBUS 
LIETUVIŠKA

Kitas korespondentas rašo: 
Kunigą Cybėlį vyskupas atlei
do, nuo KovO 17 d. Ateis kitas 
kunigas, Alinskas, ir vyskupas 
padare dabar musų parapiją ne
be Lietuvių, bet Anglų, ir Lie
tuviškai musų bažnyčioje nie
ko nebus.

Visoje Lietuvoje nerasi 
vieno knygynėlio kuriame 
butų vienas ar antros T. M. D. 
laidos knygos. Kodėl jas Lietu
voje liaudis myli tas nesunku 
suprasti. Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jos knygos yra rimto ir nau
dingo turinio, lengva ir supran
tama kalba parašytos, o svar
biausia tai kad jos nebrangios 
ir prieinamos vargingai liau
džiai.

Nors Tėvynės Mylėtojų Dr- 
ja yra Amerikoje, bet ji lygiai 
tarnauja visai musų tautai ir 
lygiai sėja šviesos vaisius kaip 
Amerikos Lietuvių tarpe taip 
ir Lietuvoje.

“Dirvoje” mačiau pritarimų 
ir pageidavimų kad T. M. D. 
leistų . technikos vadovėlius; 
Tiesa viską žmogui reikia ži
noti bet pirmiausia reikia žino
ti apie tai kas šiandeną reika
linga, o nė apie tą kas bus už 
šimto metų. Iš vadovėlių ne
išmoksi būti techniku, iš vado
vėlių Lietuvos kaimai neišmoks 
pagaminti sau elektrą. Techni
kas reikalauja ne vien paskai
tymo bet ir praktikos. Man te
ko susipažinti su daugiau kaip 
tūkstančiu įvairių knygynėlių 
ir skaityklų, bet juose pastebė
jau didelį trukumą literatūros 
pašvęstos moterims. Kiekvie
nas protaujantis žmogus gerai 
supranta kad tautos gerovė la
bai daug priguli nuo moterų. 
Viena moteris yra namų židi
nys, o visos moterįs yra tautos" 
židinys. Taip žinoma turi bu-

nei
ne-

“DaįlęįB Milžinai” Dar
bas Eina Pirmyn

Darbas 
Milžinai” 
kia dabar 
pose kad 
prirašius, 
surinkus.

Veikalas parašytas populia- 
riška kalba apie' daugelį garsių 
senų laikų dailininkų ir abelnai 
apie dalios vystymąsi.

Bus gausiai iliustruotas su 
atvaizdais įvairių dailininkų, il
su musų dailininkų aprašymu, 
kad sykiu galėtume pažinti ir 
ką turime tarp savųjų.

Knyga bus nemažiau 300 p. 
aiškiom raidėm ir lengva skai
tyti.

Knyga spausdinama- Ameri
koje ir bus gatava vasaros lai
kų.

Tai bus pirmutinė knyga iš
leista musų kalboje dailės sri
tyje taip plačiai apimanti dai
lės tvėrėj us-milžinus, kurių pa
saulis turėjo kelioliką ir kurių 
vėliau niekas negalėjo viršyt 
savo kuriniais.

WAUKEGAN, ILL.
TMD. 13-ta kuopa laikys sa

vo susirinkimą Balandžio 3 d. 
nuo 1 vai. po pietų, pas K. Am- 
braziuną, 845 So. Lincoln st. 
Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes tai bus metinis susi
rinkimas, ir atsiveskit naujų 
narių prisirašyt į T. M. D. šia
me susirinkime bus daug svar
bių reikalų. Taipgi seni nariai 
užsimokėkit savo mokesnius už 
1927 metus.

Kviečia J. Misevičius.
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SLAPTI SLABADOS 
SPRAGILAIČIAI REIKA- 
, LAUJA GERB. SPRA

GILO LIETUVON
Sėdžiu pereitą šventą ga

vėnios dieną prie savo ra
dio ir apdumoju ką aną die- 

,ną vaikščiodamas po Supe- 
riją\ mačiau ir girdėjau.

Sėdžiu ir klausau. Klau
sau ir girdžiu.

Mano radio tik zir-zir- 
zir, ir išgirdau: “Slabada. 
Slaptos Spragilų Sąjungos. 
Spragilaičių slaptas radio 
gerb. Spragilui, vyriausiai 
galvai Slaptos Spragilų Są
jungos.

“Didelis skandalas Lietu
voje prasideda. Nemunas 
pavirto į smurtininką ir ne
paisydamas jokių konstitu
cijų ir žmonių reikalavimų 
lipa per krantus. Kaunui 
ir Slabadai gręsia pasiva
žinėjimas valtelėmis. Ko
munikacija tarp Kauno ir 
Slabados Slaptų Spragilai
čių gali būti pertraukta, iš
skyrus radiotelefonu, ale 
ta įmonė labai prasta, ba 
kai žmogaus nematai tai if 
draugiškumas pasidaro' di
desnis.

“Dinamitas susprogdino 
‘Varpo’ bendrovės namą ir 
spaustuvę ir nųrėjo pasiųst 
‘Lietuvos Žinias’ šventam 
Petrui už organą, ale tas 
laikraštis-vistiek išeis kaip : 
tik ras vietą kitur spausti.

“Kaltė primetama komu
nistams, fašistams, studen- ■ 
tams, tautininkams, kleri- 
ląms, zitietėms, federan- i 
tams, Žydams, Lenkams,, : 
socialdemokratam?, ūkinin
kų sąjungai, Valstiečiams 
Liaudininkams, 
Vokiečiams, ir 
kurie pardavoja daiktus po 
šimtą sykių brangesnius 
negu tie daiktai parduoda
ma Kauno krautuvėse.

“Kas nors- iš tų yra kal- 
■ tas susprogdinime.

“Valdžia stropiai jieško 
teroristų, neš jos pareiga 
visada buvo jieškoti prasi
žengėlių po to kai 
papildyta. Reiktų 
valdžios kuri visus 
žengėlius uždarytų 
prasižengimo papildymą.

“Lenkai buvo pažadėję 
atiduot Lietuvai Vilnių, ale 
neturėdama diplomatiškų 
ryšių su Lenkais, Lietuvos 
valdžia negalėjo padaryt 
sutarties ir Vilniaus nepri
ėmė.

“Dabar Lenkai grąsina 
Lietuvai karu už neėmimą 
Vilniaus, ir vėl negalės už- 
vert diplomatiškų ryšių.

“Kauno davatkos apmaz
gojo Zechhinio namą kiau
šiniais apmėtytą nuo ano 
sykio kada popiežius pripa
žino Vilnių Lenkams, ir da
bar vėl atvyksta naujas po-

piežiaus atstovas kuris bu
vo Čekoslovakijoj, ir šis ža
da bandyt prijungt Lietuvą 
prie Čekoslovakijos.

“Lietuvos kunigai pabu
vę be algų prie to priprato 
ir dabar atsisako imti vals
tybines algas.

“Socialdemokratai paval- 
dę pusmetį ir patyrę kad su 
kitais jiems valdyt neapsi
moka, ba juos nuverčia iš 
valdžios, nusprendė dau- 

■ giau į valdžią neit su kito
mis partijomis, ale laukt 
iki jie vieni gaus didumą 
atstovų Seime.

“Krikščionįs demokratai 
labai apsiriko remdami fa
šistus, ba negauna savo šil
tų vietelių atgal, į kurias 
Liaudininkai buvo pasodinę 
savo žmones.

■■“Nori net nuverst Sme
toną ir Voldemarą ir pasi
statyt savo barzdotą dikta
torių kad zakristijonai ir 
vargamistros ir jų klapčiu
kai turėtų šiltas vieteles.

“Valstiečiai Liaudininkai 
nenori naujų Seimo rinki
mų, ba gali gaut visą dau
gumą atstovų ir tada neži
nos kaip vieni be socialde
mokratų šalį valdyt.

“Tautininkai arba Sme- 
tonininkai reikalaudami ki
tų Seimo rinkimų pasiryžę 
pralaimėt paskutinius saVo 
kelis atstovus ii’ tada val
dyt Lietuvą iš Dievo valios, 
ba žmonių valios nesupai
sysi, kožnas kitaip nori.

“Lietuvoj didžiausia be
tvarkė iš priežasties per
versmo : karo stoviui lai
kantis, miestų žmonės neži
no ką daryt su miegu: per
ilgai turi miegot, ba nelei
džia naktimis vaikščiot. Ki
ti bemiegodami perdaug 
nutuko, o kiti negali visai 
užmigt besirūpindami kiek 
gerų laikų praleis per karo 
stovio laiką.

“Taigi, gerb. Spragile, 
suteikiau tau visas infor-

pa- 
ne- 
at- 
sa- 
ne-

“TĖVYNĖJ" tūlas “Sugryžė- 
Ife” rašo straipsnelį, kuriame 
atpasakoja kaip jam keletas 
metu atgal Lietuviai buvo visai 
svetimi, nes -jis tuomet save 
skaitė Amerikonu, ir kaip Lie; 
tuvis inteligentas, su kuriuo 
jam teko kartą kalbėtis, atver
tė jį prie Lietuvystės; jis pra
dėjo sekti Lietuviu gyvenimą.! 
pramoko Lietuviškai skaityti, 
ir džiaugiasi kad dabar jau gy
vena visiškai savųjų tarpe ir po 
trupučiuką dirba Lietuvių vi
suomeninį darbą, ir kaip tik 
atvyks SLA. organizatorius pa
sižada suorganizuoti jaunuolių 
kuopą prie Susivienijimo.

Iš to jaunuolio straipsnelio 
mes matome atgimstantį antrą 
Kudirką, kuris drąsiai pasisa
ko kad jam po susitikimo su 
minimu inteligentu rodos.kokia 
tai kaukė nuo akių nukrito ir 
jis pamylėjo Lietuvius.

Bet vienu dalyku tas jaunuo
lis yra nepatenkintas dar ir da
bar, ir štai kuo: “Lietuviai per
daug laiko ir energijos leidžia 
tuščiam politikavimui. Laikra
ščiuose perdaug švenčiama vie
tos pusėtinai mažo turinio rei
kalams, kuomet daug svarbes-

Turkams, mabijas apie dabartinę 
Kiniečiams dėtį Lietuvoj. Žmonės 
/inin-nc patenkinti, vėl nori kad 

; eitų kita valdžia, ba ši į 
• vaitę laiko nieko gero 

padarė, o žmonės priprato 
norėt kad valdžios kas mė
nuo keistųsi.

1 “Ale tas labai blogai atsi- 
. liepia ant javų ir bulvių, to- 
■ del reikalinga ko nors kas 
i: padarytų šalyje tvarką.

“Dabar visa viltis Lietu
vos. Slaptų Spragilaičių tai 
gerb. Spragilas. Kaip tik 
andai pasiskelbė kad žada 
padaryt revoliuciją ir apsi
šauki Lietuvos imperato
rium, musų akįs nušvito. 
Slaptos Spragilų Sąjungos 
Spragilaičių skyriai sklei
džiasi po visą Lietuvą ir vi
si nariai gaminasi po nau
jus tvirtus spragilus savo 
imperatoriui palaikyti.

“Gerb. Spragile! Kodėl 
tu mus užmiršti? Visi ren
gia visokias ekskursijas į 
Lietuvą ir Klaipėdoj patin
kami su dūdų' orkestrais, 
ale Tavęs vis nesulaukiam. 
Surengk kada Slaptą Eks
kursiją ir į Lietuvą ir mės

darbas 
tokios 
prasi- 
prieš

. noriai Tave sutiksim. Iš- 
, pildyk musų prašymą, ba 
. musų didžiausias noras yra 

matyti musų vyriausią gal
vą, kaip davatkai troškimas 
pamtyt popiežių. Nebūk 
toks užsispyrėlis. Atsivežk 
ir savo šonkaulį, mes jus 
gražiai priimsim, o sustip
rinsi musų dvasią kaip už- 
artavodamas plieną.”

