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Balandžio 1 d. Prasideda
Angliakasių Streikas

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

OPERATORIAI NEI UNIJOS VIRŠININKAI 
NEIŠDIRBO JOKIŲ SUTARČIŲ.

BOLŠEVIKAI KURS
TO CHINUS PRIEŠ 

SVETIMŠALIUS

j BEREIKALINGAS SU

VIENYTŲ VALSTIJŲ 
LINDIMAS

šanghai. — įChinijoje gyve- 
nanti svetimšaliai, kurių dau
giausia, yra Amerikonai, bėga iš 
nacionalistų užimtų sričių link

• Nikaraguoj dedasi kas nors 
neapsakomai tragingo. Suvie
nytos Valstijos padėjo prezi
dentų Diazą valdyti ir nori kad

šanghai, kur yra susispietus tų jis butų*valdžioje nežiūrint kiek

Keisti Moksliški Bandymai

Amerikos Darbo Federacijos 
viršininkai iš visų šalies kraš
tų suvažiavo šią sakaitę į Cle- 
velandą su tikslu bandyti suvie
nyti visas budavojimo amatų 
unijas šiame mieste į vieną 
Budavojimo Amatų Tarybą.

Nekurios amatninkų šakos 
laikosi sau paskirai ir kitos net 
vaidijasi tarp savęs už neku-

Chicago, Kovo. 30 d, — 
Viltis išvengti angliakasių 
streiko Balandžio 1 d. din
go kada centralinės srities 
operatoriai, apimanti Ohio, 
Illinois, Pennsylvania ir In
diana valstijų kasyklas pa
reiškė jog angliakasių uni
jos siūlomos išlygos streiko 
išvengimui yra nepriimti-

Maskvos Džiaugsmas 
Chinų Laimėjimais

Maskva neapsakomai džiau
giasi iš Chiniečių kalbų apie 
pasaulinę revoliuciją, nes kur
styti tamsius Chinus sekasi.

Maskvos carukai džiaugiasi 
įsivaizdindami kaip 140,000,000 
Rusijos gyventojų susijungę su

šalių ,kariumenė juos užtarti.
Nacionalistai yra bolševikų 

vadovaujami ir sukruto išvaryt 
iš savo šalies visus svetimšalius 
kurie perdaug'Chini  ją išnaudo
ja.

Pačiame šanghajuje taipgi 
varoma smarki agitacija prieš 
svetimšalius ir mėtomi lapeliai 
kurstanti gyventojus boikotuo
ti Anglijos prekes ir šaukianti 
j streiką Anglų įstaigų darbi
ninkus.

Prasidėjus šiai agitacijai ta-

daug kraujo bus pralieta jo iš
laikymui toj vietoj.

Karas ten butų galima sulai
kyti bile dieną jeigu Suv. Vals
tijos pavėlytų liberalų preziden
tui, Sacasai, būti valdžioje, ir 
jis jokiose aplinkybėse neka
riautų prieš Suv. Valstijos.

Dabar, viskas ko reikia tai 
kad Suv. Valstijos įsakytų savo 
kariumenei užimti visą tą šalį 
ir prisakyti liberalams 'padėti 
ginklus. Tuzinas kariškų lai
vų švaistosi pakraščiais bandy-

riuos darbus, kas yra kenks
minga organizuotiems darbi
ninkams ir nekaip išrodo prieš 
visuomenę, sako federacijos na- 
riąi-viršininkai.

Budavctojai ir budavojimo 
'darbininkų unijos CleVelande 
■ruošiasi pasirašyti naujas su
tartis kuriomis butų galima iš
vengti didelių nesusipratimų ir 
užkirsti kelią■' darbų sulaiky
mams streikui gręsiant. ('. - - - -—-r-; . VL -- •

Prasidėjus į pavasario šiltes
niam orui ir prasidėjus dar
bams lauke jaučiama pasiliuo- 
suosiant nuo bedarbės Cleve- 
landė, kuri šią žiemą gana žy
miai jautėsi. Manoma kad į 
mėnesį laiko nuo dabar bent 
dešimts tūkstančių darbininkų 
bus pastatyta į darbus. Dik
čiai ir didelių darbų turės pats 
miestas prie gatvių grindimo ir 
taisymo, prie mokyklų taisymo, 
ir gelžkeliai ima naujų darbi
ninkų prie darbų ant kelių.

Chandler automobilių kom
panija nup Sausio 1 d. jau pa
ėmė į 1,000 naujų darbininkų.

Ohio valstijos anglies statis
tikos rodo kad per 1926 metus 
iškasta suvirš 3,000,000 tonų 
mažiau anglies negu 1925 me
tais. 1924 metais iškasta 3Q.- 
473,000 tonų, paskui pradėjo 
pulti iškasimas, nes operatoriai 
sako negali atsilaikyti prieš, nu
statytas unijos algas, $7.50 į 
dieną, kuomet neunijinės kasy
klos pagamina anglį daug pi
giau.

Japonijoj, angliakasykloj ki
lus gaisrui, žuvo 136 darbinin
kai. 60 lavonų jau išimta, ki
tų dar jiešltoma.

Francuzijoj angliakasiai ren
giasi streikuoti nuo Balandžio 
1 dienos. Valdžia žada įsikišt 
ir išvengti streiko.

Tampico, Meksikoj, sustrei
kavo policija iš priežasties ne- 
išmokėjimo algų.

70 Žuvo Tvanuose
Argentinoj, Jujuy provinci

joje, potviniams prasidėjus žu
vo virš 70 ypatų.

Columbus, O, — Balandžio 8 
d. Ohio valstijos kalėjime bus 
elektra nužudyti trįs “'žmogžu
džiai. ' i

nos.
Streikas palies 200,000 tų 

paminėtų valstijų angliaka
sių.

Ohio valstijoj jau keliom 
dienom prieš Kovo mėnesio 
pabaigą pradėta kasyklas 
uždarinėti. Kovo 30 d. su
virš 20,000 angliakasių iš 
100 kasyklų padėjo savo 
įrankius.

Nekurie pranašauja kad 
streikas bus trumpas. -'

West Virginia valstija ti
kisi kruvino streiko. Toje 
valstijoj kasyklos nėra uni- 
jistinės, todėl tikima kad 
unijos agitatoriai bandys 
išvesti tų kasyklų darbi
ninkus į streiką, kaip darė 
kitais atvejais, o kompani
jos visada dėjo pastangas 
neįsileisti unijos ir su savo 
nusamdytais mušeikomis iš
kėlė kruvinas kovas.

400,000,000 Chinų “padarys vi
są pasaulį komunistišką”.

Amerikietis rašytojas Arthur 
Brisbane, sako: Tai jau perdi- 
delis įsisapnavimas. Uodega ga
li užsinorėt maskatųot patį šu
nį, bet ji niekad to negali pada
ryt. O Japonija, tikroji Azijos 
galybė, yra toli nuo komuniz
mo.

EKSPLOZIJA
Ehenfeld, Pa. — Kovo 30 

angliakasykloj kilo eksplo
zija, ir tik ačiū giliukiui 300 
darbininkų išliko gyvi. Ke
turi užmušta. Sprogimas 
buvęs didžiausias koks ka
da kasyklų istorijoj šioje 
srityje žinomas; buvo jau
čiams per dešimts mylių vi
sose apielinkėse, ir sukra
tė šį kaimelį lyg žemės dre
bėjimas. Nusigandusios an
gliakasių šeimynos bėgo 
prie kasyklos išeigos, tikė
damos kad jau jų tėveliai ir 
broliai žuvo.

.Harrisburg, Ill. — Kasy
klos ežsplozijoj užmušta aš- 
tuoni darbininkai ir kelioli
ka sužeista.

Tai Varlių!
Laporte, Ind. — Vienas ūki

ninkas netoli čia augina šuliny
je po 80,000 varlių, kurios va
karais užmigdo jį savo daino
mis. Jis turi ūkę per 40 metų, 
ir jau senai pradėjo gaudyt 
varles ir pardavinėt, bet prasi
dėjo toks didelis reikalavimas 
kad jis sumanė augint jas šu
linyje ir kada jos buna metų 
amžiaus parduoda rinkon del 
jų kojų, kurias gamina valgiui.

Delei Coolidge Trečio 
Termino

Washington. — Pasipylė vi
sokių pasiulymų-minčių pre
zidento terminų apribavimui ir 
norima užkirsti kelias kad da
bartinis prezidentas, Coolidge, 
negalėtų statyti kandidatūros 
savo trečiam terminui.

Trečio termino debatų isto
rija yra ilga ir ji tęsiasi nuo 
pat pirmutinių Amerikos prezi
dentų, kurie vengė trečio ter
mino, o dabartiniame atsitiki
me su Coolidge dalykas stovi 
labai ypatingas, nes matyt kad 
Coolidge gali statyt kandidatū
rą. Coolidge yra vienas iš ra
miųjų, lėtas prezidentas, bet ti
ki kad jis patraukė visuomenės 
prijautimą ir gal bandys sulau
žyt rekordą ir likt prezidentu 
trečiam terminui, tokiu budu 
paprezidentaut ilgiau negu ki
tas kuris prezidentas gavo.

Visi politikieriai sako kad 
Coolidge neatsisakys nuo kan
didatūros, o tada 1928 metų 
prezidento rinkimų kampnija 
butų istoriškas nuotikis, ir jei
gu jis laimėtų prieš kitos parti
jos kandidatą, rinkimai butų 
pirmutiniai tokios rūšies.

Anglies Rezervas Yra 
Didelis

Akivaizdoje angliakasių grę
siančio streiko, dalykas su ang
limi yra tokis. Ne-unijistinės 
kasyklos iškasa anglies beveik 
po dešimts milijonų tonų kas 
savaitė. Prie to, dabar yra nuo 
75,000,000 iki 90,000,000 tonų 
anglies gatavos, todėl kuriems 
reikalinga anglis tie nepajus 
stokos streikui užėjus per tūlą 
laiką.

žudystė. Canton, O. — Tū
las W. Shanbrook, 49 m., nu
šovė savo pačią, 37 m., ir pas
kui pats nusišovė. Jiedu buvo 
susivaidiję ir pasimetę.

po labiau apstiprinta sargyba 
saugojanti svetimtaučių miesto 
dlstriktą nuo užpuolimo.

šanghajaus Chinų dalis ran
dasi po raudona vėliava. Chi- 
nai darbininkai kurie sustrei
kavo kada Kantoniečiai karei
viai inėjo į miestą, gry^ta at
gal į darbus.

Kituose miestuose komunis
tų suagituoti studentai bruzda 
prieš krikščionis?^

Reikia kad Ctnnai atsikratę 
Anglų ir kitų svetimtaučių at
sisuktų ir prieš Rusijos bolše
vikų agitatorius. Nes jeigu ne- 
apsižiurės tai nusikratę vienų 
jungo pasijus kad kiti jiems 
ant sprando užsisėdo.

* »
Will Rogers, -Amerikos juok- 

daris-rašytoj as<. šitaip sako apie 
Amerikonus Chinijoje:

“Ypatoms kurios gyvena tarp 
civilio karo audrų per šešis mė
nesius ir nežino nei tiek kad 
išsiųsti savo, šeimynas, nebus 
nauda juos ir išgelbėjus. Par
gabensi juos namon ir jie pa
lys po forduku. Amerikai rei
kėjo bombarduoti miestą kad 
pranešti savo žmonėms jog jau 
laikas juos gelbėti.”