Šitokį prašymą išgirdus, 
man užėjo didelis noras pa
kilt ant sparnų ir lėkt į Lie
tuvą pas Slaptus Spragilai- 
čius. Ale kad sparnų netu
riu tai ir pasilikau savo 
kambaryje. Ale vistiek jų 
prašymas užkure manyje 
didelį norą savo Slaptus 
Spragilaičius aplankyt, su
kelt jų dvasią taip augštai 
kad suorganizuotų visą 
Lietuvą į Slaptą Spragilų 
Sąjungą, ir tada....

Ale turiu pasakyt visiems, 
Slaptiems Spragilaičiams 
kad be jokio svarbaus nuo- 
tikio gerb. Spragilas j Lie
tuvą nevažiuos. O svarbus 
nuotikis bus tik kitą metą, 
kada sukanka dešimts me
tų Lietuvos neprigulmybė? 
bilijušas, taigi tik tada ga
lit gerb. Spragilo laukti ir 
ruoštis, o jeigu Slapti Spra
gilaičiai bus tvirtai susior
ganizavę tada gerb. Spra
gilas bus gatavas atsisėst 
ant Lietuvos sosto kaipo 
imperatorius, vardu Gerb. 
Spragilas I.

Kurie Slapti Spragilaičiai 
norės su gerb. Spragilu sy
kiu važiuot galės atsišaukt.

ni, pavyzdžiui jaunimo reika
lai, beveik visai užmirštama” 
(mano pabraukta).

Tai yra teisingas ir sykiu 
skaudus to jaunuolio pareiški
mas musų nusipolitikavusiems 
redaktoriams, bet ar tie musų 
redaktoriai išgirs to jaunuolio 
balsą tai klausimas.

▼ ▼ ▼

“SANpARA” neturėdama 
rimtų argumentų prieš “Dir
vą” bando vaikiškai puldinėti 
jos redaktorių K. S. Karpavičių 
prikaišiodama jam “kaimynus 
dausose”, pirštinukes, lazdutę, 
ir tam panašiai. Tai vis redak
toriaus gabumai.-

Geistina butų kad ir Paulaus
kas pasimokytų apie ką dau
giau negu tik “partija, parti
ja”, gal platesnę pasaulėžvalgą 
išsidirbtų.

▼ ▼ v

“NAUJIENOS”, “Sandara” 
ir “Laisvė” piešė baisų “bau
bą” perstatydami ‘Vilnių Lie-' 
tuvai, o Lietuvą Lenkijai”. Da
bar “Naujienos” nors ir ne
drąsiai prisipažįsta kad buvo 
melas, kuri jos taip labai piršo 
visuomenei už tikrą tiesą,.

ATVAŽIAVUS naujam reda
ktoriui prie “Sandaros”, Prons- 
kui, buvęs “Sandaros” redak
torius Paulauskas, kuris tiek 
daug purvo ir sensacijų sudėjo 
į “Sandarą”, galės gryžt į skie
pą prie mašinų, ir tas išeis į 
sveikatą “Sandarai”, kuri gali
ma tikėtis pataps švariu laik
raščiu. ,

▼ ▼ ▼ '

WATERBURIO Progresivių 
Draugijų Sąryšis, kurį valdo 
raudonukai, išnešė neva protes
tą prieš “Vienybę”. Dabai- ko-Į 
munistėliai ir socialistai delnus-

trina iš džiaugsmo ir plačia 
burna rėkia:, “Waterburieciai 
pasipiktinę ‘Vienybės’ fašistų 
garbinimu ir veja tą laikraštį iš 
savo tarpo”.

Ir tie žmonės vadina save 
progresiviais. Gerai butų žino
ti prie katro progreso jie pri
klauso, nes patįs nepasisako. 
Greičiau bus kad prie fanatiš
kai apakusių. 

▼ ▼ ▼

ŠV. JUOZAPO organas “Dar
bininkas”': džiaugiasi kad Ame
rikoje neliko nei šliuptarnių nei 
kuniginių, o liko tik neaiškus 
menševikai, kurie vieni traukia 
į Maskvą, o kiti į Lietuvą (čia 
■reikia suprasti socialistus su 
tautininkais, ž. R.), paskui bol
ševikai'' ir katalikai. Kalbėda
mas apie bolševikus su katali
kais, labai saldžiai pasako kad 
kaip vienų taip ir kitų progra
mai yra ideališki.

Reiškia “Darbininkas”. viešai 
prisipažino kad komunistai yra 
artimiausiais "katalikams drau
gais. Ačiū už viešumą. Mes 
jau senai taip sakėme, nes pas 
juos abejus visuomet tikslas) 
pateisina įrankį.

BROLIAMS AMERI
KIEČIAMS

PATAISYMAS
Pereitame numeryj gerb. 

Spragilo pasikalbėjime su 
Sarpalium apie jo prabuvi- 
mą su kunigėliu ir parva
žiavimą į hotelį ant keturių 
ryte Sarpalius visai apie 
buvimą pas gyvanašles pe
rminėjo. Viskas kitas pasi
lieka kaip buvo.

Kad kunigėlis nesupyktų 
ant Sarpaliaus bereikalo, tą 
sakini pataisau. Spr.

Launbeit Pharmacal Co., Saint Louis, U. S. A.

Tąsa nuo 2-ro pusi.)

kingai paminėti visus aukoto
jus, Sąjungos Valdyba pamini 
bent šias organizacijas- pažymė
jusias savo karštą Vilniaus 
meilę didesnėmis aukomis:

Mount Carmel, Pa., Lietuvių' 
Dienos komiteto auka 12,095 lt.

Kun. A. Vasys surinktų Wor
cester, Mass., 4,136 lt.

J. K. Domeika, 2,537 lt.
Newarko Vilniaus Vadavimo 

Komitetas 886 lt.
Keewanee Lietuvių kolonija 

770 lt.
Rochesterio Vilniaus Vadavi

mo Kuopa 7.50 lt.
Kun. J. Petrauskis surinktų 

tarp Lietuvių Mossende, Škoti
joj, 572 lt:

Brooklyno Liet. Katalikų . Fe
deracija 440 lt.

CIevelahdo Liet. Kat. Draugi
jų Sąryšis 614 lt.

Kun. Kelmelis surinktų šv. 
Trejybės parapijoje 300 lt.

Westfield, Mass., Sąryšio ko
mitetas 250 lt.

P. Grigaliūnas 207 lt.
Kun. Daniunas surinktų S. 

L. R. K. apskričio suvažiavime 
111 lt. Ir daug kitų.

šiuo savo raštu prisiminda
ma Jus, broliai Amerikiečiai, 
Sąjunga yra tikra jog Jus dar 
uoliau remsite Sąjungos darbą. 
Sąjungos lėšos baigiasi, be jų 
ji neįstengs įvykinti daugelio 
sumanytų darbų, drąsiai tat 
ji kreipiasi į Jus, Broįiau, šau
kimu :

Padėkite!
Padėkite mums toliau varyti 

ir gilinti pradėtą darbą, siųsda
mi savo kad ir mažiausias au

kas, sudarydami tam reikalu 
Jūsų kolonijose rinkliavas, lote 
rijas, vakarus. Rašykites Vii 
niui Vaduoti Sąjungon nariais 
pasižadėdami mokėti metinii 
mokesnio kiek kas galite. Tui 
paremsite mus ne-tik materia 
liai, bet ir moraliai.

Atminkite, Broliai, kad at 
siųstas Lietuvon Jūsų kiekvie 
nas delaris pasididina dešimte 
riopai! Tat ir Jūsų auka bus 
dešimteriopai mums brangi' i: 
bendram Tautos darbui naudin 
ga.

Žemiau padėji Sąjungos ko 
miteto narių parašai laiduoji 
Jums tikslingą Jūsų aukų nau 
dojimą: pasirašytojai yra vis 
Vilniečiai, kuriems Vilniaus-rei
kalas yra ypatingai brangus, < 
jų tarpe yra žmonių ir laba 
Jums žinomų. Aukas siųskit: 
Sąjungos adresu (Kaunas, Lai 
svės Alėja Nr. 61), jos pirmi 
ninko, jo pavaduotojo ar iždi
ninko vardu.■ Kiekvieną auk: 
bus tuojau pakvituota.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Vyk; Komitetas

Pirmininkas
Prof. Mykolas Biržiška 

Pavaduotojas
Dcc. Kah. Juozas Tumas 

Iždininkas:
Prof. Zigmas Žemaitis, 

Sekretorius
Tadas Aleknavičius 

Nariai:
Dail. A. Žmuidzinavičius.

Vilniečiai Studentai:
M. Kubiliutė, Jj čiburas, 
J. Kauza, J.' Kovalskis.

laivakortes ,
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Sis modeminis

Camels

AMERIKOS rūkytojai apdovanojo 
TIKRĄJĮ GERUMĄ su TIKRU - 
VADOVAVIMU. Nes Camels vi
sados susidėjo iš vieno gerumo, be 
raukšlių. Parinkčiąusi už pinigus 
tabakai, kopuikiausįa sumaišyti. Mi
liūnai dolerių sudėti į cigaretę, o nei 
cento parodai..

Tik vienas būdas yra patirti rūky
mo smagumą, kuris užkariavo 
moderninio pasaulio pagarbą — pa
bandykite Čamels. Patirsite tokį 
skanumą ir kvepėjimą, tokį prišir- 
pusį lengvumą, kurio nesitikėjote 
rasti.

“IMKITE CĄMEL!”



'WWW DIRVA

Nuo Redakcijos
tę.

^Sveikiname gerb. Pronskų sų 
jo nauja vieta naujoje šalyje ir 
naujose aplinkybėse ir linkime! 
kad savo trusu padarytų “San
darai” ir Amerikos Lietuviams

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

LENKŲ RENGIMAISI.
Į/0 ne kas savaitė musų’ 

spauda turi gąsdinan
čių žinių apie Lenkų norus 
pulti Lietuvą. Jas platina 
bolševikai iš Maskvos, gal 
turėdami mintyje kad bau
ginami Lietuviai ims glaus
tis prie Rusijos. Lenkai už- 
rubežiuose irgi tuos gandus 
plečia, norėdami demorali
zuoti Lietuvių tautą, kad ji 
negalėtų ramiai gyventi už 
tai kam su Varšava nešusi- 
vienija.

Musų Amerikiečiai dva
sios ubagai-redaktoriai vi
sus tuos gandus pakartoja 
tik kad neturi rimtesnių ži
nių, ir nejučiomis prisideda 
prie demoralizavimo musų 
išeivijos Amerikoje.

¥ ¥ *

Iš Varšavos paleista štai 
kokia žinia: Ponui Pilsuds-

PONAS GRIGAITIS.

kiršint liaudį ponui Grigai
čiui nepatinka.

Paklausiame pono Gri
gaičio kam tas tų musų žy
mių veikėjų memorandu
mas buvo rašytas, ar Sme- 
tonai-Voldemarui pamokin
ti ar liaudį gąsdinti apie ne
samus pražūčių pavojus (tų 
pavojų prisiklausėme iš vi
sų partijų valdžių nuo pat 
Lietuvos susikūrimo).

Jeigu rašytas Smetonai 
ir Voldemarui kode) memo
randumas nepateko jiems, 
bet atsidūrė Amerikoje kad 
“Naujienos” ir kiti laikraš
čiai perspausdinę dar la
biau gadintų Amerikiečių 
ūpą ir priverstų pasakyti: 
“Jeigu ta Lietuva žūsta tai 
lai ir žūsta, nes mums nusi
bodo jų partijų rietenos!”

Ar ponas Grigaitis nepri-

Naujas “Sandaros” 
Redaktorius

Pereitą savaitę atvyko Ame
rikon naujas Lietuvos inteli
gentas, kas šiais laikais yra re- 

I tenybė tarp musų Amerikoje, 
tai naujas “Sandaros” redakto
rius J. Pronskus, buvęs “Lietu
vos žinių” ir kitų Lietuvos lai
kraščių redaktorius.

Gerb. Pronskus yra retenybė 
ir tuo kad yra pirmas ilgų me
tų bėgyje žmogus kuris iš Lie
tuvos atvažiuoja Amerikečių 
laikraštį redaguot. .Kunigai ro
dos tą praktikavo, su, savo, or
ganu “Draugu”, laiks nuo lai
ko atsiųsdami kokį kunigėlį re- 
daktoriaut, bet kunigo vis ne
buvę galima atskirt nuo vieti
nių kunigų. Kiti visi musų re
daktoriai buvo “vietiniai” arba 
čia gyvenę, kiti net čia išsivys-

tautininkams kuodaugiausia ge
ro.

Tik iškalno jau prašome ne
vienyti ir nemaišyti musų, tau- 
tininkų-Sandariečių, su socialis
tais, kaip yra pratę daryti Lie
tuvos veikėjai kuriuos mes rė- 
mėme.

Kam dar tos Mirties 
Bausmes Reikia?

Per visas Suvienytas Valsti
jas, kas metai buna po 12,000 
žmogžudysčių papildytų su už
puolimo ir keršto tikslu. Su
lyginamai imant, tik 100 iš to 
skaičiaus! tepaneša mirties bau
smę už žmogžudystę kas metai.

Chicaga nuo 1867 iki 1925 
metų turėjo 7,701 žmogžudys
tes. Ji nubaudė mirtimi tik 79 
žmogžudžius, kurių keletas bu
vo nekaltai ar per klaidą nu
bausti.
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kiui švenčiant savo “imeni- 
nas”, Lenkijos “šauliai” su 
tokiu upu Pilsudskį sveiki
no kad net žadėjo “pult ant 
Lietuvos, užimt Kauną ir 
padovanot jį Pilsudskiui”. 
Pilsudskis gi ir jo viršinin
kai “išgirdę tuos planus pa
skubino ‘strzelcams’ įsaky
mą kad jis nepageidauja 
karo su Lietuva.”

Bet atkreipkim akį į Len
kijos padėtį ir pažiūrėkim 
ar ten visi tik amžinai į ka
rą su Lietuva ruošiasi, ir 
“strzelbąs” ant pečių užsi
dėję gatavi Lietuvą pulti?

Yra ve kaip: Varšavoj 
didelis neramumas kaslink 
ekonominės padėties Lenki
joje. Lodziuje streikuoja 
15,000 audėjų ir visi unijis- 
tai darbininkai prisidėjo 
prie streiko. Aukštutinėje 
Silezijoje — užgriebto j nuo 
Vokietijos — angliakasiai 
grąsina streiku.

Tai tik maža dalelė “ge
rų” žinių apie Lenkiją. Vi
sų užgrobtų svetimų šalių 
gyventojai gatavi sukilti 
prieš “ponus” ir prisidėti 
prie savo žmonių.

Lai tik Lenkai bando pa
kelti karą prieš ką nors, 
tuoj susilauks pragaro sa
vo namuose, ką Lenkų va
dai nujaučia. Ir kada tas 
prasidės, tai bus pradžia 
Lenkijos subirėjimo. Mas
kva nesnaus. Komunistų 
Lenkijoj yra daug daugiau 
negu Lietuvoj, ir ar manot 
kad jie pakęs karą ir eis 
kaip avinai ant Lietuvių? 
Pirmiausias jų žingsnis bus 
įvesti proletariato diktatū
rą Varšavoj, o tuomi suda
rys sumišimą Lenkų namie.

¥ ¥ ¥

Musų redaktorius kurie 
be jokios kritikos ir pasta
bų tas žinias jau devyni 
metai kaip į savo laikraš
čius grūda galima pavadin
ti taip pat kaip mes pava
dinom Lenkų komunistus.

Voldemaras būdamas Ry
goj, Latvijos prezidento 
laidotuvėse, gandus apie 
Lenkų puolimą užginčija.

¥ ¥ ¥
Ponas “Naujienų” Gri

gaitis “gražiai” reaguoja į 
musų pereitame numeryje 
pareikštas pastabas prie 
Lietuvos veikėjų memoran
dumo. Anot pono Grigai
čio, tai yra pasakyta labai 
durnai.

Ponas Grigaitis nepriva
lo manyt kad tik jis vienas 
gali nuomones reikšt ir kad 
tik jo nuomonė yra sveika.

“Dirvos” patarimas kad 
Lietuvos veikėjai susieitų Į 
krūvą ir pasitartų vietoje

pažįsta savitarpinio taiky
mosi? Ar jis pats savo par-. 
tijoje be pasitarimų ką gy- 
veniman vykdo? Ar ne iš
kalno nutarę vadai ką da
ryt eina į minią ir priver
čia minią dairyti ką tik jie 
norį? Tai ar miniai negali
ma pranešti kokių linksme
snių naujienų negu tik apie 
pražūtis? , ,

Nejaugi ponas Grigaitis 
nori kad liaudis, iš kurios; 
visi partijų poneliai minta/ 
mestų žagres ir eitų su po
neliais jų užgaidas varinėt? 
Menkas ko, vadai pakilę iš- 
dumia užsienin, o liaudis 
turi žudytis.

¥ ¥ ¥
Ponas Grigaitis labai ne

nori kad kitų partijų veikė
jai dabar eitų pas smurti
ninkus tartis apie sudary
mą šalyje tvarkos. Ponas 
Grigaitis visomis galėmis 
smerkė smurtą; o dabar iš
veda kad smurto keliu, ne 
kitaip, turi pažangiosios 
partijos valdžią atimti. Jei 
tautininkai padarė nepro
tingai, panaudodami jiegą, 
ponas Grigaitis juos pa
smerkęs varosi kad ir' kiti 
pasektų jų pavyzdį.

¥ ¥ ¥
Ponas Grigaitis savo pra

kalbose po perversmo važi
nėdamas po kolonijas skel
bėsi kad jis yra “partijos 
žmogus nuo galvos iki ko
jų”. Tq mums ir užtenka 
kad žinoti su kuo kalbą tu
rime.

Musų obalsis yrą: Išlai
kymui šalies nuo tos pražū
ties apie kurią visi kalba, 
ląi vadai susitaria ir pada
ro ką gero. Lai pabando 
susitarę pravaryt naujus 
Seimo rinkimus jeigu rei
kalinga, ir lai VISI laikosi 
tp kokios pasekmės bus.

Dar sykį pasakome kad 
visuomenės vadai — sykiu 
ir ponas Grigaitis — jei ne
nori susikalbėt tarp savęs, 
o bėga į visuomenę skųstis, 
yrą kaip vaikai kurie men
kame kame įsikibę į moti
nos andaroką žliumbia.

*
Pono Grigaičio viduram

žių nuomonės, kad liaudis 
l žudytųsi už vadų vietas — 
“Dirvps” redaktorius sekti 
atsisako, ir pareiškia kad 
daug naudingesni Lietuvai 
yra tie kurie žąsis gano ne
gu tokie vadai kaip ponas 
Grigaitis, kuris kursto žą
sų ganytoją pamesti savo 
darbą ir bėgti paskui jį ko- 

I voti, kad paskui ir kursty- 
,■ tojas ir ganytojas, likę .be 
Į žąsų, badu gaištų.

KARIŠKA DAINA
(Pirmo Pėstininkų Pulko)

Austą aušrelė, netoli diena,
Rengiasi į kovą visą Lietuva.

Vilniaus kalneliai, sveikiname jus, 
Ruoškite drąsuoliams tinkamus kapus!

Musų vadai narsus veda muš kovon,
Drauge.palaidoti žemelėn juodon,

Vilniaus kalneliai, sveikiname jus, 
Ruoškite drąsuoliams tinkamus kapus.

Priešo męs nebijom, nebaisi mirtis,
Karžygiams brangesnė yr’ garbė šalies,

Vilniaus kalneliai.... ir tt.
Čia sena matutė mus neapraudos,
Tik raiba gegutė kartais užkukuos, 

(Vilniaus kalneliai .... ir tt.
Neraudok meiluže žuvusių kovoj,
Mums ramu miegoti žemėj mylimoj, 

Vilniaus kalneliai.... ir tt.
Čia paputils vėjui krinta kaip kada
Ant karžygio kapo sidabro rasa, 

Vilniaus kalneliai.... ir tt.
Jei ašaros krinta nuo pušų senų, 

Neraudok, mieloji, man miegot ramu! 
Vilniaus kalneliai .... ir tt.

Mes ir čia atminsim mirties valandoj
Jog esam Lietuviai gimę Lietuvoj, 

Vilniaus, kalneliai.... ir tt.
Drąsiai, broliai, ženkim, bukime tvirti,
Ruoškimės į mūšį, jau priešai arti,

Vilniaus kalneliai.... ir tt. ■

DAINA
• (O. Kairiutė)

Per Šimonių ulytėlę 
Bridau juodą purvynėlį.

Kad ir juodas purvynėlis
Bile graži mergužėlė....

O, mergyte, eik už mane, 
Šėnavosiu labai tave,

Anksti rytą nebudinsiu,
Sunkiai dirbti neraginsiu;

Neisi pėkščia į bažnyčią, 
Nesušląpsi nei kojyčių.

Neisi pėkščia, vis važiuota, 
Šimtą kartų pabučiuota.

Po miestelį pavežiosiu, 
Su vynų patraktavosiu.

Pusė metų nepraėjo,
Jis užmiršo ką kalbėjo: 

Kėlės rytą nebudinta, 
Dirbo darbą nerupinta,

Ėjo pėkščia kas nedėlia, 
Nenuvežė atpuskėlin.

Anei syk nepabučiavo, 
Tik kuloku užvažiavo.

Nei vynučiu nepagirdė, 
Ašarėlėm tik pravirkdė.

(Tąsa)

— Tu atsakysi kas teisybė, — tarė Ba
leinier, skubomis, tikėdamas atsieksiąs ko 
nori. — Tų atsakysi kad kelios dienos at
gal tu buvai tokiame proto sujudime kad 
pasirodė reikalingu, tavo pačios gerovei, 
atgabenti tave čionai be tavo žinios. Bet 
,tu dabar pagerėjus »jog pripažįsti kad taip 
buvo padaryta tavo gerovei. Aš patvirtin
siu tuos žodžius; nes, tikrai tai tiesa.

— Niekados! — šuktelėjo Andriennė, 
su išdidumu; — niekados aš nedasileisiu 
prie tokios klastos; niekados aš nepasiže
minsiu tiek kad paslėpčiau ką aš čia nu
kenčiau.

— Štai ir magistratas, — tarė Balei
nier, girdėdamas žingsnius. — Buk atsar
gi ką sakysi!

Durįs atsidarė, ir neapsakomai dakta
ro nuostabai, pasirodė Rodinas, su kuriuo 
buyo žmogus, juodai apsidengęs, prakil
nios ir rimtos išvaizdos. Savo tikslų dė
lei, ir pasiremdamas savo naujai galvoja
mais dalykais, Rodinas nepasakė abbei d’- 
Aigrigny nei daktarui apie jo netikėtą at
silankymą į bepročių prieglaudą, sykiu su 
magistratų. Priešingai, tik diena pirm to 
jis buvo Įsakęs daktarui uždarytį Andrien- 
nę dar saugiau. Taigi, įsivaizdinkit kaip 
jautėsi sumišęs daktaras pamatęs valdiš
ką žmogų ineinantį pas save su Rodinu, 
buvusiu nužemintu abbėš d’Aigrigny sek
retorium. Stovėdamas tarpduryj, Rodi
nas rodė magistratui į Andriennę. Pas
kui, kuomet magistratas negalėjo atsiste
bėti Andriennės gražumų ir žiurėjo į ją 
lyg- egzaminuodamas, Rodinąs pasitraukė 
kelis žingsnius atgal.