Klastuoti Dokumentai 
Kiršinimui Meksikos 
su Suv. Valstijomis

Washington. — Suv. Valsti
jos vos išvengė rimto krizio su 
Meksika pasekmėj suokalbio 
atsargiai prirengto ; ir atsargiai 
vykinamo.

Kas nors leidžia klastuotus 
pranešimus, neVa nuo Suv. Val
stijų sekretoriaus ir kitų val
diškų asmenų, kuriuos gavęs 
Meksikos prezidentas priėjo 
pavojingo nuosprendžio, kuris 
vos neprivedė šias abi valstybes 
prie aštrių santikių.

Tie klastingi dokumėntai da
ryta kurstymui Meksikos prieš 
Suv. Valstijas ir sukėlimui kri
zio.

Matyt tas viskas daryta su 
Maskvos auksu, nes sovietams 
neapsakomai rupi kiršinti visas 
šalis ir jų gyventojus kad ga
lėtų paskui naudotis žmonių 
tamsumu.

darni sulaikyti kad kas nors ne
įgabentų liberalams ginklų. Net 
atsisako įleisti liberalams vais
tus ir užžiurėti jų sergančius.

Suv. Valstijos pardavė $217,- 
718 vertės amunicijos Diazo 
valdžiai neva del to kad “jai] 
labai reikalinga palaikymui ša
lyje tvarkos ir suvaržymui re
voliucinio judėjimo.”

Nekurie net. rimti Amerikos 
laikraščiai smerkia toki ,savx> 
valdžios apsiėjimą;

Rado Indijono Milžino 
Kaulus

Lancaster, Ohio. — Urve kal
nuose rasta Indijono milžino 
skeletas; pasirodo tai buvo vy
ras aštuonių pėdų aukščio. Ten 
nesenai buvo rasta skeletas In- 
dijonų kunigaikštytės ir prasi
dėjo jieškojimas kitų Indijonų 
liekanų.

šalę šito milžino rasta abiem 
pusėm po skeletą kitų vyrų, po 
šešias pėdas aukščio. Jie visi 
buvo pasodinti, su kojom ir 
rankom sukryžiavotom. Jie ma
tomai buvo kariauninkai, nes 
galvos kiaušuose rasta pramu
šimo duobės. Rasta prie jų ki
tų liekanų padėtų prie laidoji
mo.

Nužudė Du Munšaineriu
Ironton, O. — Netoli čia du 

konstabeliai nušovė du mun
šaineriu, kurie buvo pakėlę ko
vą atsišatidymu ir nenorėjo pa
siduoti. Konstabeliai buvo nu
sekę į jų slaptą degtinės vary
mo vietą, ir kada jiedu pajuto 
kad kas ateina' tuoj ėmė šaudyt, 
ir konstabeliai pradėjo šaudyt 
į juos. Konstabeliai irgi tapo 
sužeisti, vienas mirtinai.

Padarė 207 Mylias į Va
landą

Daytona Beach, Fla. — Ko- 
į vo 29 d. daryta bandymas ne
paprastu motoriniu vežimu pa
daryti nesamus greitumo rekor
dus, ir Anglas majoras Segrave 
pasiekė 207 mylių greitumą, ko 
iki. Šiol niekas nepasiekė žeme 
važiuojant.

O kada prasidėjo traukiniai 
žmonės kalbėjo kad bėgdamas 
baisiu greitumu, po 25 mylias 
į valandą traukinis sudegs nuo 
trynimosi į orą....

Kovo 26 d. vienas Chicagos 
' gydytojas atsigabeno į Cleve- 
' landą žmogų užkrėtimui jo ma- 
I larija miesto ligoninėj ir išsiga- i 
■ beno jį atgal. Ten norima tu- 
I rėt tos ypatingos malarijos pe
rų, todėl .bus bandoma visas li
gonines į užkrėsti iki jos turės 
sau malarijos.

CIevelande nėra malarijos 
epidemijos, nei Chicaga užsi
manė ją turėti. Bet Clevelando 
miesto ligoninėj randasi ypa-. 
tingos malarijos perai, kurių 
Chicaga neturi ir niekad negali 
gauti. ■

šita rūšis malarijos1 nesenai 
pagarsėjo kaipo išgelbėtoja nuo 
paresio — smegenų suminkštė
jimo. Iki 1917 metų, medici
nos srityje buvo priimta kad 
kuomet žmogaus smegenis su
minkštėja jau su juo pabaigta.

Po ilgų tyrinėjimų tapo išra
sta kad malarijos srityje ku
rie sirgo smegenų suminkštėji
mu, užsikrėtę malarija, nuo jos 
gydomi sykiu pasveikdavo ir 
nuo paresio.

Visa bėda yra tik radimas 
tos tikrosios rūšies mąlarijos. 
Malarijos yra trįs* rušįs. Viemi 
yra tropiška, šiltų kraštų. Kita 
yra.neišvengtinai pavojinga. O 
ši trečia, vadinama malaria ter- 
tiana, yra švelni ir lengvai kon
troliuojama, ir yra pusiau-tro- 
piškos formos.

šia malarija užkrečia žmones 
uodai; yra tam tikra uodų rū
šis kuri randasi pietuose nuo 
Ohio upės, ir kai įkanda tų uo
dų patelė žmogus pasijunta ap
imtas malarijos.

Western Reserve Medicinos 
Mokykla CIevelande augina ši
tuos uodus. Jie nelabai kada 
atsiranda kaimynystėje didelių 
miestų, tokių kaip Clevelandas,

nes jie negali dalaikyti durnų 
Malarijos perai įleisti į k 

ną žmogui uodo įkandimu vac 
narna plasmodium vivax. J 
gali gyvuoti tiktai daugybėj 
Kraujo' išimto iš žmogaus •• 
tais nuodais negalima perg 
benti pasinaudojimui, nes nu 
dai arba perai laikosi tiktai g; 
varne kūne.

1923 metais Clevelando mie 
to ligoninė bandė parsigaben 
užkrėsto ta malarija kraujo . 
New Orleans greitu traukini 
bet nebuvo galima. Visos p: 
stangos nuėjo • niekais. Paskt 
vasarą 1923 metais, į miesto 1 
goninę atėjo žmogus sergant 
šita malarija, ir CIevelande -e 
ta diena pradėta palaikyti t< 
malarijos perus perleidžiant ■ 
vienų į kitus. Tam žmogui p: 
taikė įkąsti tas atatinkami 
uodas.

šitie malarijos perai, sudėjt 
su išradimu insulino, pavadint 
pažymėjusiais naują epoch 
moderninė j medicinoj.

Antįs Pačios į Fcrduk
- Sulėkė ... '

Clyde, Ohio. — Pavasari 
šiltam orui užėjus, tūlas Her 
ry Behnke, 55 metų amžiau: 
išvažiavo į laukus pasivažinėl 
savo forduku. Kadangi viduj 
buvo šilta jis atsidarė langu: 
ir štai keliu važiuojant jam 
fonduką sulėkė keturios antį 
ir atsisėdo ant užpakalinės sė 
dynės. Jis antis nematydama 
parsivežė namon.

Tokią pasaką jis pasakė tei 
sėjui kada liko areštuotas u 
ančių pavogimą. Bet niekas j: 
pasakai netikėjo ir jis ture j 
sugrąžint antis ir dar užsimo 
kėt baūsmę.

VELYKOS
BUS BALANDŽIO 17 DIENĄ.

Dabar yra laikas pasiųsti saviš
kiams į Lietuvą keletą Litų dova
nų. Neužmirškit jų toje Pavasa
rio Šventėje.

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

6820 Superior Ave.
Cleveland.
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Iš Lietuvių Gyvenimo, I
PITTSBURGH, PA’. Į 

Organizuojama Draugijų Tary
ba arba Sąryšis

Lietuvių Mokslo Draugija sa
vo susirinkime Kovo 13 d. ap
tarė kad reikalinga Pittsburgo 
Lietuviams įkurti Draugijų Ta
ryba arba Sąryšis, kad reikalui 
atsitikus butų galima kas veikt 
visų Pittsburgo Lietuvių varį 
du. Tapo išrinkta komisija i&i 
trijų ypatų kad atsišauktų Į 
Pittburgo draugijas apkalbėji
mui to reikalo.

Taigi šiuomi komisija kvie
čia draugijų atstovus į pirmą 
posėdį Balandžio 24 d., nuo 2 
vai. po pietų L. M. D. svetainė
je, 142 Orr street. Komisija 
nutarė didesnėms draugijoms 
pasiųsti užkvietimus laiškais, 
bet mažesnės gali pasinaudot 
paskelbimais laikraščiuose ir 
prisiųst savo atstovus į pirmą 
posėdį kur bus nustatyta Tary
bos tikslai ir sąlygos prigulė
jimo ir skaičius atstovų nuo 
draugijos ar niio skaičiaus na
rių. Taigi tie visi dalykai turi 
būti visų draugijų atstovų ap
tarta ir padaryta taip kad visos 
draugijos galėtų priklausyti.

Todėl visos draugijos, mažos 
ar didelės, malonėkit prisiųsti 
po tris atstovus į pirmą posėdį 
o vėliau bus nustatyta kiek kii- 
ri draugija galės . atstovų pri
siųsti.

L. M. D. Komisija: 
Juozas Virbickas, 
K. Leliušis, 
A. Vainorius.

dirbimo darbai, taip pat laukia
ma ir siuvėjų darbų pagerėji
mo bei kitų darbų pasitaisant.

šiaip Lietuvių gyvenime šio
se dienose galima sakyt svar
baus ir įdomaus nieko neatsi
tiko. Kalnavėrtis.

T. M. D. REIKALAI
<- _____________ •

BASANAVIČIAUS 
ATMINTIES REI

KALE

P. žadeikis, Lietuvos Konsu
las Chicagoje, laikraščiuose pa
skelbė rinkliavą aukų pastaty
mui Dr. Jono Basanavičiaus pa
minklo Vilniuje, prie kurio tai 
sumanymo ir aš prisidedu su 
pataisa.

Visi atmename kaip dar ne
senai musų laikraščiuose tilpo 
musų Tautos Tėvo, Dr. J. Ba
sanavičiaus, atsišaukimas AU
KŲ Vilniaus ir kitų vietų Vil
nijos našlaičiams, kurių namus- 
prieglaudas Lenkų valdžia ke
letą kartų atėmė išmesdama 
našlaičius gatvėn, o kuriais Tė
vas rūpinosi, auklėjo. •'

Dr. Basanavičius pats sau 
pasistatė PAMINKLĄ visų ge
rų Lietuvos vaikų širdyse, ku
ris stovės tose širdyse iki Lie
tuvių tauta gyvuos, ir su sta
tymu jam paminklo iš akmens 
nėra jokios skubos, bet yra ki
tas skubus darbas tai įkūrimas 
ar pavadinimas BASANAVI
ČIAUS VAIKŲ PRIEGLAUDA 
Vilniuje, kur našlaičiai butų 

„tinkamiau aprūpinti, kuriuos 
■Basanavičius taip mylėjo, ir del

"LONDONAS, Anglija

Anglų socialistų dienraštis, 
“Daily Herald’’, dabartine Lie
tuvos valdžia matyti nelabai 
užganėdintas. Jis žinias apie 
Lietuvą ir apie valdžią talpina 
tik iš blogos pusės, kaip tai apie 
sušaudymą kelių komunistų ir 
tt., prikišdamas tai neteisotu 
valdžios pasielgimu. Tas laik
raštis dažnai prikiša Lietuvos 
valdžiai fašizmą, kaip ir kiti 
socialistų laikraščiai. Konser-' 
vativių ir liberalų laikraščiuose 
fašizmo Lietuvos valdžiai nesi
mato prikaišiojant.