Daktaras Baleinier, savo nepaprasta
me nusistebėjime, norėdamas kad Rodinas 
jį suprastų, staiga padarė kelis jiedviem 
privatiškai žinomus signalus, lyg užklaus
damas ko magistratas atsilankė. Bet tas 
dar labiau daktarą nustebino, nes Rodinas 
išrodė lyg nepažįstąs daktaro nei nesu
prantąs jo ženklų. Pagaliaus, daktarui iš
ėjus iš kantrybės, vis rodant ženklus, Ro
dinas priėjo prie jo atvirai ir atkišęs savo 
kaklą tarė garsiai: — Ko tamista, dakta
re, norėjai?

Tie žųdžiaį, kurie visiškai sumaišė da
ktarą, buvo vienatiniai kurie suardė tylą 
buvusią per keletą minutų, ir magistratas 
atsisuko atgal. Rodinas pridėjo, su dide
liu ramumu: — Nuo tamistos pribuvimo, 
daktaras pradėjo man rodyt visokius ženk
lus. Aš manau jis turi ką nors ypatingo 
pasakyti, bet, kadangi aš neturiu paslap
čių, meldžiu jo kalbėti atvirai.

Tas atsakymas, taip supainiojantis da
ktarą, išreikštas tokių išduodančiu tonu, 
įmetė daktarą į naują nusistebėjimą, kad 
jis per kiek laiko nežinojo ką daryt, Be 
abejonės magistratas tuo buvo užrupintas, 
ir kadangi daktaras tylėjo, magistratas 
pažvelgė į jį gana rūsčiai. Andriennė, ku
ri tikėjo pamatyti savo šeimynos draugą, 
turtingą grafą Montbron, irgi labai nusi
stebėjo.

SKIRSNIS XXXIII.
Apkaltinto j as

Baleinier, supainiotas laikinai netikė
tu magistrato atsilankymu ir Rodino ne
išaiškinamu atsinešimu, tuoj vėl atgryžo 
į save, ir prabilo į savo ilgaskvernį 'kole
gą, tardamas: — Jeigu aš dariau tamistai 
kokius ženklus tai norėjau palaikyti tylą 
kokia šis ponas užlaikė nuo inėjimo čionai, 
ir man buvo nuostabu turėti garbę netikė
tai jį čia matyti.

— Savo tylėjimo priežastį aš išaiškin- 
tik šiai panelei, ir prašau jos atleisti, — 
atsakė magistratas, žemai nusilenkdamas 
Andrięnnei, ir toliau tarė: — Aš tik ką 
gavau skundą kaslink tamistos, madame, 
užtai negalėjau nepažiūrėti į tamistą ty
liai-per valandėlę, pažiūrėti ar negalėsiu 
numatyti tamistos išvaizdoje arba užsilai
kyme teisybės arba melagystės tų apkal
tinimų kurie tik ką man buvo paduoti.

— Ar aš pagaliaus galiu žinoti, tamis
ta, su kuo aš turiu garbę kalbėti? — įsi

maišė Baleinier.
— Tamista, aš esu teisėjas, ir atėjau 

pats persitikrint apie tai kas man buVo pa
sakyta——

— Meldžiu padaryti man tą garbę ta
mistai viską išaiškinti, — pasisiūlė dakta
ras, linktelėdamas.

—• Tamista, — atsakė magistratas, 
žmogus apie penkių dešimtų metų am
žiaus, pilnas' tvirtumo ir aiškiai perma
lantis, ir žinantis kaip sujungti prakilnias 

i savo pareigos užduotis su padorių prie
lankumu, — tamistą esi kaltinamas pada
ryme didelės klaidos, .nenaudojant aštres
nio išsireiškimo. Tamistą padarei! didelę 

• klaidą neišskaitliuodamas savo mokslišku 
! patyrimu.

— Kuomet tamista sumini tą faktą, — 
[ atsakė Jėzuitus daktaras, — man leng
viau yra prirodyti kad mano reputaciją 
kaipo mokslo žmogaus nėra nei kiek lįųo- 
sa nuo pabarimo kaip ir mano sąžinė kai
po garbės žmogaus.

— Madame, — paklausė magistratas 
Andriennės, — ar tiesa kad tamista čia 
buvai atvežta prigavingu bųdu?

— Tamista, — sušuko daktaras, — 
pavelyk man patėmyt kad tamistos pradė
jimas klausinėti išsyk užgauna mane.,

— Tamista, aš kalbu į tą panelę, —, 
atsakė magistratas, šaltai; — ir aš esu 
pats teisėjas savo klausimų tinkamumo.

Andriennė buvo beveik gatava atsaky
ti magistratui patvirtinančiai, kaip štai į 
ją keistai pažvelgė daktaras lyg primin
damas jog jis išduos Dagobertą ir jo sūnų. 
Andriennė nesivadavo žemų ir kerštingu 
jausmu, bet nedoru pažeminimu kokį pa-i 
nešė nuo tų veidmąinių. Ji butų laikius 
baukštumu slėpti tuos kriminalistus,' bet 
vengdama įpainioti kitus, ji tarė magistra
tui, rimtu ir gražiu tonų: — Pavelyk man, 
tamista, paduoti vieną klausima.

— Kalbėk, madame. ,
— Ai’ mano atsakymas bus palaikytas 

formaliu apkaltinimu.
— Aš atėjau čia patirt teisybę, ir nie

kas neturėtų sulaikyti tamistą nuo atiden
gimo jos.

— Lai taip bus, tamistą, — tarė An
driennė; — bet daleiskime, turėdama kal
tinimus, aš juos tamistai išdėstau, norėda
ma išsiliuosuoti iš čionai; bet kada busiu 
laisva ar aš' turėsiu teisę sulaikyti tuos 
kaltinimus prieš tas ypatas?

— Tamista galėsi išmesti savo bylą 
prieš juos, bet paskui įstatymai paims ta
mistos klausimą vardan visuomenės, jeigu 
jos teises kas užgauna tamistos ypatoje.

— Ar man tada buš pavelytą dovano
ti? Ar man neužteks atsikeršijimo pilnai 
užmirštant mano paneštas nuoskaudas?

— Ypatiškai, madame, gali dovanoti 
ir užmiršti; bet aš turiu garbę pakartoti 
tamistai, kad draugija negalį padaryta tp 
taip pat, jeigu paaiškėtų kad tamista bu
vai auka kriminalių machinacijų — ir aš 
turiu pilną teisę tikėti kad taip yrą. Bu
das kokiu tamista išsireiški, tamistos jaus
mų gerumas; šaltumas ii' prakilnumas ta
mistos atsinešimu, rodo man jog skundas 
man paduota nedykai.

— Na, tamista, — tarė: daktaras, — 
gal galėtum pasakyt mums kaip skambą 
tas skundas.

— Man buvo praneštą, — atsakė ma
gistratas, — kad Mademoiselle de Kardo- 
viliutė tapo atgabenta čia apgavingai.

(Bus daugiau)

Puikus didėli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kęs tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
§820 . Superior Ave. Cleveland, Ohio
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(Tąsa iš pereito num.)

Ardys Išvilioja Priešus Mušin
Vos dienai brėkštant, pilis jau išbu

do, bet visi elgėsi tykiai kad priešai nepa
justų sujudimo ir nesukrustų. Nors prie
šai irgi nemiegojo, bet jų pulkeliai anksti 
anksti išsirengė maisto jieškoti, taigi ap
gulusiųjų eilės apmažėjo. Nėra abejonės 
kad apmažęjo ir paslėptų pulkų vyrai, nes 
ir jiems reikėjo maisto, nevalgę nebus.

Pilies tiltas palengva smuko žemyn ir 
tik pusiau nusileidus priešai tą patėmijo, 
nes jau švito. Tuoj sutriųbijo jie gandus 
saviems, ir šoko visi dar miegoję apguli- 
kai ant kojų ir bėgo prie savo arklių. Tuo 
tarpu jau per tiltą liejosi laukan kai van
duo pulkas smarkių raitelių iŠ pilies ir me
tėsi j priešų tarpą.

Spėję sušokti ant arklių apgulikai lei
dosi šalin, palikdami paskui save debesį 
dulkių. Ardys vijosi, nes buvo sutarta 
netrukus ir daugiau vyrų iš pilies paleisti.

Apsiviltume jei manytume kad prie
šai tikrai bėgo.— jie bėgo tik iki kitų sa
vo pulkų, kurie giriose slapstėsi ir laukė 
pilies gynėjų išeinant.

Nedaug bėgę, priešai matydami esą 
arti savųjų, tuoj matėsi atgal, apskaitę 
kad vijikams į pilį bus sunku dabėgti. Bet 
Ardys irgi žinojo ką daro: nesi vi j o priešų 
pertoli, tik tiek iki jų gandanešiai iššauks 
anuos pasislėpusius j mūšį, ir tada jau pa
sirodys kiek jų yra.

Pilyje likę senesnieji vadai pradėjo 
pamatyti kiek. priešų išvisp yra, ii- ■ tapo 
drąsesni, ir vietoj laukti iki subėgs Ardys 
su savo vyrais atgal, išleido prieš užpuoli
kus visus savo pėkščius vyrus ir tuomi su
kūrė karštą kovą.

Pirmutinę dalį vijikų Ardys pasisten
gė nukirsti nuo kitų ir pavedė juos užpa
kaliniams savo kareiviams, kurie bemuš- 
dami suvertė juos į sriaunų griovį, ir štai 
griovis pasriuvo kraujais ir lavonais, ku
riuos vanduo nešė į didžiąją upę. Ardžio 
vyrai pliekėsi su priešais kaip tikri nar
suoliai kurie savo lizdą gelbsti, ir guldė 
juos savo smūgiais.

Tarp pirmaeilių kitoj dalyj kovojan
čių pasirodė ir Laukys su savo pulku ir 
kirto priešus besispraiidžiančius į jų tar
pą ir bebandančius tai vieną tai kitą jų pu
sę apsupti.

Iki gryžo priešų vyrai išėjusieji mais
to jieškoti jau užpuolikų ir pilies gynėjų 
eilės buvo apretėjusios. Vyrai gulėjo ne
gyvi, kiti dar krutėjo ir aimanavo, po ark
lių kojomis. Kiti gulėjo po arkliais, ir su
žeisti arkliai žvengė ir stenėjo.

Užpuolikų vadas, irgi smarkus vyras, 
netekęs arklio, puolėsi prie Ardžio visu 
smarkumu, ir jį pamatęs Ardys nušoko 
nuo arklio ir savo sunkiu kardu šoko prie 
vado kovon. Aplinkui virė smarki kova 
tarp paprastųjų kareivių, kurie vieni raiti, 
kiti pėkšti vęrtė žemę iš pilkos ir smėlines 
į raudoną.

Nežinia kaip butų tikrai išėję tarp jų, 
bet čia įsimaišė Laukys, ir prie užpuolikų 
vado prišoko vienas jo gynėjas su arkliu, 
ir priešas turbut pabijodamas kad nepa
tektų gyvas nelaisvėn šoko ant arklio ir 
pasišalino į patogesnę vietą, duodamas 
įsakymus saviems mušti kuosmarkiausia.