Bendrai imant, Anglų spau
da apie Lietuvą mažai terašo, 
išskyrus “The Times”, nors ir 
tas dabar mažai žinių apie Lie
tuvą talpina.

Kaip girdėti, pastaru laiku 
kaip kurie darbai šiek tiek pa
gerėjo; geriau eina kailių ap-

jų dirbo kiek galėjo.
Akmens paminklui aukos gu

lės ilgą laiką be naudos, o naš
laičiams visoko reikia šiandien, 
rytoj, ir todėl visi subruskiirie 
su skubiomis aukomis-duoklė- 
mis įkurti Vilniuje BASANA
VIČIAUS VAIKŲ PRIEGLAU
DĄ. Jieva Mikolainienė,

I VELYKŲ MARGUČIŲ 
fe KONTESTAS f?

ŠTAI NAUJIENA KOKIOS DAR AMERIKOS 
LIETUVIAI NETURĖJO!

“Dirva” apšaukia VELYKŲ KIAUŠINIU MAR
GINIMO KONTESTĄ-LENKTYNES. Už gra
žiausius Margučius bus duodama dovanos.
Kas gali kcnteste dalyvauti? Gali dalyvauti vi
sos Amerikos Lietuviai, seni, jauni, vyrai, mote
ris ir vaikai.
Pageidaujama kad Margučiai butų daugiau Lietu
viškos dailos, ne Amerikoniškos, kuri žymiai ski
riasi. Priduoti galit vieną arba daugiau ir skirtin
gų pavyzdžių.
Iki kolei galima siųsti? Margučiai bus priimami 
nuo dabar iki pat Velykų, Balandžio 1 7 d. Geis
tina gauti' diena ar pora prieš Velykas.
Visi gauti kiaušiniai bus išstatyti “Dirvos” lange 
parodai visai savaitei laiko nuo Velykų iki sekan
čios nedėlios, su jų savininkų vardais ir adresais. 
Visų Margučių paveikslai bus patalpinti Angliš
kuose laikračšiuose.
Iš kitų miestų galima prisiųsti įdėjus kiaušinius j 
kietą dėžutę arba Į dvi, storai vatoje Įsukti.
Pakelyje turi būti įdėta vardas ir adresas Margu
čių savininko. Vietiniai galit atnešti ypatiškąi.

|| ... ii
Siųskit arba atneškit šiuo adresu:

I “DIRVA” |
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

■ T 1 1" 1 ' ’■-!

BROOKLYN© ŽINIOS

SKA1TYK IR KITAM PASAKYK

Kovo mėnesio žurnalas “RIMBAS” 
jau gatavas. Jame telpa labai daug 
įvairybių ir juokų su dainomis ir 
paveikslais. Įsigyk jį ir kitam pa
tark įsigyti. Įdėk 10c koncertan ir 
savo adresa ir pasiųsk, gausi vieną 
numerį pasižiūrėjimui. Jei nori kad 
“Rimbas” lankytų per ’metus laiko 
tai prisiųsk $1, o “Rimbas” jus lan
kys kas mėnuo, atnešdamas daugybę 
įvairių juokų.

Laiškus siųsdamas adresuok se
kančiai :

“RIMBAS”
1 Bateman Place So. oBston, Mass.

DAR TRUPUTIS ATI
TAISYMO

“Dirvos” 12 nr. kalbama apie 
savo laiku tilpusią “Vienybėje” 
rezoliuciją delei buvusio Lietu
voje perversmo ir X. Strums- 
bis bei Pr. Bajoras sako kad ta 
rezoliucija buvus priimta viso 
direktoriato ir su “redaktoriaus 
užgyrimu”.

Del viso ko norėčiau pridurti 
pataisą kad prie pirmos rezoliu
cijos užgyrimo aš nieko bendro 
neturiu, neigi direktorių mitin
ge esu dalyvavęs. Tuo neno-
riu kalbėti apie tos rezoliucijos 
tikslumą ar netikslumą, bet 
apie patį faktą.

Kas kita yra su antraja rezo
liucija, kuri “Vienybėje” tilpo 
kiek vėliau: ši antroji rezoliu
cija tai buvo bendrai priimta 
kaip direktoriato taip ir redak
cijos bendras nusistatymas tuo 
klausimu. J. O. Sirvydas.

Amerikos Vaikinai!
Aš Lietuvis sumaniau pabūti pirš

liu del gerbiamų Amerikos vaikinų. 
Turiu gerai pažįstamas 'tris doras 
krikščioniškas merginas,' 20, 22, 38 
metų amžiaus. Meldžiu atsišaukti, 
o gausit tvarkias šeimininkes ir ge
ras gyvenimo drauges. Su pirmu lai
šku meldžiu prisiųsti savo paveiks
lų, o ant pareikalavimo bus sugrą
žinta. Meldžiu atsišaukti tiktai Ame
rikos piliečius. Savo laiške pažymė-į 
kit merginos metus, kuriai bus ati
duota laiškas. Kreipkitės antrašu:

E. LUKAŠEVICZ 
Klostera iela 2, Riga, Latvia.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Visokį Nuotikiai
Kovo 6 d. atsibuvo “Vieny

bės” poseiminė vakarienė, ku
ri labai gerai pasisekė. Svečių 
dalyvavo virš trijų šimtų; visi 
turėjo gerus laikus.

Kovo 13 d. buvo Sandariečių 
prakalbos. Programo vedėju 
buvo ’A. B. Strimaitis, Sanda
ros prezidentas, kuris savo ati
darymo kalboj išdėstė Sandaros 
principus. Paskui buvo per
statyta kalbėti N. Radys, tik 
ką atvažiavęs iš Lietuvos. Jis 
kalbėjo per du atveju. Pirmu 
atveju kalbėjo apie Valstiečių 
Liaudininkų nusistatymą del 
perversmo. Kalbėjo tik parti
jos reikalu, taigi tankiai karto
jo tuos pačius dalykus, kas ki
tų partijų klausytojams Įvarė 
nekantrumo. “Garso” štabas 
labai nerimavo ir zurzėjo dary
damas Radžiui užmetimus, iki 
tas patarė jiems įsikąsti laši
nių šmotelį į dantis ir patylėti 
iki jis pabaigs kalbėti. Bet 
tas negelbėjo, Garsiečiai vis 
bumbėjo kol užbaigė pirmą kal
bos dalį.

Po jo kalbėjo V. Jankus; jis 
pabrėžė kad mes nesuprantam 
demokratijos. Sakė kad ikišiol 
nei vienas prezidentas nesąs 
demokratiškai išrinktas,- nes jų 
nerinko visa tauta, o tik parti
jų žmonės kurių būna Seime 
diduma. Jei tikėti V. Jankui 
tai nereikėtų nei lermas kelti 
jei dabar A. Smetona preziden
tu yra, nes visi buvo nelegaliai 
išrinkti:

Po to vėl kalbėjo Radys/ bet 
trumpiau. Užbaigus kalbą pa
aiškinta kad norintieji gali pa
duoti užklausimus. Atsirado vi
sokių klausimų, daugiausia apie

perversmą. Keistai skambėjo 
atsakymas kaslink steigimo 
Lenkiškų mokyklų Lietuvoje. 
Radys atsakė kad socialdemo
kratas švietimo miništeris Če
pinskis steigdamas Lenkiškas 
mokyklas vykdė tik krikščio
nių demokratų įstatus, kurie 
leido, liuesai steigti mokyklas 
visiems.

Išrodo kad patįs krikščionis, 
tuos įstatymus turėdami/ labai 
varžė Lenkų mokyklų steigimą 
kada jie valdė, o Čepinskis bu
vo toks geras pildyti krikščio
nių įstatymus, kuomet kitus jų 
įstatymus niekino.
Prcnskaus Priėmimo Vakarėlis

Kovo 15, d. vietos Sandarie- 
čiai parengė vakarienę susipaži
nimui su naujai iš Lietuvos at
vykusiu literatu, J. Pronskum, 
kuris stoja redaguoti “Sanda
rą”. Susirinko gražus ■ būrelis 
veikėjų, visi kalbėjo gražiai, ir 
svečias buvo labai linksmas, pa
sitenkinęs Amerikiečių sutiki
mu. •

Susėdus prie stalo, užkandus, 
prasidėjo kalbos. Kalbas pra-i 
dėjo A. Mikalauskas; jis paaiš
kino šio vakarėlio tikslą, ir pa
vedė J. Ginkui toliau programą 
tvarkyti. Jis perstatė kalbė
tojus, pirmiausia kalba M. J. 
Vinikas, J. O. Sirvydas, N. Ra
dys, ir A. B. Strimaitis. Visi 
kalbėjo gerai, pareikšdami sa
vo mintis. Tik Strimaitis pa
darė nesmagumą; svečiui, užrėž- 
damas Sandaros Apš vietos (Ko
misijos nariams Sirvydui ir 
Karpavičiui kad jie nepasiduo
da Sandaros disciplinai ir nesi
laiko principų. Kiek man rodos 
jie laikosi A. L. T. Sandaros 
principų, bet niekados negalėjo

I sutikt su “Sandaros” “princi
pais”.

Po to kalbėjo gerbiamas sve
čias, J. Pronskus. Jis sakė: 
“Aš, jau bijaus išgirdęs iš San
daros pirmininko pabarimus tų 
žmonių kuriuos aš turėjau la
bai artimais sau”. Taip ir už
sibaigė vakarėlis.

Savo paplakimu redaktorių 
Strimaitis davė svečiui supras
ti kad “Dirvos” ir “Vienybės” 
redaktoriai ne košer del neku
riu Sandariečių.

Jaunų Vyrų Vakarėlis

Kovo 20 d. Jaunų Vyrų Dr- 
ja turėjo savo aštuonių metų 
gyvavimo sukaktuvių apvaikš- 
čiojimą su bankietu ir pasilin
ksminimais. Svečių turėjo ko
kį šimtą, visi jauni, linksmi, ir 
jie viską darė Lietuviškai, nes 
jų principas kad mokintis Lie
tuviškai ir palaikyti Lietuvys
tę; jie sako, ko tėvai mus ne
išmokino tai mes patįs turim 
mokytis.

Prie stalų susėdus ir užkan
dus, pradėjo programėlį J. Cin
kus, plačiai perbėgdamas Jau
nų Vyrų Draugijos darbuotę 
per aštuonis metus. Po to per
davė tvarką vesti L. Stočkui. 
Kalbėjo visa eilė dalyvių, lin
kėdami draugijai gyvuoti. Jau
ni čia augę vyrai kalbėjo Lietu
viškai, nors negalėjo gerai iš
tarti žodžių. Bet kada persta
tė V. Sirvydą, jis pradeda kal
bą Angliškai. Visi tuoj pradė
jo šaukti, kalbėk Lietuviškai, 
mes Angliškai nesuprantam! 
Bet jis pasako kad jis yra gri- 
norius ir parodys jiems kaip jis 
kalba Angliškai, jus galėsit su
prasti. Tada visi aprimo ir 
jis taip gerai nukalbėjo‘Anglis-

PRIE MUSU KNYGŲ 
LEIDIMO

PROGRAMO
Baigiame savo, tai yra Tėvy

nės Mylėtojų Draugijos, numa
tytų knygų leidimo programą, 
su stambiu veikalu, Wells’o Pa
saulio Istorija. Nors dar jis 
pilnumoje neužbaigtas, bet pe
čiais surėmę vistik laimingai 
‘užbaigsime ir busime musų li- 
teraturon įdėję dar vieną perlą. 
Dabar reikia pradėti darbas su 
tolimesniu programo vystymu.