Pagalba!
Senoje Ardžio bustynėje — kuore ant 

kranto toli paupuje, pasimatė ugnįs — ar
ba tikriau sakant du stulpai durnų, kas 
reiškė kad ateina pagalba iš tos pusės. 
Bet tai dar nebuvo pati pagalba, o tik gau
ta gandas iš kito tolimesnio kuoro jog pa
galba eina, o jį dar gali būti toli ir tik an
trą ar trečią dieną pasiekti.

Vienok tą nutėmijo ir priešai ir jų 
upas nupuolė. Pilį paimti nei jon įsiverž
ti jie nematę vilties be pagalbos nuo savo 
šalininkų, o lygioms spėkoms esant gul
dyti savo vyrus iki paskutiniam nematė 
reikalo. Vadams rūpėjo kaip išgelbėti 
kuodaugiausia- savųjų, ir štai įsakė iš gi
rios pusės, savo atgal traukimosi kelyje, 
statyti rąstų sienas, už kurių palengva 
traukdamiesi ir besigindami saugojo sa
vo vyrus ir kartu kliudė gynėjams juos 
lengvai pavyti.

Bet dabar jau pergalė buvo aiški, nes 
kada užpuoliko upas nupuola jis prisipa
žįsta pralaimėtoju ir- daugiau pulti ne- 
drysta, bent tuo tarpu.

Sugriebę daug nelaisvių iš užpuolikų 
pusės, gynėjai paliovė mūšį ir davė sav< 
vyrams pasilsėti. Iš sugautųjų patyrę kac 
daugiau užpuolikams pagalbos iš niekui 
nėjo, pilies gynėjai tuoj įsakė užkurti tris 
ugnis pilies kuoruose, kas buvo gandu ei 
nantiems į pagalbą jog gali gryžti, nes pa 
vojus perėjo. ' !

Laimėtojai gryžo- į pilį linksmi, o pi 
lyje visi džiaugsmingai juos sveikino. Pi 
lies sienos buvo aplipę moterų ir vaikų ii 
visi neapsakomai -džiaugėsi priešus atmu 
šę.

Na bet pažvelgkim į šitą paveikslą 
Kaipo valdovo sūnūs ir dalyvavęs mušyj< 
vadu ant lygių su Ardžiu, Laukys pirma? 
įjojo per tiltą pilin, suprantama norėda 
mas kad jį žmonės apšauktų didvyriu i 
atiduotų jam visą garbę. Daugybė tai; 
ir darė: šaukė visais balsais už Laukį, i 
ko tas didžiavosi, ir džiaugėsi tuomi už 
temdinąs Ardžio atsižymėjiihus.

Bet kada Ardys prijojo tilto su saw 
narsuoliais ir jo juodukas žingsniavo 
pilį pro žmones, koks džiaugsmas ir svei 
kinimai pakilo tąda tai tik vienas Lauky, 
pavyduolis galėjo įvertint. Kas gyvas — 
vaikai, moterįs, senieji — visi šaukė, svei 
kino: Ardys! Ardys! musų karžygis! Mu 
sų nepergalimas drąsuolis! Musų apgy 
nėjas! Lai gyvuoja! lai gyvuoja Ardys!

Tie šauksmai šitam jaunam vadui ski 
riami taip užrustino Laukį kad jis geid 
jog atsivertų žemė ir prarytų jį arba Ar 
dį — jau jiedu toj pilyj tikrai išsitekt ne 
gali, manė sau Laukys. Dabar jis apgai 
lavo kodėl neleido Ardžiui kovoti su tu. 
priešų vadu — gal tas jam butų parodę 
kad jis nėra meškinas ar tauras o tikra; 
smarkuolis kuris butų paguldęs jį tarp ki 
tų lavonų.

— Palikau žaltį gyvą ant savo spran 
do, — zurzėjo sau Laukys, pavydu degda 
mas.

Prie Ardžio supuolė kunigaikščio dūk 
tė Algė, ir Kastytė, ta kaimyno valdove 
duktė, kuri kelios dienos atgal priešų ge 
narna su kitomis moterimis atbėgo. Visos 
dvaro mergos irgi puolėsi prie to patogaus 
vaikino, bet jau nuvargusio nuo sunkių 
mūšių? Aplankstytas buvo jo šalmas ii 
kalpokas, atšipęs kardas, ir aptaškytas 
purvais ir kraujų veidas, o rankos kruvi
nos nuo tiškusio priešų kraujo — bet nie
kas to nematė ir nepaisė: prieš visus jis 
stovėjo kaip koks aržuolas, didelis, tiesus 
dailus, prakilnus!

Ištolo žiurėjp į Ardį ir jo senutė moti
na ir ašarodama gėrėjosi ir džiaugėsi juo- 
mi. Kitos senės su ja stovėdamos gyrė 
ją už išauginimą tokio sunaus ir gėrėjosi 
juomi-lyg kokiu dievaičiu.

Tuose laikuose moterįs neturėjo ką 
sa^yt apie vyrų ir supu ėjimą kąran S- 
nes karas buvo tai jų gyvenimas. Viskas 
ko joms reikėjo tai trokšti kad jų vyras 
ar sūnūs išliktų gyvas ir sveikas, ir dar 
daugiau, kad pasižymėtų. Tokio tai su
naus sulaukė gryžtant iš mųšio lauko Ar
džio motina, ir nedykąi jai ašaųos veidus 
nuvilgė. . . ___ a. >a

Kaip šiais laikais taip ir praeityje bu
vo daugybė motinų ir daugybė sūnų, bet 
atsižymėjusių vis esti mažai, nes ne visi 
tinka prie darbų, ne visi yra gabus ir su
manus, užtai daugybė lieka užpakalyje, o 
tik vienas kitas užsitarnauja visų garbę.

Palikęs visus ir visas, Ardys spruko 
prie savo motinos, kurią džiaugsmingai 
pagriebęs į glėbį bučiavo ir glamonėjo.

— Sūneli, — kalbėjo jam motina, šluo
stydama nuo jo veido ir akių purvą ir bu
čiuodama, — tu esi tikras tavo tėvelis, ku
ris irgi toks narsus buvo, nors gal negalė
tų susilygint su tavim. Žiūrėdavau aš į jį 
ir džiaugdavaus kada gryždavb iš karo, ir 
jis paviliojo mane, nors paskui pasisakė 
kad aš jį jau senai buvau priviliojus, bet 
jautėsi per jaunas, mane kalbint.... Ke
liolika metų laimingai gyvenom, jis vis ka
riavo, iki vieną sykį aš jo nesulaukiau. 
Tik už poros dienų, laidodami lavonus at
rado jį dar pusgyvį, bet su nukirsta ranka, 
ir atgaivinę parnešė.... Nuo to sykiu jau 
kariaut jis netiko, tada kunigaikštis pa
siuntė mus į tą kuorinyčią, kur mums se- 
nėjant tu gimei ir užaugai tarp žvėrelių. 
Netikėjau kad tu busi nors dalis savo nar
saus tėvo, bet, vaikeli, tu jį1 pralenki; Tu 
gimei su jo drąsa, gabumais, su kariau
ninko krauju, tik daug didesnis už jį ir su 
didesnėmis spėkomis, kurias sunaudoti ge
rai moki.... Ardys susikerta kardais su užpuolikų karo vadu. (

Klausę Ardys šitų motinos žodžių ir 
svajojo....

Neilgai jis galėjo su , motina būti, nes 
pasigedo jo kunigaikštis ir atsiuntė vyrą

pašaukt jį pas save, Pažadėjęs neužilgo 
gryžti, Ardys pabučiavęs motiną nuėjo 
palocių linkui.

(Bus daugiau)

— Ui, gal jam vėl 
galima jo-nei užkratyl 
dusint!

žydas nutarė Joną

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
a ■ ■ __ e

FARMERSKA DAINA

(Prisiuntė farmerka A. Rama
nauskienė.)

Jau saulutė. leidžias, 
Artyn vakarėlių,

Uždengia šviesumą
Tapisus debesėlis.

O mes, farmerėliai,
Sunkiai prociavojam, 

Juodą duoną valgom
Ir prastai nešiojam.

Kunigai ir ponai
Darbo neišmano, 

Per savo.-suktybę
Lengvai pragyvena,

O mes, farmerėliai,
Sunkiai prociavojom, 

Sunkų darbą dirbam
Ir prastai nešiojam.

Miesto advokatai,
Jie budinkus turi,

Bet j farmerėlio
Biednas rankas žiuri.

Pišoriai, studentai
Yąįkščioj gelųmbiuoti, 

Vis iš farmerėlio
Sotus ir bagoti.

žydai ir čigonai
Darbo neišmano,

Vis iš farmerėlio
Lengvai pragyvena.

O mes farmerėliai
Sunkiai prociavojam, 

Juodą duoną valgom
Ir prastai nešiojam.

Nuo Juokų Red.: Mes vis 
prašome kad poetai rašytų ori
ginales eiles arba surašytų ko
kias liaudies dainas kurias iš 
atminties moka ir Kurios nėra 
jokiose knygose užrašytos, arba 
jei kur ir užrašytos, bet jūsų 
srityje kitaip dainuojamos, ki
tokiais žodžiais. Todėl to ir lai
kykitės. Pakeist vieną žodį ir 
varyt dainą iš knygos ir mes 
patįs mokame. Taigi eilių rin
kėjai to laikykitės.

—Laimė yra, tik kas per 
nauda iš jos kad ji žemėje už
kasta? Laimės daug, tiek daug 
kad jos visiems užtektų, tiktai 
nei vienas jos nemato.

ŽYDO TEISMAS
Icka Zak-Zak buvo ūkininkas, 

bet būdamas žydiško kraujo 
žemei arti samdydavo berną, o 
pats su kaše eidavo į kaimus 
kiaušinių pirkti.

Vieną sykį Icka labai susipy
ko su savo bernu ir nutarė jį 
nužudyti.

— Niu, Jonai, tu sėsk į ra
tus, aš tau pavažinėsiu".

žydas tpkiu budu manė Joną 
užkratyt,

Jonas sėdi ratuose, žydas jį

tampo po arimus.
Matydamas kad Joną neuž- 

kratys, žydas nutarė jį durnuo
se užtroškinti. Užkūrė pečių, 
o durnus paleido eiti į gryčią.

žydas užlipo ant pečiaus, c 
Joną paguldė ant paminos.

žydas čiaudo, kosi, p Jonas 
guli ramiai.

— Jonai, ar tu gyvas? — 
klausia žydas Jono.

■— Dribsok, parka, nebudink, 
manęs, nes noriu miego! — 
piktai atsakė Jonas.

dinti. Užnėrė virvę 1 
ir pats pirma brisdan 
kia Joną į ežerą, žy 
iki kaklo, o Jonas ik 
jos; žydas pasinėrė ir 
p Jonas užvaldė jo uk

Tas pats dedasi ir si 
Geidžiame kiti’ems blc 
patįs į tą papuolame, 
kasame dupbę, o pa 
{krintame. P. 1

Už $3 metuose pralin 
visą kaimą.— užrašyt 

kiams į Lietuvą “1

F/ R. HUTCHINSON
AT THE GAS OFFICE 

East Sixth ir Rockwell

Įsigykit Sau 
RADIANTFIRE

HEATER DABAR 
I

Ir Įsigykit ankstyvą paliuo- 
savimą nuo darbo prie an
glies ir purvo. Tikras, de
šimties skylių Humphray 
Radiantfire galima pirkti 
dabar nes

PATOGUS ISMOKEJIMAS

$2 REIKIA ĮMOKĖTI 
IR IŠSIMOKĖTI 

PER 6 MĖN.