Pereitais T. M. D. seimais 
buvo kai kurie veikalai siūlyta 
ir prielankiai musų Draugijos 
sutikta. Tačiau dar nėra pil
numoje paties Literatinio Ko- 
įpiteto programas išdirbta. Kaž 
kas pas mus sunkiai einasi su 
darbu.

Daug geru darbų senai buvo 
siūloma, bet niekuomet nebuvo 
prieita prie jų rimto' vykinimp. 
Kiek pamenu, buvo siūloma la
bai svarbus trįs leidimai: 1) 
Išleisti perspaudoje pirmutinį 
Lietuvių laikraštį “Aušrą”; 2) 
Šerno Raštus; 3) Norbuto Lie
tuvos Istoriją 9-se tomuose. 
Pridėti galima apie leidimą po- 
puliarės Lietuvių Enciklopedi
jos, apie kurią dar nesenai bu
vo “Dirvoje” prisiminta. Dabar 
galima butų pridėti išleidimą 
visų rinktinių raštų Dr. Basa
navičiaus.

Jeigu ant šito — ir tik šito— 
raštų leidimo programo apsi
stotume, tai turėtume darbo 
penkiolikai metų mažiausia.

•Pakalbėsiu atskirai apie kiek
vieną to siūlomo raštų progra
mo veikalą.

1. “Aušra” baigia iš žmonių 
rankų dingti. Tai yrą musų 
tautos kriminalizmas prie šito 
dasileisti. Su tuo dings visa 
Lietuvos ankstyvų metų atgi
mimo istorija. Tiesa, “Aušra“ 
buvo tik žurnalas; bet Šiandien 
visose tautose ypač neleidžia
ma pražūti iš literatūros toki 
svarbus istorijos dokumentai. 
Šiandien mes skundžiamės iš- 
tautėjimu, nuo Tėvynės meilės 
atšalimu. Jeigu mes butume 
išleidę “Aušros” ketverių metų 
knygas tai butume ant 50 nuo
šimčių sulaikę ištautėjimą, nes 
šitose knygose kiekvienoje ran
dasi didelis laužas ugnies tėvy
nės meilei: straipsniai, apysa
kos, eilės, žinios — viskas ten 
kvepia begaline Tėvynės meile. 
“Aušra” buvo musų tautos mil
žinų krauju rašyta.

2. Tą patį galima pasakyti 
apie Šerno publicistikos raštus, 
tilpusius anų mėtų “Lietuvoje” 
ir -kituose laikraščiuose (jo ver
timų nepatartina leisti), šernas 
buvo musų žurnalistikos pionie
rius ir musų gyvenimo klausi
mų nustatytojas. Jo ilgametes 
žurnalistikos darbas sudaro ar
ti 20 metų ne tik Amerikos 
Lietuvių, bet ir Lietuvos istori
jos. Nors darbas sunkus jo

kai kad jie negalėjo pastebėti 
jog jis yra grinorius.
* Reikia .atiduoti pagarbos žo
dis Jaunų Vyrų Draugijai kad 
jie kelia Lietuvių vardą tarp 
Amerikonų ir užsiimdami spor
tu lengvai prieina prie Ameri
konų spaudos. Tarp jaunųjų 
buvo matyti ir senesnių, net 
žilų, bet jie sykiu su jaunais 
šoko, dainavo iki 3 nakties.

K. širvydienė.

raštus surinkti, del retumo 
“Lietuvos” kompletų, bet atsi
šaukus į Lietuvišką pasaulį dar 
surastume “Lietuvos” komple- 
tus kad ir Lietuvoje, šito dar
bo niekuomet neturim nuleisti 
iš akių.

3. Dabar apie Norbuto Isto
riją. Anais metais jau buvo 
pasiimta šį stambų veikalą ver
sti, bet tuomet buvo suniekin
ta, — ypač Dr. J. šliupo, kad 
nepadarius “konkurencijos” jo 
istorijai. Kaip tai gaila kad 
šitos nevykusios “rodos” buvo 
paklausyta! Norbutas savo de
vyniuose veikaluose sudėjo šim
tų metų Lietuvos istorijos sul
tis. Sakoma: jis įterpė daug 
klaidų. O kurgi šiandien rasi 
istoriją be klaidų? šiandien 
mes savo istorijos beveik visai 
neturime, nors jau turime Lie
tuvos valstybę. Apie Lietuvos 
praeitį anose dingusiose ir ūka
notose gadynėse mes menką te- 
turim nuovoką. Daukantas tik 
dalelę savo Istorijon teįrašė, ir 
tai daugiausia iš Norbuto kom
piliuodamas, o jau dabar net ir 
Daukanto Istorija yra reteifyji 
bė — dingsta! Tie visi istori
jų rašytojai šiose dienose, nors 
šveičia-sijoja Norbuto darbus, . 
bet patįs pridaro klaidų, ir tai 
vis peikdami Norbutą.... ši 
milžiniška musų Tautos istori
ja, ar anksti ar vėlai, turės 
Lietuvišką svietą pamatyti, nes 
to reikalauja atgimus musų 
tautą — mes turim surasti sa
vo tautos “metrikas”. Todėl 
niekam daugiau neišpuola šį 
brajigįfe deimantą musų litera- 
turon pieta kaip T. M. tfejai.

4. Enciklopedija tai vienas ■ 
iš būtiniausių musų atgimusiai 
tautai veikalų. Jeigu niekas 
prie to neprieis Lietuvoj (kaip 
buvo žadėjęs p. J. Strazdas prie 
“Švyturio”) tai irgi musų Dr- 
jos uždavinis.

5. Ant galo reikia prisimin- ; 
apie išleidimą rinktinių raštų 
Dr. J. Basanavičiaus. Jeigu 
musų Draugija išleido rinkti
nius raštus Dr. V. Kudirkos — 
ir tuo pelnė garbingą' pripažini
mą visos Lietuvių Tautos — 
tai tuo labiau mums priderės 
išleisti rinktinius raštus Dr. J. 
Basanavičiaus, kuris savo raš
tais atsistojo prie lopšio atgi
mimo musų Tautos ir sykiu su
žadino visą mokslingą pasaulį 
prie tyrinėjimo Lietuvių labai 
senos kilmės. Dabar jo raštai 
'išmėtyti po laikraščius, žurna- . 
lūs ir mažas brošiūrėles; šitie 
visi šaltiniai greitai dings, nes 
popierius visai neilgai užsilai
ko. Didžiausį monumentą m.es 
padarytume musų Tautos Pat- 
riarkui išleisdami jo rinktinius . 
raštus. Kai kurie jau susirūpi
no pastatyti Dr. Basanavičiui 
paminklą. Man atrodo kad di
desnio paminklo nepastatysim 
kaip išleisdami jo raštus, ku
rių butų koks trejetas nemažų 
tomų. Taip tikslui jau dabar 
reikėtų atidaryti prie Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos Basanavi
čiaus Raštų Leidimui Fondas ir 
atskirai nuo visko eiti į musų 
liaudį su rinkimu aukų, kurios 
butų dedamos bankai! ir auk
lėjamos nuošimčiais, pastaty
mui tokio Basanavičiui pamin
klo kuriuo gėrėtųsi ii- naudotų
si visa musų Tauta, o ne tik 
nekurie galėdami pamatyti kur 
jam pastatytą akmenį.

j. O. Sirvydas.



D I R V A

GERB.

SPRAGILO
GŪŽTELĘ

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

GERB. SPRAGILO “KO
MUNIKATAS” APIE 
PIRMĄ APRILIAUS

Metuose dvi yra dienos 
kuriose žmonės j durnus 
pavirsta. Pirma Apriliaus 
yra viena diena, o kitą mė
nesį po jo yra Pirma Mo- 
jaus, kada keli komunistu- 
kai mislina kad jie tą dieną 
gali paimt visą pasąulį į sa
vo saują. Gal jie" ir paim
tų, ale visa bėda kad tie 
darbininkai nėra tokie su
sipratę: nepasmaugia kapi
talistų ir neatiduoda komu
nistams valdžios.

Ale gerb. Spragilas nori 
pakalbėt apie Pirmą Apri
liaus ir visokias kvailystes 
kokių gerb. Spragilas nesu
laukė nors tikėjosi.

Kaunui gręsė naujas di
delis sujudimas, ir visi lau
kė su išgąsčiu, ale baigėsi 
tik vienu arklio užmušimu. 
Nemunas šįmet pasielgė ra
miai ir nepanaudojo smur
to prieš didumos valią.

Slapti Spragilaičiai iš 
Slabados raportavo slaptą 
raporią kad fašistai nutarė 
paskii C .Garbės Konsulais 
J. O. Sirvydą, K. S. Karpa
vičių ir A. A. Tūlį, ale gerb. 
Spragilas po šiai dienai tų 
garbingų konsulų Amerikoj 
nemato.

Gerb. Spragilas reikalavo 
kad jo gerb. šonkaulis butų 
paskirta pirmutinė Ameri
kos Lietuvių ministerė Kau- į 
ne, ale ir po šiai dienai ne
sulaukia atsakymo nuo Vol-1 
demaro.

Gerb. Spragilas laukė ka
da Lietuva parsiduos tiems 
trims Grigaičio Lenkams, 
kurie “Naujienose” grąso 
padaryti visą Lietuvą Len
kiška gubernija, ale nesu
laukia.

Laukė iki Liaudiški Val
stiečiai pakels revoliuciją 
prieš smurtinkus už Sanda- 
riečių ir socialistų surink
tas aukas, ale tos aukos 
turbut nuėjo apmokėjimui 
Grigaičio kelionės su pra
kalbomis apie revoliuciją.

Laukė kada įvyks “San
daros” skelbtas Lietuvai 
bankrutas, ale vis negali 
sulaukt.,.

Llitfkė kolei bolševikai 
patrauks į save visus Ame
rikos Lietuvius prakalbom 
ir koliojimais fašistų, ale 
iš to išėjo tik piš, ir jų kal
bėtojai neturi iš ko sugryž- 
ti namon, laukia žemės nu- 
sausėjant, eis pėkšti kaip 
iš Susivienijimo seimo.

Laukė kada komunistai 
apšauks savo diktatūrą ant 
visų Amerikos proletarijo- 
šių, ale vis nieko nėra.

Vis žmogui tik April fui 
ir April fui. Ale gerb. Spra
gilas pasiėmė tokios takti
kos nuo dabar kad neklau
sys ką kas žada, ale pats |

slaptai organizuosis ir ne
nurims iki neliks Lietuvos 
Imperatorius.

Ko lauki žmogus niekad 
nesulauki, ir būni fulina- 
mas per visą metą kaip tą 
Pirmą Apriliaus dieną.

Bolševikėliai stenėdami- 
aimanuodami vaikščioja po 
pakampes laukdami bolše
vizmo ir žemiško rojaus, ale 
tas rojus neateina ir neat
eina.

Kunigėliai laukia kad vėl 
viskas pavirstų kaip buvo 
du šimtai metų atgal, kad 
žmogus nežinotų nieko dau
giau kaip tik darbą ir po
terius, ale tie žmonės visai 
jų norų nepildo.

Gaigaitis laukė kad jį so- 
cialdomekratai pašauks Į 
ministerius, ale ir šiandien 
dar tebelaukia.

Vinikas ^ąukė iki jį pa
skirs Lietuvos ambasado
rium, ale įvyko smurtas ir 
jis dabar velija sušaudyt 
Smetoną ir Voldemarą už 
prašalinimą jam progos pa
stot tokiu garbingu žmo
gum.

O ko nelauki tas ateina ir 
visai greitai ir netikėtai.

Jau toks likimas smertel- 
no žmogelio, kad vis stoja
si ko nelaukia. Ir taip eina 
nuo gerb. Adomo ir Jievos 
laikų. Kas butų tikėję kad 
Jieva ir Adomas bus iš ro
jaus išvaryti jeigu jiems tą 
kas nors butų sakę? Ir jie 
ragavo užginto vaisiaus iki 
atėjo nelauktos pasekmės.

Kada Nojus budavojosi 
arką ir rengėsi plaukti ki
ti nelaukė tvano ir juokėsi 
iš Nojaus.

O ar tikėjo kas nors kad 
bus liežuviai sumaišyti ir 
nesusikalbės kada pasibu- 
davos Babelio bokštą?

Viskas atsitinka netikė
tai. Kurie juokėsi iš No
jaus arkos patįs prigėrė; 
kurie būdavo jo bokštą' išsi
gelbėjimui iš naujo tvano, 
tvano daugiau nesulaukė.

Ale, sakau, ir gerai Die
vulis padarė kad neleidžia 
išsipildyt žmonių užsima- 
nymams, o duoda tik tą kas 
jam patinka, ba tada žmo
gus nieko neveiktų tik užsi
manęs keptų karvelių atsi
sėstų po medžiu ir lauktų; 
užsimanęs revoliucijos nei
tų kovot ale lauktų kolei ji 
įvyks. Užsimanęs ženytis 
neitų jieškot šonkaulio, ale 
lauktų kolei ji ateis.

f Palaikymui puikių | 
| plaukų naudok | 

^Raffles
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MIRUS Lietuvių tautos at-1 
gimimo tėvui Dr. Jonui Basa
navičiui visa •Lietuvių tauta ap
sidengė gedulingais rūbais ir 
nulenkus įsavo galvą atidavė 
jam paskutinę pagarbą, laikraš
čiai plačiai aprašė jo gyvenime 
nuveiktus tautai didelius dar
bus. Nenutylėjo ir Lietuviški 
išgamos-komunistai.

Pirmiausia Mizara per “lai
svę” sumaišė tą garbingos at
minties senelį su purvais. O 
paskui per tą pat “Laisvę” ko
munistų papa Pruseika dar. rie
biau viską aptepliojo, štai ko
kia Pruseikos straipsnio, kuris 
tęsęsi per kelis numerius, įžan
ga. “Visa tauta, pradėjus su 
J urgelionėj usiomis Grigo j ieno
mis ir baigiant Kauniškiu Sme
tonos leib-orgąnu ‘Lietuviu’ 
cherubinų 'ir Serafinų balsais 
šlovina Vilniaus pilies sargybi
nį Joną Basanavičių. Bėda bus 
tam kas į tą bačką sacharino 
bandys įpilti kelias saujas blai
vinančios druskos. Prieš jį su
kils ne tik ‘Ryto’ ir ‘Lietuvio’ 
gorilos ir šimpanzės.... ”

Skaitai tą protiškai nusigy
venusio žmogaus straipsnį ir 
negali suprasti ar jis rašytas 
“Laisvės” redakcijoj ar be- 
protnamyj, nes visas perdėm 
išmargintas lunatiko kalba.

Vieną labai įdomų dalyką iš 
to Pruseikos rašto patiriame tai 
kad “Aušros” archivas yra ko
munisto Kapsuko rankose. Bet 
kaip į Kapsuko raudonas ran
kas tas archivas pateko tai Pru
seika nepasako. Ar nebus tik 
tas “Aušros” archivas išvogtas 
arba pagrobtas tuo laiku kada 
Kapsukas buvo užpludęs Lietu
vą su raudonąja Rusų ir Kinų 
armija? Kitaip kaipgi butų 
galėjęs patekti į to teroristo 
nagus?

▼ v ▼

“MEMORANDUMAS ir Kas 
iš To?” — Tokiu antgalviu til- 
pęs “Dirvos” 12-me numeryje 
editoriąlas labai ižgandino Chi- 
cagos ‘‘Naujienas”, arba tikriau 
sakant Grigaitį, kuris iš to di
delio išgąsčio nei nepajuto kaip 
sulipdė ilgą neva kritiką, ku
rioje apgnaibo savo šveicariš
kais nagais tik “Dirvos” redak
torių Karpavičių, nepaduoda
mas savo skaitytojams iš to 
cditorialo jokios citatos. Ma
tomai Grigaitis labai nemyli 
taikos, neigi jis trokšta Lietu
vai gerovės. Tam žmogeliui 
yra daug smagiau kiršinti Lie
tuvius vienus prieš kitus ir da
ryti šalyje suirutę negu kvies
ti tuos žmones prie ramaus 
valstybiniai kultūrinio darbo.

Kam gi jis butų socialistas.
▼ ▼ ▼

PAULAUSKAS reiškia abe-, 
jonę jog šiandieniniam momen
te butų galima savitarpinius 
ginčus Lietuvių laikraštijoje 
išgyvendinti, hes, girdi, labai 
giliai pasinerta ginčų klane.

Jeigu Paulauskas pasižiūrė
jęs į savo redaguojamą “San
darą” taip sakė tai jis pasakė 
tikrą tiesą.

KITAIP VISKAS VIR
TO NEGU BUVO

Kaipo senas skaitytojas vi
sokių laikraščių noriu pareikš
ti savo nuomonę kaslink dabai? 
apsireiškusių musų gyvenime 

i nuotikių. Skaitau pažangius 
laikraščius ir mylių laisvę ir pa
žangą, ir jokiu budu negaliu pa
kęsti tironų, vienokio plauko ar 
kitokio. Laikui atėjus, žmo
nėms‘prasiblaivė juis ir apsišvie- 
tus visokie parazitai turės nuo 
musų tautos varginamo kūno 
prasišalinti ir turės dirbti žmo
nių gerovei, o ne partijai ir sa
vo kišeniui.

Turiu pasakyti kad tokių po
nelių daugel yra ne tik Lietu
voje bet ir šičia, ir jie savo 
naudos' žiūrėdami griauja mū
sų žmonių vienybę ir trukdo 
šviestis.

Jie švaistosi musų tarpe, vi
sokiomis skraistėmis apsiden- 
dę, vieni palindę, po tikėjimo 
skraiste, kiti po darbininkiška; 
treti po tautiška, ir trusiasi 
savo kišeniui, kiršindami mus 
vienus prieš' kitus. Bet kada 
žmonės jau. pradėjo mažiau au
kų duoti, arba visai neduoti, jie 
net gvoltu ima šaukti kad Ame
rikiečiai puola žemyn.

Kiek aš tą permatau, Ameri
kos Lietuviai' einą gudryn ir 
turtingyn. Palyginus kaip bu
vo dešimts metų atgal tai ma
tosi žymi permaina. Tada jei1 
tik kas atvažiuodavo, pasisuk
davo musų kolonijoj tai ir tu
rėdavo rugiapjūtę, aukos plau
kė kaip šienas geroje lankoje. 
Tada visokie ubagai plaukė į 
Ameriką pas mus ir čia juos 
žmonės aprūpindavo dolariais.

Dabar tas viskas sustojo, ar 
sustojo ant tiek,Įa<į..vietoj do- 
larių gauna tik centus, ir dau
gelis tąi permatydami šaukia 
kad Amerikiečiai puola žemyn. 
Bet reikia sakyti kad jie rūpi
nasi savais reikalais. Dešimts 
metų atgal retai kuris turėjo 
automobilį, namą, gerus rakan
dus namuose. G dabar jau di
duma Amerikiečių Lietuvių tą 
turi ir geriau gyvena. Tai kur 
čia Lietuvių puolimas?

Pasirodo kad jau praėjo baž
nyčių statymo gadynė, praėjo 
draugysčių tvėrimo gadynė ir 
praėjo bendrovių organizavimo 
karštligė, šimtai ir tūkstan
čiai dolarių atlieka Lietuvių ki- 
šeniuose.

Lietuviai dabar skaito sau ra
miai laikraščiuos ir tėmija po
litikierių rietenas. Dar kai ku
rie lengvai pasiduoda politikie
rių pasakoms ir .rėkauja su jais 
bet ir tas karštis praeis. Tada 
politikieriai turės ateiti į žmo
nes tik su gatavais planais ir 
parodyt ką padarė jeigu norės 
visuomenės pagyrimo. Pranyks 
nekulturiškos prakalbos kurio
se tik kolionės girdima vienų 
vadų ant kitų. Laikraščiai tu
rės' pradėt duot skaitytojams 
tik naudingas parinktas žinias, 
o ne pliovones.

Net visokie artistai turės su
sitvarkyt ir duot visuomenei ką 
nors tikrai verto, o ne taip sau 
ką grusdami, bile tik pinigus 
už įžangą paėmus,.

Tokią aš numatau ateitį del 
Amerikos Lietuvių. Lai juos 
paseka ir Lietuvos Lietuviai, ir 
tuoj pasibaigs partijų kovos to
kios kokios dabar eina; Užteks 
tik rinkimų laiku pasibarti ir 
paskui vėl imtis dirbti valstybi
nį darbą. Jonas Skinderis.

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

DAYTON, OHIO
Tai Teisybė pas Dievo Tarnus.

Musų kolonijos Lietuviai ka
talikai pasistatė bažnytėlę ir 
užlaiko kleboną savo .kruvinu 
prakaitu uždirbtais pinigais. 
Bet kada parapijonai pradėjo 
reikalauti šiokios tokios atskai
tos tai nuo klebono gavo kazo
kiškais žodžiais iškolioti už tai.

Budresni parapijonįs tuo ne

rius.
Savo peticijoj arcivyskupas 

reikalauja teismo uždrausti pa- 
rapijonams būti kuo nors kitu 
prie bažnyčios kaip tiktai pote- 
riautojais laike pamaldų.

Taigi, mieli broliai ir sesutės, 
patariu jums iš širdies kad šal
čiau užsilaikytumet su bažny
čiomis, vyskupo ir kunigo rei
kalais. Pradėkit Skaityti tik
rus Lietuviškus tautiškus laik-

apsišviesit, ir tada su jumis 
pradės skaitytis kaipo su žmo
nėmis vyskupai ir klebonai.

Akrono klebonas, Kun. M. 
Čybeįis (Cibulskis) netekęs 
vietos Akrone, lankosi Dayto- 
ne, ir sakomą važinėjąs po a- 
pielinkes klausydamas išpažin
ties prieš Velykas. Mat, naba
gas dirba, pildo Dievo prisaky
mą, nes yra pasakyta kas ne
dirba tas ir nevalgo.

pasitenkįno, pradėjo organizuo
tis, -laikyti’ Susirinkimus, surin
ko apie pora .šimtų dolarių ap
mokėjimui .advokatui, išrinko 
savo; globėjus ir nutarė valdy
tis patįs sau, kaipo savo nuosa
vybę. Bet buvo apsirikta, nes 
bažnyčia ir visas jos turtas pri
guli ąrcivyskupui, o ne parapi- 
jonams. Taip išeina pagal vy
skupų ir kunigų išrokavimus. 
Jūsų, parapijonų, pareiga yra 
duoti mums pinigus, bet nerei
kalauti apiskaitų, nes jus esat 
musų vergai. (

Pereitą šeštadienį, Kovo 19 
d., teismas išleido įsakymą už
draudžiantį parapijos išrinktam 
komitetui būti bažnyčios reika
lų globėjais. Bylą prieš para
pijos komitetą iškėlė Cincinnati 
diecezijos arcivyskupas, kuris 
skaitosi save vienatiniu globėju 
tos bažnyčios.