Ideališkas del Švarios, Vėlyvos Žiemos Šilumos

PRIJUNGIAMA DYKAI
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By Junius
One reason, says Helen Gri

gas, it’s safer to breathe 
through our noses is because 
that makes us keep our mouth 
shut.

The Boy Friend: “Say who’s 
the dumb-looking guy that 
drives your car around, and 
works in the garden? I notice 
he always gives me a nasty 
look when I come in.”

' The Girl Friend: “Oh, don’t 
mind him. That’s just father.”

PARDAVIMAI
1181 E. 83rd st., 7 kambarių namas, 

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

9

It it claimed that 
leston causes flat 
doubt it also causes

the Char
feet. No 
flat head.

THE DESIDERATUM
Lives of great men should 

remind us
Of this fact to make a note:
All one needs to be a 

statesman
Is a

PARSIDUODA
11911 Miles ave. cash mėsinycia, 

garantuojama $700 ineigų savaitėje, 
tarpe dviejų didelių krautuvių. Taip
gi gerą pelną nešanti saldainių krau
tuvų. Parsiduos pigiai. Matykit 
Notarą Zimerman, Room 526 Cuya
hoga bld. Phonė Garfield 1779.

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

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

sias ir kainos teisingos.

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Ketvirtadienį ir Penktadienį

GOD’S GREAT WILDERNESS

long Prince Albert coat.

PARSIDUODA
9 kambarių pavienis namas, eis pus

dykiai. ~ ”
sis turtas.
nystėje. Stogas 
džius, modemiški 
kites 722Q Hecker 
kare.. Tėl. Penn.

Reikalinga padalinti liku- 
Randasi Lietuvių kaimy- 

akmeninis; gara- 
įrengimai. Kreip- 
sfve., po 7 vai. va- 
1089R.

Randolph 6332.
Cleveland Sheet Metal 

Works
Išdirba Visokius Metalinius dalykus, 

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

6935 Superior Ave.

šeštadienį 
Viola Dana in THE ICE FLOOD

Sekmadienį Kovo 27 d. 
Jack Mulhall, Lois Wilson 

in GOD GAVE ME 20c.
Pirmadienį ir Antradienį

Ralph Ince in THE BETTER WAY
Tree., Ket. ir Pen. Kovo 30-31, Bal. 1 

Lon Chaney in
TELL IT TO THE MARINES

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6,926 Superior Ave.

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

Phone Florida 1740J.

DR. A. A. IVINSKAS
Chiropractor

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

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s

Business Man in Smoking 
Car: “Yeh—I began small, 
nothing when I started in 
iness—except my brains.” 

¥

Had 
bus-

Browning’s experience 
refutes the idea that it

Mr;
rather
is advisible to Catch ’em young 
and treat ’em rough.

PARSIDUODA
2 šeimynų, po 5 kambarius na

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

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Pennsylvania 2107. Įsteigto 1910.

E. A. DUNHAM

*
saysBeing misunderstood, 

Helen Baltrukonis, is only one 
of the many evidences of great
ness. ,

If you can laugh at yourself 
you are civilized.

3 šeimynų moderniškas namas, po 5 
kambarius viršuje ir apačioje, ir 3 

‘ ‘ - - Du
Krei- 
9916 
šiau-

been cut-

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Furnasai

1169 East 79th St.
Randolph 5977

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c 

l Unijos darbininkų—
Rankų darbo.

Padaryti iš Porto Rico ir 
Havana tabakų.

John M. Sulzmann Mfg.
6802 Superior Ave.

Lietuvos Lietuviai ateina į

“But, lady”, a marriage-li - 
cenle clerk explained to a mo
vie-actress’ applicant, “the law 
compels me to record all pre
vious marriages before I issue 
a license.”

“Good Lord!” exclaimed 
prospective husband. “And 
got a taxi waiting!”

her
I’ve

To Tom, who had 
ting up, his mother exclaimed 
wearily: “Why can’t 
good boy?”

“Well, Mother, 
for a nickel.”

Moter: “For
ought to be like 
good for nothing.”

.V. #

kambariai ant trecio aukšto, 
karšto oro furnasai šildymui, 
pkitės viršutiniam aukšte. 
Parkgate avė. už E. 105-tos, 
rėn nuo Superior.

you be a " Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Superior Hardware Co. 
Geleždaikeiai, Cino Reikmenis, Pečiai 

Maliavos, Stiklas, Etc. 
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Sleitų ir Žvyro Stogai.

I Randolph" 965 Kampas E. 65th St.

KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 
RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO. 

6710-12 LEXINGTON AVE.

I’ll be good

youshame, 
your father,

* Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

O-
He asked her to wed, 
For an answer she said, 
“Go to Father!”
For she knew that he knew 
That her father was dead, 
And she knew that he knew 
What a life he had lead, 
So she knew that he knew 
What she meant when she said 
“Go to Father!”

« *
Perkins (handing over pay 

envelope to wife): You got a 
nice little raise this week, my 
dear.

brighten as they 
flight, and curses

Blessings 
take their 
darken as they make their ap
proach.

One of the best old jokes on 
the road is that one beginning: 
“The original New York com
pany.”

0© ROSEDALE ©!
Dry Cleaning Co.i

Rand. 7906 1
| C. F. PETRAITIS, Prop, f
t 6702 Superior Ave., |

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planus 
—suteikt patarimus apie finan
sus ir duoti jums geriausių kai
ną _
cnt Medžio, Stogo dengimo, ir 
lt., čia pat jūsų kaimynystėje.

The Lake Erie Lumber & 
Supply Co.

5459 Hamilton Ave.
Randolph 5080.

duoti geriausias kainas

Frank Cerne
BRANGMENŲ, RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465 
930 East 79th Street 

Penn. 999

A. S. BARTKUI

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c. 

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

“Visiškai Nauja Skalbimo 
Sistema”

Patogi Lietuviams skalbykla, 
tik patelefonuokit ir vežimas 

pribus.
Randolph 7761
Randolph 7762

— Patarimas Dykai —
“Dirvos” Skaitytojams. . 

Už PATARNAVIMĄ MOKATE.
HENRY J. MENDELSOHN

(Advokatas iš" Kauno)

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

ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai
7321 Superior Ave.

Tel. Penn. 572

T e m y k i t e f* storage
Visokios batarejos,' Radio ( ajjįg? m ja J
reikmenys. Taisom ir per- V ® y

žiūrim DYKAI. W * JLJL
Kreipkitės reikale pas mus. trade mark registered

Freeman Battery Service 7305 Superior Ave.

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

o-

Cleveland1197 E. 79th St.

UNCLE WIOGILY’S TRICKS

Frank Vitkus says his stom- 
ack is upset, so now he starts 
his meals with the dessert.

■ The nature fakers never fake 
nature.

“Pop, can’t we move soon?”
“Move? Why^”
“Well, Fve licked all the kids 

in this neighborhood.”

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gat&i'prisiunčiant 25 c. 
stanipomis, nors tas apgarsini" 
mas ir nepatalpintas.

Gavėnios laiku, geriausia ateiti nusitrauk
ti fotografijas savo šeimynų, pavienių ku
rie norit giminėms pasiųsti, taipgi traukia
me paveikslus mažų vaikų, ir darbų atlie
kame gražiai, kuriuo kiekvienas pasige- 
rėja. Kurie turit iš Lietuvos atsiųstus pa
veikslus ir norit pasidaryt jų daugiau, ar
ba padidint, atneškit pas itius. Kainos žy
miai nupigintos per gavėsios laiką.

Mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilltlllllllllillllllllllllllllllllllllllll  ̂
: Prospect 2420 Central 1786 E

THE F. W. ZIMMERMAN CO. |
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
ojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- f 

kuojam, isleidžiam ir sukraunam. =
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =

miiiiiiiHiiiiiiiiniiinaiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii?

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.

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėlės ir Induose Augintos
Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Specialiai.
1203 East 79th Street

Florida 3992-J

The East 79th St. Shoe 
Store

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

odos, Satino ir Suede.

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų. Specialistai suliejime.

Rand. 4108 Jack Haber, Mgr.

St. Clair Auto Wrecking
PERKAM, PARDUODAM IR 
MAINOM AUTOMOBILIUS

Parduodam dalis visokių automobilių.
1377 East 55th Street

7208

HARRY

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

Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVĖ

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

Randolph 1822

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

7412 St. Clair Avenue

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAS

$89-75
APEX

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER
CO.

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

SPECIALIAI SPECIALIAI
9 pėdų per 12 congoleum patiesalai 

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

National House Fum. 
Supply Co.

5810-5812 Superior Ave. 
Randolph 7271

Lengvi išmokėjimai jei norima.

Estella Beauty Shoppe
Plaukų Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor
Plaunam, Ištaisom 
Aptaisom veidą 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.

BY LOUIS K1CHARDittle Brother Might Bend After Falling Out — But He Wouldn’t Break!SQUIRE EDGEGATE—-A

Randolph 7185. Res. Eddy 9079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS

. REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.
6506 St. Clair Ave.

Superior Battery Co.
Išdirbėjai

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

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 
šeimos 
visai 
pigiai 

Pirkit dabar
Wade Park, kampas E. 66th.

Randolph 0758
P. J. Pickett

PLUMERIS, GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIU BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikama 
ant pareikalavimo.

7407 Superior Ave.

Gordon Park Hardware
Geleždaikeiai ir Maliavos 
Visokios Sieninės Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS—
7720 S. Clair 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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GYVENTOJŲ JUDĖJIMAS ba beveik pusantro tūkstančio 
Kaunas. — 1926 metais Lie- daugiau negu 1925 ir 1924 me- 

tuvoje buvo 19,066 vedybos, ar- tais.

1926 m. Lietuvoj gimė 62,655 
kūdikių, o mirė 14,380 ypatų; 
naturalis prieauglis siekia 29,- 
275 žmones. Gimusiųjų skai
čius palyginus su 1925 ir 1924 
m. beveik nepasikeitė, o miru
siųjų sumažėjo palyginus su 
1925 m. 2,799 žmonių, o su 
1924 m. — 1,113 žm.

1927 m. Sausio 1 d. Lietuvo

je centralinio biuro apskaitymu 
buvo 2,259,151 gyventojų.

“L.'ž.”
▲ ▲ ▲

ADVOKATŲ NUTARIMAS
Kaunas. — Prisiekusių Ad

vokatų taryba savo posėdyje 27 
Vasario nutarė: pagerbimui Dr. 
Jono Basanavičiaus atminties 
Įsteigti jo vardu vieną stipen-

C. W. NASH
President The Nash MotorsCompany

Pranešimas Nuo

NASH
Musų Lietuviams Draugams Clevelande
Metas po meto Nash automobiliai įgijo populiariškumo tarp Cle- 
velando Lietuvių iki to punkto kad jau- mes jeigu neišreikštume 
Savo pripažinimo ir pasigerėjimo tai jau butų nedėkingumas iš 
musų pusės.
Kreditas už šitą populiariškumą didumoje priklauso pas mus 
dirbantiems Lietuviams mechanikams ir paprastiems darbinin
kams, kurie savo gabumu ir ištikimumu padėjo įgyt del Nash

Pirmenybę Motorinių Karų Vertybėje
Visuomenės pagarba del Nash karų yra didžiausia nauda ką mes 
įgijom, ir dėdami pastangas nepaliaujamai palaikyti ir padidinti 
gerus norus kuriuos męs dabar įgyjame mes įsteigėme Lietuvių 
skyrius kiekviename iš apačioje paminėtų Nash krautuvių.
Tas pats Lietuviškas gabumas ir sumanumas kuris ineina į bu- 
davojimą ir Nash gerumą dabar panaudojamas ir prie pardavi
mo ir patarnavimo prie musų produktų.
Kuomet jus atsikeipsit į vieną iš apačioje pažymėtų krautuvių ra
sit jose Lietuvį kuris moka jūsų kalbą ir gatavas jum spatar- 
nauti—kreipkitės prie jo, ir ką tik norėsit jums bus draugingai ir 
mandagiai pagelbėta ir patarnauta.

ZUCKER NASH MOTORS CO.
6816 Superior Avenue

Randolph 1725

NASH HOLZHAUSER CO.
6225 St. Clair Avenue 

Randolph 1472

THE CLEVELAND MOTOR CAR COMPANY
East 14th at Prospect

Randolph 3009

The Reeke Nash Cd., Distributors
6605-15 EUCLID AVE. į. ■ Randolph 5312

Atdara. vakarais

diją Lietuvos Universitete: ka
pitalą kurio nuošimčiai sudary
tų stipendiją rinkti tarp korpo
racijos narių, o iš Tarybos lė
šų skirti tan fondan vieną tūk
stantį litų. “L.ž.”

▼ ▼ ▼

RŪPESTIS TILTAIS
Kaunas. — Miesto tarybos 

posėdyje Vasario 28 d. burmis
tras padarė pranešimą apie vy
riausybės paskolą Kauno tiltam 
statyti. Vyriausybė duodanti 
miestui 4,000,000 litų paskolos- 
iš 7 nuoš. Vyriausybė statan
ti sąlygas kad paskolos butų 
.grąžinama kas met po 300,000 
litų. Pirmiausia turi’'būti pa
statyta Slabados tiltas per Ne
rį. Jo statyba turėtų būti pra
dėta šį pavasarį ir baigta iki 
1928 metų Gruodžio 1 d.

Aleksoto tiltas turėtų būti 
pradėtas statyti 1928 m. pava
sarį ir baigtas 1929 m. Gruo
džio 1 d.

Po trumpų diskusijų taryba

pavedė/ miesto valdybai užbaig
ti- tą susitarimą su vyriausybe 
del paskolos.

Kitas klausimas—gatvių lie
jimas meksfaltu — gavo nei
giamą išsprendimą. Buvo nu
rodoma kad iki nebaigta kana
lizacija negalima imti gatvių 
meksfaltavimo.

Nemune vanduo pakilęs labai 
žymiai, apie 15 ctm. Oro lygu
sias, lėtas temperatūros kili
mas, debesuotumas saugoja le
dą nuo staigaus tirpimo. “L.”

ŠERMENYS VESTUVĖSE

Vasario į 17 dieną Buhdra- 
darių k., Antnemunės v., Aly
taus apsk., Kazio Kodako ves
tuvėse tarp jaunimo kilo muš
tynės, laike kurių buvo užmuš
tas Kazys Luiza, Medžiukų k. 
Kaltinami del užmušimo Pet
ras ir Julius Norkevičiai, Vin
cas Kazaklevičius, Antanas Zai- 

I kauškas ir Ignas Dumbliauskas

I sulaikyti ir perduoti teismo tar 
dytojui. “L.’

I____________________

REUMATIZMAS

i Skausmai greitai palengvi 
j lama su Red Cross Plaster
i Nuo aštrių, raižančių skausme 
atšipusios, niekad nebaigiamos reu 

; matizmo gėlos, pagalbą kurios ligo 
j nai nori Tamista gali turėti. Pa 
prastu budu uždėk Johnson’s Re 
Cross Kidney Plaster ant skauda 
mos vietos. Busi nustebintas i 
linksmas su greitu smagumu kui 
atneša beveik urnai.

Nežiūrint kokius gydymus band< 
bejieškodamas palengvinimo nu

I reumatizmo nesmagumo, nepamir 
i ir šitą seną ištikimą Red Cross Pla: 
i ter. Jis šildo ir palengvina skai 
damas vietas, sustabdo skausmus 
gėlas, apgali uždegimą ir išvai 

i skaudėjimą iš sutinusių skaudan 
| kūno vietų ir susijungimų. Jis šve 
niai masažuoja kūną ir jo gydyme 

j nuolat yrą švarus.
Plasterį gali sukarpyti į formas 

pasirinkt didumą, kad tikrai tiki 
ant paliestų vietų.

Nepalikit reumatizmo skausmų Ii 
tai dienai. Gausite skubų, tikrą p 
lengvinimą arčiausioje vaistinėje j 
prašysite didelio Red Cross Plast 
su raudona flanele užpakalyje.

Lai Pavasario Dienos
. ' .. .. ■ <■ <? w

Buna švarios Dienos

BURN-RITE
(IŠIMAMAS)

M sw Gazo Degintojais

$7.50
už trijų gerklių setą, 

su viskuo, gatavą įdėti į 
jūsų anglinį furnasą ar 

anglinį pečių.

MOKSLIŠKAI NUTAIKYTAS, TVIRTAI PA- 
BUDAVOTAŠ, ILGAI LAIKANTIS GAZO DE
GINTOJAS-----LENGVAI IR GREITAI ĮDEDA
MAS Į JŪSŲ ANGLINI PEČIŲ, IR LENGVAI 
IŠIMAMAS KADA NEREIKIA.

DistrihutoriaiF. R. HUTCHINSON
Parsiduoda Pas

Hardware ii Supply
Dealers

Pašaukit Main 6640 ir gausit aprašančius lapelius 
ir vardą artimiausio pardavėjo kuris galį pristatyt.
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Kas Girdėt Clevelancte-Aptelinkese SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

į 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Lietuvos sporto 
atletikos ko- 
Kovo 12—13 

bokso ir sun- 
rungtynes iš-

Subatoj Visi Eisim į 
“Žemės Rojų”

Kadaise “Dzimdzi-Drim- 
dzi” užkariavo Clevelandie- 
čius, vėliau jau pats vienas 
komp. Vanagaitis versdavo 

,mus skaitlingai rinktis j jo 
parengimus, _gi subatoj art. 
St. Pilkos vardas be abejo 
pritrauks pilną svetainę 
žmonių.

Gerb. artistas St. Pilka 
stavo pragarsėjusią trijų 
veiksmų komediją, “Žemės 
Rojus”, kuri tiek juokinga 

.kaip kad pernai Cleveląnde 
net 23 savaites Anglų teat
ruose vaidinta “Abie’s Irish 
Rose”.

“Žemės Rojus” kelis de- 
sėtkus kartų su puikiausio
mis pasekmėmis buvo sta
tytas Chicagoje ir jos apie- 
linkėse, visokių srovių ir 
pakraipų žmonės ją žiurėjo 
ir visi pripažino kad tokio 
puikaus veikalo Amerikos 
Lietuviams dar neteko ma
tyti.

Jau trečią savaitę viešė
damas Cleveląnde, art. St. 
Pilka sau j pagalbą pasi
šaukė žymiausius musų vie
tinius vaidintojus ir su jais 
veikalą paruošė taip kaip 
dar Clevelandiečiai niekuo
met nebuvo matę.

Art. St. Pilka tik vieną 
sykį iki šiol lankėsi pas 
mus, kartu su “Dzimdzi- 
Drimdzi” — tai buvo per
nai pavasari — ir paliko sa
vo vaidinimu geriausj įspū
di. Bet mums dar įdomiau 
bus gerb. artistą pamatyti 
subatoj, nes jau šiandien jo 
vardas garsiai skamba po 
visas Lietuvių kolonijas.

Toje komedijoj dalyvavo 
Chicagoje ir gerb. artistas 
kompozitorius A. Vanagai
tis, bet jis dabar labai bizy 
ir jį pavaduos koks tai la
bai nežinomas, niekam ne
girdėtas vaidintojas, kuris 

jiori Vanagaitį “subytyt”. 
Taigi visi kaip 7:30 vaka
re skaitlingai skubėkime 
ji Lietuvių svetainę, kur tu
rėsimo progos pasijuokti, 
Žemės Rojumjpasidžiaugti, 
ir visos savaitės rūpesčius 
užmiršti. Bukime visi kaip 
vienas!

Gerb. art. St. Pilka laiko
mas žymiausiu musų artis- 
tu-profesionalu ir vaidins 
šiame veikale vyriausią ke
lnišką rolę Real Estate bro
kerio Graiboneranda. Juo
kins, niūniuos 'ir dainuos!

Beje, tas veikalas taip 
puikus kad “Dirvos” ben
drovė pamačius jį tuoj at
spausdino, nes pajuto kad 
tuoj visa Amerika norės tą 
komediją vaidint.

Gerb. art. St. Pilka tuoj 
po vaidinimo, sekmadienio 
ryte, jau apleidžia Cleve
landą ir traukia Bostonan, 
iš kur važiuos Lietuvon, 
taigi daugiau mes neturė
sime progos jo nepaprastai 
gražiu vaidinimu pasigerė
ti. Rep.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

ARTISTAS STASYS PILKA

Operos Sezonas Ateina
Metropolitan Opera Atsilankys 

Gegužės 2 savaitei laiko.
Cleveląndo metinė pavasari

nė didžiųjų operų iškilmė pra-

DIDELIS ĮVAIRIŲ TAUTŲ 
SUSIRINKIMAS BAL. 1 D.
Penktadienį, Balandžio 1 d., 

7:30 vai. vakare, Lietuvių sve-' 
tainėje įvyks Lygybės Lygos 
tarptautinis susirinkimas. Toje,

V . 4/ # 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.

DAR APIE TURNAMENTĄ
“Drapiežnas Dzūkas” Bance- 

vičius iš Chicagos, pusiau sun
kaus svorio risti kas, atrašė štai 
ką:

“Aš patėmijau ‘Dirvoje’ kad 
Cleveląnde rengiama turnamen- 
tas išrinkimui drutuolių, taigi 
aš irgi noriu dalyvauti turna- 
mente. Nors aš nesu didelis 
vyras, sveriu 182 svaru, bet aš 
norėčiau patikti tuos levus kaip 
Juozą Komarą arba Franką 
Jušką arba patį galijotą Karolį 
Sarpalių, arba bile kurį Lietuvį' 
katras tik stovi ant dviejų ko
jų ir vadinasi ristikas. 
riti su jais Cleveląnde 
pinėti.”

Taigi dar vienas iš 
ristikų prisideda prie 
rnento.

Požėla “Naujienose” 
kia štai ką: jis sutinka ristis 
bile su vienu Lietuviu ristiku 
(dideliu ar mažu, storu ar plo
nu). Risis jis bile mieste, jei 
tik jam bus apmokėta kelionės 
išlaidos ir paskirta atatinkamas 
atlyginimas už ristynės.

Taigi matyt kad ir Požėla su
tinka dalyvaut, tik “Naujieno
se” koks ten N. vis zurza apie 
užtikrinimą mokesties rišti,- 
kams, nors pats nėra ristikas.

Tegul ristikai patįs rūpinasi, 
ir kurie tik atsišauks į “Dir
vos” Sporto Redaktorių tie su
žinos apie atlyginimą ir kelio
nės išlaidas, o visi bus užganė
dinti, nes Clevelandiečiai taip 
pat yra atsakomingi kaip ir 
Chicagiečiai ir pinigų turi.

Aš no- 
pasičiu-

žinomų 
turna-

pareiš-

KITAS RAŠYTOJAS, KUMŠ
TININKAI, BENNY LEO
NARD APIE SHARKEY

Sharkiui reikia daugiau smo- 
gimų kad’ galėtų būti pirmos 
klesos sunkus kumštininkas. 
Sumušdamas Mike McTigue jis 

Jis

Kaunas.
lygos sunkiosios 
mitetas paskelbė 
d. Kauno miesto 
kūmų kilnojimo
rinkimui žymiausiųjų.

Balandžio 2—3 d. paskirta 
bokso (kumšynių) rungtynės 
Lietuvos pirmenybėms.