Arcivyskupas kaltina parapi
jos komitetą už lakiymą surin
ktų! pinigų bažnyčiai ir nęatsi-i 
skaitymą,' tai yra neatidavimą 
kunigui, ir kadangi prieš komi-Į 
tetą užvesta byla tai turbut 
arcivyskupas palaiko komitetą I 
už vagis ar ką.

Arcivyskupas įtaria parapijo-| 
nis ir jų komitetą norėjime su
griauti ir suardyti bažnyčios | į; 
dvasiškus reikalus ir išvesti iš’ 
kelio tikinčiuosius parapijos na-

raščius, kaip tai “Dirva”, “Vie
nybė”, “Sandara”, “Amerikos 
Lietuvis”, ir “Tėvynė”. Taip 
pat prigulėkit prie tikrų Lietu
viškų demokratiškų organizaci
jų, prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje,, kuri yra didžiausia 
ir tvirčiausia apdraudos, pašal
pos organizacija; prie Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos, kuri yra 
apšvietos organizacija, duoda 
savo nariams brangias moksliš
kas knygas už mažą mokestį. 
Skaitydami tuos viršuje įvar
dintus laikraščius ir prigulėda
mi prie minimų organizacijų

Lietuvių Prietėlius.

Geriausias Del
Silpnų Strėnų

Ar jus kenčiate nuo raišumų silp
nybės, skaudamų strėnų? Jus gali
te gauti visai greitų pagalbą nau
dodami Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster’j. Jis šildo, švelnina iri gai
vina nusilpusias strėnas ir švelnyja,' 
masažuoja plėveles kiekvienu jūsų 
kūno judėsiu, tuo padėdamas atsta
tyt tinkamą cirkuliaciją ir normali 
stiprumą. Johnson’s Red Cross Kid
ney Plaster suteikia nuostabiai grei
tą rezultatą, dėlto kad jo vaistai 
persisunkia tiesiai per odą į apim
tas vietas — skausmas praeina, ken
tėjimai apleidžia, jiega sugryžta, 
beveik urnai. Tik nueikit į bile vai
stinę ir pareikalaukit „Johnson’s di
delį Red Cross Kidney Plaster su 
raudona flanele užpakalyje.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistų, • m 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tib
ras Specialistas arba profesorius na- 
siklausinės kokia liga sergi Ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išogzaminavimo. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipazinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Baggt-Z- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 

v nelogiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jusu ligos prfežaet} 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, juani 
tuoj sugryž senoji jutų švarkai* iv 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnfjwsiua 
nervus ir kenčiate nuo Uinuoafjiav 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kimo ir burnos, žai
zdas uisisenejusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai .pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sųėird»- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelb ėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMĘDLEY, SPECIALISTAS 
10486 Euclid Ar. Kampas K. 105th St. CĖTvetaurf 
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Ant Slenksčio į
Pavasari •

. į'

Atgryžus Pavasariui žmonės pradedą ma

nyti apie žuvavimą, golfą, keliones auto- 

mobiliais, apie visokias plačias psrmei- 

nas paprasto kasdieninio gyvenimo eigos. 
Ger avakacija yra geriausia antidotą nuo 

žiemos. Suteikit savo šeimynai ir sail ti

krą vakaciją šią vasarą.

Keliavimas kainuoja pinigą. Taigi yra 

pats laikąs “įmonių ir būdų komitetui” 

jūsų namuose pradėti manyti apie vaka- 
cijų ekspensus. _ Pradėkit taupyti šiame 

banke, -kas savaitė padedant po tam tikrą 

dalį, ir ta užduotis bus išrištą.
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Dėkit Savo Taupymus į Taupymu Banką



Nuo Redakcijos
LAIKAS PRADĖTI OFENS1VĄ!

A.R neLikas musų spau-! 
;; aai, visuomenės veikė- 
.... jams, vadams .ir organiza- 

• rijoms pagalvoti apie šitų 
klausimų: Iki šiplei mes 

.. stovėjom tik defensive] po
zicijoj prieš komunistus — 
jie atakavo mus lysdami Į 
liaudį, o mes tik gynėmės.

Ar nelaikąs pradėti ofen- 
.sivų prieš juos? Ar nelaikąs 

šluoti juos laukan iš orga
nizacijų, vyti iš visuomenės 

u tarpo, parodyti žmonėms jų 
tikrąjį veidų, energingai iš- 

/.„ėjus į kovų prieš juos? Ne- 
..... ilgai truktų, ir apšviestume 

, ..musų liaudį, ir komunizmui 
.....— tokiam purvinam bizniui 

kokį iš darbininkų < 
gauja išnaudotojų — 
musų neliktų vietų. 

. ¥ * ' *
Darbininkams kurie 

... skaito norime pasakyti 
.... skelbimas kovos prieš 

munistus nėra tai kova 
prieš darbininkus, bet prieš 
darbo žmonių parazitus.

Kaip išrodinėjimas '.žmo
nėms kunigų blogų darbų 
nėra griovimas tikro tikėji
mo taip išrodinėjimas ko
munistų klastų nėra ardy
mas darbininkų vienybės.

Darbininkai gali gyvuot 
su unijomis ir kovoti su iš
naudotojais kapitalistais vi
sai neturėdami reikalo pa
laikyti ant savo ' sprando

daro 
tarp

slas yra sunkinti ir blogin
ti darbininkų gyvenimų kad 
prigundžius darbininkus iki 
sukilimo prieš kapitalizmų, 
o tada atsisėsti patiems ant 
sprandų.

šitų 
kad 
ko-

* * *
Komunistų pakalikai, pa

prasti tamsus žmoneliai, iš
mokyti vadų, turi vienų ar
gumentų: “Komunizmas tu
ri įvykti, kaip įvyko visos 
ktios permainos, kurioms 
buvo bandyta kelias pasto
ti”. Taip, komunizmas bu
tų galėjęs įvykti, ir tai ne 
visur, kaip neįvyko visur ir 
tos visos kitos permainos, 
jei su komunizmu Rusijoje 
butų staiga įvykę ir kitose 
šalyse. Bet kada kitur ko
munizmo neįsileido, o Rusi
joj jam esant komunistai 
nieko gero nepadarė, tiktai 
blogus pavyzdžius parodė, 
šviesesnė liaudis jau baido
si komunizmo, ir ji padeda 
tamsuoliams atsipeikėt nuo 
tos pavietrės.

Daugeliui tamsių darbi- 
nirikjį. ^Amerikoje komuniz
mas tapo tik “dar viena” 
organizacija kurioj prisira
šęs kiek pabūva: !'!,i ’ ’■ ■

Daugybė darbininkų ku
rie keli metai atgal buvo la
bai karšti raudonukai, be
laukdami ir nesulaukdami 
komunizmo, nesulaukdami

Strimaičio
Pageidavimas

Brooklyne, naujo “Sandaros” 
redaktoriaus p. Pronskaus su
tiktuvėse, Sandaros prezidentas 
A. B. Strimaitis tarp kitko iš
sireiškė :

“ ‘Vienybė’ ir ‘Dirva’, bei jų 
redaktoriai Sirvydas ir Karpa
vičius, net būdami Apšvietos 
Komisijos nariai, eina ne tuo 
keliu kaip ‘Sandara’.”

Iš šito matyt kad nekurie 
Sandariečiai dar ir dabar neuž
miršta to atsitikimo kur “San
dara” rėkė apie bankrutus Lie
tuvai, nepasitikėjimus litui, o
“Dirva” ir “Vienybė” nėjo tuo , 
keliu. Nekurie A. L. T. SandL 
viršininkai gyrė bolševikus ir 
rengė prakalbas su jais ir su 
socialistais, o “Dirva” ir “Vie
nybė” vis nėjo su “Sandara”, 
to p. Strimaitis neužmiršta.

Neužmiršime ir mes kad va
dai organizacijos kurią mes pa- 
dėjom išaugint ir palaikyt, ga- 
liaus taip staigai ir be jokių 
apgalvojimų nukrypo prieš vi
sus savo principus ir šoko bol
ševikams į pagalbą ardyti vals
tybę už vieną mažą dalyką — 
kad neteko valdžios partija ku
rią Sandariečiai buvo pasiėmę 
remti.

Dar kas įdomu tai kad San
dariečiai vietoj padėkot tiems 
privatiniams laikraščiams už jų 
organizacijos rėmimą, nieko už 
tai jiems nedavę, užmiršę visą 
gerą šoka tuos laikraščius kon- 
troliuot ir smerkt, kaip darė 
savo įvairiais raštais “Sandaro
je”.

Vyrai, nors’ sykį bukit šal
ti ir atsakykit patįs sau ar ga
lėjo “Dirva” ar “Vienybė” da
ryti tą ką darė “Sandara”?

Suv. Valstijų “sausieji” per 
šešis metus praleido 13,000,000 
dolarių savo kampanijoms pa
laikymui' blaivybes, ko vienok 
neįstengia padaryti pilnai.

'1 ■ diktatorius-tranus, apšilau- vadų prižadų išsipildant, 
nusipirko sau automobilius, 
namus, ir dabar jau atsuko 
strėnas į komunistus, 
ineina į jų vietas, bet 
žiau, bet pirmesni vėl 
na.va- 

po 
ko-

Kiti 
ma- 
išei-

¥

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

" kusius “užtarėjais”.
4* *

Vienas ypatingas dalykas 
mus prie šito paraginimo 

... priveda tai' komunistų 
dų sugalvojimas tverti 

, kolonijas neva tarybas 
vai prieš “fašistus”.

Fašistų Amerikos Lietu
vių tarpe nėra. Tai yra tik 
naujas musų tarpe žodis, Į 
kurį komunistai įsikabinę 
kai čerepokas į sliekų nau
dojasi proga patraukti i 
save daugiau tamsių žmo
nių kurie pažįsta laisvę ir 
nepripažįsta diktatūrų.

(Komunistai visai darbi
ninkams nesako kad jie yra 
didžiausi šalininkai dikta
tūrų, tik lai darbininkai pa
deda kur jiems valdžių nu
versti, tuoj jie užšoks ant 
sprando su savo diktatūra 
ir darbo žmogų pavers Į pa
stumdėlį, reikalaudami pa
klusnumo komunistams.)

Pasinaudojant jų prakti
ka reikia tuojau visose ko
lonijose steigti tarybas ar 
sąryšius iš tautiškų orga
nizacijų ir piliečių klubų ir 
pradėti ofensivą išstūmi
mui tų tranų nuo išnaudo
jimo darbininkų.

¥ ¥ ¥ ’"7 T

Markso komunizmas ne
įvykinamas. Jo geru vardu 
prisidengdami dykaduoniai 
ir padaužos naudojasi dar
bo žmonelių tamsumu ir gy- 
vana sau poniškai. Nutukę 
jų redaktoriai, agitatoriai 
ir į unijas įsigavę vadovai 
darydami su kapitalistais 
slaptas sutartis prieš dfaųbi- 
ninkus turi sau gerų duo
nelę. Komunistų vadų tik-

Remtis kaip senovėj in- 
eidavo kokios 
jos dabar negalima. Dabar 
turim spaudų, kuri tuoj at
šauna prieš naujų idėjų 
skelbėjus išrūdydami jų ne
tikslumus ir net klastas.

Žinom visi kad šiais lai
kais visokie vadovai pasi
naudoja senovės vadovų pa
mokinimu. Jeigu anais lai
kais kas ėjo į liaudį su rei
kalinga liaudžiai idėja tai 
šiais laikais agitatoriai ei
na su SAU reikalingu biz
niu, ir taip pat pasinaudo
dami žmonių tamsumu įkal
binėja kad to ir to reikia, o 
kada tą jieškomą įgyja tai 
jis patenka tik vadams.

¥ ¥ *
Yra musų kolonijose ga-l 

na organizacijų dar komu
nistų neužkariautų; iš jų 
turi prasidėti atakas prieš 
raudonuosius, ir jos 
padėti apvalyti musų 
riotiškas organizacijas 
tų parazitų.

¥ ¥ ¥

Kovon prieš komunistus! 
Išrodykim visas jų klastas 
žmonių švietimu!

naudos ide-

turi 
pat- 
nuo

Kaunas turi apie 100,000 gy
ventojų, o Kauno miesto tary
ba turi apie 30 narių, kuomet 
Clevelanjdas turi 1,000,000 gy
ventojų, ir miesto taryba turi 
irgi apie 30 narių.

BASANAVIČIUI MIRUS
(Šios eilės paties autoriaus paskaityta pas 

atvirų kapų Vasario 21 d.) 
Kodėl varpai taip graudžiai skamba, 
Verksmingai gaudžia mus miškai?.... 
Kodėl tauta visa raudoja:' 
Seni, jauni, tėvai, vaikai?.... 3 

Varpai tie liūdnų žinių neša, 
Miškai tų žinią atkarioj’ 
Kad mirė Tėvas musų mielas;
Tat Jiudna šiandien Lietuvoj!..........

O, mirė Vyras galingiausis! 
Jis Aušrai liepė šviesti mums, 
Apmirus tautai jis sušuko: 
“O, broliai, laikas keltis jums!” 

Pabudome visi iš miego 
Ir šokom žengti vis pirmyn; 
Gerais takais jis tautų vedė, 
Tat žengkim mes geryn, šviesyn....

Ir laisvų tautų jis atstatė.... 
Laisva devynerius metus, 
Ir mokslo aukurus užkure, 
Vaikus paliko jis rimtus!

Visur tėvynėj pirmas buvo; 
Jo kilnios mintįs ir darbai! 
Tat sparčiai žengs tauta gerovėn, 

' Mylės senovę vis karštai. 1
O, Tėve, Milžinė, Veikėjau! ‘ 
Miegok’ tu čia tarp milžinų! • 
Kasdien lankysim tavo kapų.... 
Dukrų daug liko ir sūnų....

Anapilyj štai tavęs laukia 
. Didžiausi musų milžinai:

Mindaugis, Algirdas, Kęstutis, 
Ką gynė kraštų taip narsiai.

Pagerbk juos protėvių kalboje, 
Ir tarp kad žengsim jų keliais; 
Kaip Vytautas tvirti vis busim, 
Per amžius liksim Lietuviais!
“V.A.” Ksav. Vanagėlis.

DAINA
(J. Nasutavičienė) 

Kur tas šaltas šaltinėlis, 
Kur šaltas tekėjo, 
Kur ta mano mergužėlė 
Katrų aš mylėjau?

Jau tas šaltas šaltinėlis 
Toliau nutekėjo, 
Jalu ta mano mergužėlė 
Už kito nuėjo.

Gražus baltaš karvelėlis, 
Sakalas gražesnis, 
Meilus tėvaš, motinėlė, 
Mergelė meilesnė....

(Tąsa)

— Tai, tas tiesa, — atsakė daktaras, l 
— ši panelė buvo atgabenta prigavingai.

— Tamista prisipažįsti? — užklausė 
magistratas.

—Taip, tamista. Aš prisipažįstu kad 
aš turėjau imtis tų įmonių, kurios ant ne
laimės reikia panaudoti, kuomet ypatos. 
kurioms reikalinga musų pagalba nežino 
savo proto stovio.

— Bet, —; tarė magistratas, — man 
taipgi buVO, pranerta kad ’ Mademoisellei 
de Kardoviliųtei niekad tokios pagalbos 
nereikėjo.

; — Tą- klausimą, tamista, sprendžia
medikai, ir reikia išegzaminuoti ir išdis- 
!kusuoti,’— tarė daktaras, savimi pasitikė
damas;

— Tas ir bus rimtai išdiskusuota; nes 
tamista esi kaltinamas uždaryme Made
moiselles de Kardoviliutės, kuomet ji pil
nai yra sveika.

— Ar galėčiau paklausti kokiu tikslu 
aš jų bučiau uždaręs? — tarė daktaras lyg 

' su pašaipa, — Kokiam tikslui aš turėčiau 
tokį prasižengimą daryti?

— Tamista kaltinamas kaipo pasitar- 
nautojas šeimyniniam suokalbiui, suren
gtam prieš Madefnoisellę de Kardoviliutę, 
tam tikrais tikslais.

— Kas drysta, tamista, daryti tokius 
begėdiškus kaltinimus? — šaukė daktaras, 
rūsčiai.

— Aš, — tarė Rodinas, šaltai.
— Tamista! — suriko daktaras, lyg 

perkūno užgautas.
— Taip, aš kaltinu tamistą, — pakar

tojo Rodinas aštriu, aiškiu tonu.
— Taip, šis ponas atėjo pas mane šį 

rytą, su rimtais prirodymais, reikalauda
mas kad aš išliuosuočiau šią panelę, — 
tarė magistratas, pasitraukdamas nuoša
liai kad Andriennė galėtų matyt savo už
tarėją.

Per visą šięą sceną, Rodino vardas nei 
sykio nebuvo paminėta. Andriennė tan
kiai girdėjo kalbant apie abbės d’Aigrig- 
ny sekretorių nevisai gražiais žodžiais; 
bet ji jo niekad nematė, ir nežinojo kad 
jos užtarėjas yra tas pats Jėzuitas. Tai
gi ji žiurėjo jin žingeidžiai, nuostabiai ir 
dėkingai. Kelios dienos atgal, Rodino ne
gražus veidas, apsileidimas, apšiapimas 
Andriennėj butų sukėlę pasibjaurėjimo. 
Bet ta jauna panelė, prisiminus kaip ana 
kuprota, biedna siuvėja, beveik skarma
luose, turi gerą širdį, pamisimo kad ir šis 
apšiapėlis gali būti geraširdis žmogus.

Ji užmiršo jo šlykštumą, tik matė kad 
jis yra senas, kad išrodo biednas, ir kad jis 
atėjo jai į pagalbą. - Dr. Baleinier, nežiū
rint savo gabumų, nežiūrint savo gudrių 
veidmainysčių, negalėjo užslėpti savo rūs
tumo del Rodino apkaltinimų. Jis prisi
minė kaip pirmą dieną Andriennei čia at
sidūrus, Rodino tėmijimas per rakto sky
lutę ir sekiojimas neleido daktarui daryti 
Andriennei jokio nuolaidumo, o dabar jis 
jį kaltina. Vieną dieną abbė d’Aigrigny 
įsako per savo sekretorių (Rodiną) užlai
kyti Andriennę dar saugiau, o štai kitų 
dienų tas pats Rodinas kaltina daktarą už 
Andriennės nelaisvę!

Daktaras Jėzuitas jautė kad Rodinas 
išduoda abbę d’Aigrigny tokiu begėdišku 
budu, ir užėjo jam mintis kad Andriennės 
draugai papirko šį niekšą sekretorių. Pa
laikydamas tai begėdiška išdavyste, dakta
ras prašneko rustai: — Tųi tamista mane 
kaltini taip drąsiai, kurs vos kelios dienos 
atgal-----

Paskui, prisimindamas kad užsipuo- 
lant ant Rodino jis pats save labiau Įtars, 
rūsčiai pratarė: — Tamista, aš maniau 
kad tamista busi paskutinis žmogus kuris 
galėtum mane šiaip įtarti. Tai begėdystė!

— Ir kas turi geresnę teisę smerkti 
tokią begėdystę? — atsakė Rodinas, aš
triu tonu. — Ar aš negalėjau patirti, nors 
pervėlai, kokion konspiracijon Mademoi
selle de Kardoviliutė papuolė? Kokia ki
ta mano pareiga, kaipo teisingo žmogaus, 
buvo? Nagi pranešti magistratui, ir atei

ti su juo čionai. Tą aš ir padariau.
— Taigi, tamista, — tarė daktaras, 

atsikreipdamas į magistrataą, — tas žmo
gus ne tik mane kaltina, bet jis drysta 
įtarti taipgi ir-----

— Aš įtariu taipgi ir abbę d’Aigrigny,
— pratarė Rodinas, garsiau, pertraukda
mas daktarą. — Aš įtariu ir kunigaikštie
nę de Saint-Dizier, panelės tetą, ir įtariu 
tamistą, už klastingais tikslais uždarymą 
Mademoiselles de Kardoviliutės šiame na
me, ir už uždarymą dviejų Maršalo Simo
no dukterų kaimyniškame vienuolyne. Aš 
tas aišku?

— Ištikro, tai perdaug tiesa! — tarė 
Andriennė, skubiai. — Aš mačiau tas dvi 
našlaites apsiašarojusias, darančias į ma
ne visokius ženklus, net bauginančius ma
ne. ' '

Rodino apkaltinimas ir kitų ypatų už 
tų našlaičių Įkalinimą, buvo naujas ir bai
sus smūgis daktarui. Jis jautė tikai kad 
išdavikas pilnai perėjo į priešų pusę. No
rėdamas užbaigti tų neramumą kokis iki 
šiol tęsėsi, prabilo į magistratą aštriai: — 
Aš turėčiau visiškai nieko neatsakyti Į to
kius kaltinimus, iki teismiška valdžia pri
dės jiems kokios reikšmės. O kaslink pa
nelės Andriennės, aš šį pat rytą sakiau jai 
kad jos sveikata eina geryn ir kad ji tuoj 
galėn išeiti iš čia. Ji kaipo teisybės my
lėtoja gali tą patvirtint.

— Ką ten, tamista! — sušuko Rodi
nas, pertraukdamas daktarą; — jeigu iš 
savo gerumo ta panelė ir pasakytų tai, 
vienok ką tas turi tamistos pateisinimui?

— Ką, tamista! — suriko daktaras, — 
tamis.ta .manai-----
‘— Aš manau nuplėšti tau kaukę, be 

jokio pasiteisinimo. Ką tamista mums da
bar pasakei? Būdamas su ja viena, aiški
nai jai kad ji yra beprotė.

Ir Rodinas, neleisdamas daktarui kal
bėti, tęsė toliau: — Tamista permatyda
mas šiandien kas dedasi, norėdamas rasti 
skylę išėjimui, bandysi klastingai parodyt 
kad ji buvo pamišus ir panaudosi tai savo 
apsigynimui. Tokių pasakų niekas nepa
klausys.

— To negalima pakęsti! — rėkė dak
taras; — aš rrianau kad magistratas pa
laiko vieną pusę jeigu leidžia taip mane 
įtarti.

— Tamista, — atsakė magistratas, — 
aš noriu girdėt ne tik apsakymą, bet ’ir 
abiejų pusių ginčus kad galėčiau geriau 
dalykų spręsti; iš tamistos kalbų aš su
prantu kad Mademoiselles Kardoviliutės 
sveikata yra tokia gera kad ji gali gryžti 
namon tuojau.

— Iš to gal nebūtų blogo, — tarė dak
taras, — aš tik sakau kad ji nėra visiškai 
pasitaisius, ir nenorėčiau pasiimti ant sa
vęs atsakomybę už ją ateityje.