Norintieji dalyvauti įsirašo 
per savo organizacijas ir sąra-' 
šus pristato sunkios atletikos 
pirmininkui. “L.L.”

SARPALIUS SU MALCEVI-
ČIUM BOSTONE

ristikai vartoja daugiau 
protą negu kūnišką spė- 
Tikietai šioms ristynėms 
iškalno išpirkti ir teatras

Pereitą savaitę ketvirtadienį 
Bostone buvo didelės ristynės, 
kuriose žymiausią vietą užėmė 
Lietuvių čampionas Karolis 
Sarpalius ir Lenkų tigras, Joe 
Malcewicz. Ristynės buvo la
bai ypatingos tuomi kadangi 
abu 
savo 
ką. 
buvo
užsigrudo iki pilnumos.

Susikibus musų milžinui su 
Malcevičium, po 22 minutų ko
vos Sarpalius parsiplėšė savo 
oponentą. Antru kartu išėjus, 
Malcevičius laimėjo ant Sarpa- 
liaus, o trečiu sykiu išėjo be 
pasekmių, nes laikas išsibaigė.

POŽĖLA PARITO MEKSI-
KOS CAMPIONĄ

Chicagoj Kovo 18 d. buvo 
didelės ristynės Ashland audi
torijoj. Ritosi Hans Steinke 
su Joe Varga; Wladek Zbyszko 
su Joe Zigmunt; Juozas Koma
ras su Ondracek, ir Karolis Po- 

Aguayo, Meksi-. --------  ■ j------- ----- 1 . - i. i žėla su Frank
sides miesto auditorijoj Gegu-, Lygoje priklauso ir Lietuviai ir Pąsiroae Keras musiuKas. Jis čamnionu nusiau sunkaus1 yra smarkus del savo didumo ir uwnpiunu pusiau smukaus

; Tik dabartiniu laiku'svorio,
kumščiavimas' yra jo didžiausis| Požėla ritosi

žės 2 d. ir tikima kad bus di- šį sykį susirinkimas išpuola pas gaĮ,us 
džiausios ir puikiausios pasek- Lietuvius. Kitais mėnesiais lai
mės kokios kada buvo.

Bus suvaidinta šios operos:
Aida — pirmadienio vakare, 

Gegužės 2 d.
Turandot — antradienio vak.
La Traviata — trečiadienio 

vakare.
La Force de Destine — ket

virtadienio vakare.
Lohengrin — penktadienio v.
La Boheme — šeštadienį po 

pietų.
II Trovatore 

vakare;
Jau kelis metus paeiliui Met

ropolitan Opero kompanija iš. 
New Yorko atlankė Clevelandą, | 
ir šį pavasarį vėl atlanko, nors j 
buvo tikėta kad daugiau jau;

Į kyta pas kitas tautas.
Į Susirinkime bus daug geru J’m Corbett, /tik ne taip pilnai 

■ L-- ■ Man patinka kaip
dešine, 

vldoma. 
geras muši- 
yra jaunas 
išvystyt sa-

šetšadienio

ARTISTĖ KAMILĖ JOZEVSKAITĖ vėl atvyksta su Justu 
Kudirka koncertuoti Cleveląnde Balandžio 3 d., nedėlioj, Lie
tuvių svateinėj. Artistė Jozevskąitė yra ne tik puikiai išsila
vinus, bet ir gamtos talentingu balsu apdovanota. Ji turi 
aukščiausio laipsnio virtuozinę techniką, kuriai lygios kolora
tūrinės soprane dainininkės nesam girdėję.

kių suspendavimų pasitaiko la
bai daug kumštininkams ir ris- 
tikams.

i ro mana'džeris E. F. MacBride. 
Tos rūšies vargonai yra pui
kiausi šiame mieste ir prie jų 
paimta geriausi muzikantai, to
dėl nuo dabar Ezella teatre mu
zika bus vienas iš ' svarbiųjų

I programo dalių.
Ketvirtadienį ir Penktadienį

EZELLA TEATRAS ĮDEDA
$20,000 VERTĖS VARGONUS

Musų kaimyniškas teatras i
Ezella įrengė didelius dūdų var- svarbiausias paveikslas bus ro- 
gonus, $20,000 vertės, ir kurie doma su Mary Carr, “God’s 
lankysis tame teatre galės gir- Great Wilderness’. Tai yra jau- 
dėti puikios muzikos, sako teat- sius ir žingeidus paveikslas.

Moksliški Paveikslai Rodomi 
NEDĖLIOS VAKARE AKRQN, OHIO 

Salėje 46 So. Howard St.
. -. - , pirmoj poroj, ir

[dalykas.^ Jis primena man apie j 23 minutas Požėla paguldė sa- 
1 vo priešą^ Jie ėmėsi tik vie-i aptašytas. ’. J .

jis dirba su : save 
yra greita ir gerai 

Nors neperdaug 
kas, Sharkey dar 
ir turi gana laiko 
vo smūgius ir išmokt kaip pa
statyt daugiausia spėkos už jų.

. .. . .. ... . . L_._ __ „_j iš
ir muzikos programas supa- pradžios ir borėjo paskubint 
žindinimui Cleveland© kitų tau- dalyką. Tame jis padarė klai- 
tų žmonių su Lietuviais. Dai- . Jis. turėjo, iš pat pradžios 
nuos artistė Kamilė Jozevskai-'b°\su2tj., ^’^1- Tas butų pri- 
, - . T . y?- _>■ i i • I vertę Miki gryzt i jo sena sti-te ir Justas Kudirka, kurie čia Hų/ Jeigį Shark‘ey butų‘ pri. 
atvyksta koncertuot Balandžio | grnęs tą taktiką McTigue nebū

tų davęs jam tų smūgių kurie 
sujaudino visus žiūrėtojus.

Kuomet Sharkey norėjo ko
voti ir puolėsi prie Mikio nulei
sta galva tame jis padarė klail- 
dą. Tas davė Mikiui progą pa- 

Isirodyt geru. McTigue yra ap
sukrus vyras ir nepraleidžia 
trikso kuris oponento klaidą iš
veda jam ant gero.

Aš manau kad McTigue gali 
sumušti daug sunkiųjų lėtesnių 

[kumštininkų, bet Sharkey bu
vo jam persmarkus ir pergeras

kalbėtojų, kalbės":
Teisėjas Bradley Hull,
Teisėjas Joseph Sawicki,
George Green,
Kongresmanas Chas. Moo- 

ir kitų tautų kalbėtojai.ney
*1 T • J ’“i 1 • Oldiyi UilUgUOlCl DUCAVū U£iBus puikus Lietuviškų dainų | ,Sharkey buvo nekantrus

i— supa- pradžios

Dai-'dą.

3 d. Grieš P. Raponkos orkes- 
taras. Įžanga į svetainę tą va
karą visiems bus dovanai.

Kurie žingeidaujates svetim- 
neteks Metropolitan čia matyti.; taučių padėtimi, įstatymais ku- , 

Dalyvaus žymiausi operos r^ucs pneš ateivius Ąmeriko- 
talentai, vyrai ir moterįs, nes.na^ ruošia, ir tam panašiais da- 
Metropolitan nesigaili pinigų ir, h’kais atsilankykit, atsiveskit 
pastangų savo darbą padaryti savo moteris. Lygus,
kucatsakančiausia.

Miesto auditorija naudojama 
operoms statyti del to kad jon 
sutelpa daugybė žmonių ir už
tai gali prieinamomis kainomis 
operą matyti ir susipažinti visi 
kas tik mėgsta muzką.

vo priešąį
ji ną sykį.

| Komaro ristynė su jo priešu 
išėjo lygiomis, nes laikui išėjus 
jiedu turėjo paliauti.

SHARKEY SUSPENDUOTAS
Chicagos atletų komisija su

spendavo neapribotam laikui Il
linois valstijoje Lietuvį kumš
tininką Jack Sharkey už jo at
sisakymą kumščiuotis Kovo 24 
d. Chicagoj su Pat McCarthy.

Sharkey atsisakė nuo kumš
tynių pasiteisindamas kad turi 
permuštą lupą, bet tikra prieža
stis yra ta kad jo manadrežis 
Tex Rickard nenorėjo jo leisti 
su niekuo iki jo muštynių su 
Jim Maloney New Yorke Gegu
žės 19 d.

Suspendavimas ineina galėn 
aštuoniolikoj valstijų susiben- 
drinusių su Illinois valstija at
letikos klausime.

Bet tas nieko nereiškia, tik 
Nik. ir Aldona Vilkeliai, 7913 I tą kad tose valstijose Sharkey 
_________ _  io J __ i:- i____________ a______

Columbus, O. — Ohio valsti- j
joj paupiais šiose dienose apsi- boksininkas.
reiškus potviniams prigėrė pen- . “
kios ypatos. Pradėjus orui at*. fiuperior-avė., Kovo 18 d. susi-j negalės kumščiuotis per tam ti-

i šalt potvinių pavojus apmažėjo, laukė sunaus. I krą laiką, trumpą ar ilgą. To-

ŽEMES ROJUS”
Dzim’dzidrimdziška KOMEDIJA

Tik Vieną Kartą Cleveląnde!
STATO LIETUVOS VALSTYBINIO TEATRO ARTISTAS, GARSAUS “DZIMDZI DRIM- 

DZI” DALYVIS, ARTISTAS-REŽISIERIUS STASYS PILKA.

Sukatoj, KOVO-March 26, 1927
Lietuvių Svetainėj, 683S Superior Ave.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Tikietai: $1.00, 75c., 50c. Vaikams 25c.

Pradžia lygiai 7 vai.
KOVO-MARCH 27,

Paveikslai rodomi apie 
sistemą, apie Geologiją
Biologiją ir tt. Taigi Akronie- 
čiai nepraleiskit' tos savo pro
gos.

Paveikslus aiškins Biblijos 
Studentas F. J. Diglis*.

Įžanga dovanai, kolektų niekad nebus. .
x Rengia S. T. B. S.

vak.
1927

Saulinę 
ir apie

METROPOLITAN CLWfflG CO.
Didelė Lietuviška Drapanų Siuvimo įstaiga — siuva pa
gal naujausios mados Simus ir Overkotus, nuo $22.50 
aukštyn. Darbas ir materijos garantuojama. — Musų 
ilgų metų patyrimas drapanų siuvime yra užtikrini
mas kad jūsų drapanos bus pritaikytos atsakančiai ir 
gražiai nešiosis. Nepraleiskit musų kada reikės.

ADOMAS NORKEVIČIA
6900 SUPERIOR AVE. Kampas Russell Road

Skersai gatvę nuo Lietuviškos svetainės.

L. H. BRICKMAN
ATIDARĖ SKYRIŲ

Sieninių Popierų ir Maliavų Krautuvę 
ant 1051 East 79th Street 

Atidarymo. Išpardavimas — Kainos Numuštos.
Kalbame Lietuviškai. Tel. Randolph 1622

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite P*» tikrą Specialistą, • m 

prie kokią Aeiilavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesoriui ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats ta jums pasakys, 
po iiegzaminavimo. Daugybt dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 

į neturėjo užtektinai apsipaiinimo ir pa- 
; tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 

Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
—i—.-n—, egzaminavimas kraujo att- 
___  man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpn^juslus 

_ ■ nervus ir kenčiate nuo ušnuodijimo
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso-kūno ir burnos, Žai
zdas uisisenėjusiaa kojose — negaišinkit ilgiau laike, ir neaiktve- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga’ yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąiini»- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY', SPECIALISTAS
10406 Euclid A v. Kampas E. 105 th St. CE vataad

ANTROS GRINDYS, KAMBARIB 4.
Ofiso valandas: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 8 iki • vekaaa. 

Nodšldianiais ase U iki L

mW nelogiškai 
\fi« dengs man