— Gali būti ramus, — tarė Rodinas;
— aš pilnai tikiu kad ši panelė daugiau ne- 
siprašys tamistos pagalbos.

— Tai nėra reikalo panaudoti mano 
valdišką autoritetą reikalavimui jos išliuo- 
savimui, — tarė magistratas.

— Ji yra liuosa, visai liuosa, — aiški
no daktaras Baleinier.

— O kaslink to ar ji buvo uždaryta 
kaipo pamišėlė, Įstatymai apie tai pasitei
raus, ir tamista busi ištardytas.

(Bus daugiau)

Puikus dideli ’ > » , i

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje” 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



DI R V A

Juodas Karžygis
Į Senovės Pasaka. + Parašė VeJAS.

(Tąsa iš pereito num.)

Algė ir Kastytė ,
Žinodama kuriuo taku Ardys turės 

pas kunigaikštį eiti, Algė nusiskubino į 
sodną jo patikti ir pasveikinti jį savu pa
sveikinimu kokio ji viešai negalėjo paro
dyt. Jos širdis degė neriniasčia ir akįs iš 
kaktos šoko bežiūrint į tą pusę iš kur jis 
turi ateiti. Kas darėsi jos mintyse ir šir
dyje tik ta mergaitė gali žinot kuri kada 
nors panašiai laukė savo pamėgtojo ku
rio dar pilnai neturėjo sau paviliojus.

Dabar pažiūrėkim kur buvo Kastytė, 
ta mergaitė kurią Laukys buvo nužiūrėjęs 
sau. Ji prisiklausius Laukio pasigyrimų 
kaip jis kariavo, kaip pilį gynė ir net Ardj 
išgelbėjo, pasprukus nuo jo dylino kitu ta
ku, bet irgi į tą pusę iš kur Ardys turi at
eiti, norėdama pirma Ardį patikti viena, 
negu Algė spės jį matyti. Ji rengėsi sa
vaip pasveikinti ir jei galės parodyti jam 
savo artimumo jausmus, nes juk jis kar
žygis.

Du takai suėjo į vieną ir ėjo toliau, 
bet paskui vėl skirstėti į kelis, kurių vie
nas ėjo į kareivines, kitas į gyventojų gry
teles, kitas į arklydes, į tvartus, ir tt.

Už didelio išsikeręjusio krūmo stovė
jo Algė, ir kitame krūmo, šone atsirado 
Kastytė. Nekantraudamos belaukiant, žiū
rėdamos į ten iš kur turi ateiti Ardys, jo- 
dvi nežiniomis atbulos susidūrė....

— Ką veiki čia, Kastyte? — klausė 
labai maloniai Algė savo viešnios.

— Algute, tu čia? , Nagi ėjau pasivai
kščiot, gryžtu iš sodno. O kur tu eini? — 
irgi gražiai klausė Kastytė.

— Aš? aš irgi vaikštinėju, neturėda
ma ką veikti, — atsakė ta. — Tuoj eisiu į 
vidų. Nori eit sykiu? — sugalvojo Algė, 
iš viliojimui Kastytės nuo čionai, kad pas
kui galėtų atbėgt vieną patikt Ardį.

— Tai eiva. Čia nėra kas veikt. Jau 
nusivaikščiojau, — atsakė Kastytė. Ir 
abi pradėjo skubomis eiti link namų.

Nors jos žengė pirmyn, bet jų kojos 
atgal jas traukė, ir širdis kreipė galvas į 
užpakalį žiūrėti ar jis neateina, bet jos 
norėdamos kuogreičiau ineiti į vidų.

Vos įžengė į palocius, kaip tuoj jodvi 
pasimetė, ir persiskyrę, per Ritas duris 
puolėsi atgal į sodną ir bėgo vėl į tą pat 
vietą kur takai sueina. Ar del aukštų krū
mų patakiu ar dėlto kad viena kuri grei
čiau ir pirmiau nubėgo, jodvi nesimatė bė
gančios, bet kokia nuostaba jom buvo kada 
vėl abi ten už to krūmo susidūrė, ir viena 
kitą pamačiusios išvertė akis kai šarkos.

— Aš maniau kad tu likai viduje, — 
tarė jodvi abi vienu sykiu. Norėjo lyg pa
simesti ir pasitolint, bet neilgai trukus su
sikibo abi kai katės.

Jodvi ir pirma suprato ko antra lau
kia, bet dabar neišlaikė ir turėjo pakelti 
ginčą už tai katra turi teisę čia stovėti.

—»Ko tu čia lauki? — paklausė Algė.
— Ar man negalima čia stovėt? — at

sakė Kastytė.
— Tur Ardį sutikt nbri! — ištempus 

akis tarė Algė, kuri turėjo teisę kaipo se
nesnė savo giminaitę pabarti. — Jis ne tau j 
vyras.

— O ko jis vyras tau jeigu man ne? 
— atsakė Kastytė.

— Eik tu sau iš čionai, palik mane vie
ną, — stumte stūmė Algė antrąją.

— Jeigu aš noriu tai galiu but, o jei 
tau negerai tai eik sau, — atšovė Kastytė.

— Sužinos kas, bus sarmata, nepritin
ka su juo susidėti....

— Nepritinka? O ko tu susidedi? Ar 
tau nebus sarmatos? Gal tave tėvas leis 
už jo?!

— Nei jis leis, nei aš eisiu, aš tik noriu 
su juo pasidžiaugti, tai viskas, ir tą viską

atlieku slaptai....
— Ir aš slaptai jį patikt norėjau... 

Jeigu tau ne sarmata tai ir man ne. ’Jis ir 
į mane gražiai žiuri, — aiškino Kastytė.

— Eik šalin iš čia, aš tau sakau! — rė
kė Algė perpykus.

Ardžio širdgėlos
Ir dar jos ilgiau barėsi pavydo barniu, 

bet štai pradėjo nerimauti kodėl jo nesu
laukia.

Nabagės nežinojo kad jom dar tik at
bėgant į tą vietą jau Ardys ateidamas jas 
matė ir pasislėpęs už krūmo girdėjo jų kal
bas ir barnius del jo.

Jį labai užgavo Algės aiškinimaisi kad 
ji už jo neis ir kad tėvas jos neleis, o jis 
atsiminė kaip ji jam aiškinosi kad ji viso
kius gerumus jam iš tėvo išprašė ir net 
privertė jį apkabinti ją ir bučiuoti. Jis ją 
ištiesų buvo pamilęs, o ji jį tik vilioja ir 
štai ką kalba....

Patylomis jis patuko į taką nuo kurio 
jodvi buvo toliau, ir patraukė į palocius, 
palikdamas jas besivaidijančias, todėl aiš
ku kad jos jo nesulaukė. Tuo tarpu gi, ei
damas pro pulkelį kareivių, Ardys nugir
do tarp jų kalbas kad Laukys nepripažįs
ta jam jokio nuopelno ir narsumo, Laukys 
tik giriasi kad jis Ardį išgelbėjo nuo mir
ties kuomet jis buvo su priešų vadu susi- 
kirtęs, ir kad pats Laukys pilį išgelbėjo.

Algės žodžiai užmušė jame viltis prie 
jos ir jis suprato kad vargšės sunui nėra 
ko taikytis ir mylėti kunigaikštytę; o Lau
kio kalbos dar jo širdį giliau pažeidė, ir 
Ardys ėjo pas kunigaikštį nesavom kojom, 
nesavų minčių vedamas, ir staiga jame 
kilo sumanymas, nuėjus pas kunigaikštį,) 
vietoj klausyti ką jis kalbės, atiduoti jam 
savo kardą ir pasisakyt kad išstoja iš jo 
tarnybos ir eis jieškot laimės sau kitur.

Atėjęs prie kunigaikščio, rado tėvą 
besibarantį su sunum, ir Laukys įkaitęs ir 
paraudęs stovėjo prie lango kada Ardys 
pasirodė duryse.

Iš kunigaikščio širdingo sutikimo Ar
dys suprato kad dar tas vienas laiko jo 
pusę, o jeigu ėjo kalbos tarp tėvo ir sū
naus už karą tai tėvas tikrai pripažino 
garbę Ardžiui. Ardys iš Algės žinojo iš 
seniau jog Ry kulis neapkenčia savo pagy
rūno sunaus, kurs labai žemina ir neap
kenčia Ardžio, to kurs išgelbėjo kunigaik
štį nuo negarbingos mirties girioje.

Nereikėjo Ardžiui daug į juodu tėmy- 
ti kad suprasti ko jiedu ginčijosi, ir kad 
tėvas nepripažino sunui karo laimėjimo, 
ko nepripažino ir visi -pilies žmonės, nors 
Laukys pats sau tą garbę pilnai atidavė.

— Skaistus kunigaikštis reikalavai 
manęs? — prabilo Ardys, tarpduryje sto
vėdamas.

— Taip, narsuoli! Eikš čionai! Pa
sigedau tavęs! Kur buvai prapuolęs? — 
ir priėjęs pasveikino jį kaip tikrą savo sū
nų. — Narsus iš tavęs, kaipo buvo tavo 
tėvas, su kuriuo aš jaunas būdamas karus 
vedžiau. Tik tu daug tvirtesnis už ji. To
kie tik karuose laimi!

— Ačiū, kunigaikšti, už gražų žodi. 
Bet man rodos laimėjimas priklauso kuni
gaikščiui Laukiui, kurs net mane ištraukė 
iš priešo rankos, — pritaikė Ardys.

Laukys ant to net sukrutėjo.
— Tokių priešų desetkai nuo tavo ran

kos žuvo, kuo tas vienas buvo geresnis už 
anuos, kurį Ardys pabaidė? Tu pirmuti
nis iš pilies išėjai ir paskutinis sugryžai — 
tokius aš skaitau karžygiais! Prašyk iš 
manęs kokios nors malonės, mielai suteik
siu.

Užsimąstė Ardys.
Buvo jau pamiršęs savo pasiryžimą iš

stoti'iš kunigaikščio pulko, bet štai ineina 
Algė ir Kastytė, ir jas pamatęs Ardys at
budo ir tarė,: _ , :. _ -

— Kunigaikštis man geras buvai, ir aš 
atsidėkojau šiame užpuolime. Vieno ko 
aš dabar geidžiu — ir tikiu kunigaikštis 
neprieštarausi — tai paliuosuoti mane iš 
savo tarnybos ir aš keliausiu kitur sau 
laimės jieškoti! — ir taip kalbėdamas iš
traukęs savo kardą padėjo prie kunigaikš
čio ant stalo’. '

Algė, K-aštytė ir i kunigaikštis išvertė 
akis tai’išgirdę. 'Nors jos'abi ten sukinė
josi ir norėjo kad Ardys į, jas pažvelgtų,' 
jis jų nematė. Tik Laukyš nekantriai su
judėjo ir nervūotai džiaugėsi pamatęs Ar-' 
dį atiduodant kardą.

— Ardy! mano karžygį! neprašyk'to 
iš manęs! Nejaugi nenori daugiau savo- 
šalyje būti? Pamanyk apie savo motiną, 
kur ją padėsi? Ji neliks be tavęs,- o tau 
kam bąstytis? — kalbėjo persigandęs Ku
nigaikštis ir padavė jam atgal kardą, kurį 
Ardys nejučiomis įkišo į makštis.

Kunigaikščio prisiminimas apie Ar
džio motiną palietė Ardžiui širdį — juk tai 
čia žmogus su siela, su jausmais, kuris nė 
tik įvertina paties Ardžio spėką, bet ne
norėdamas jos bereikalo išnaudoti net ir 
rūpinasi viskuo kas aplinkui jį. Nuleido 
galvą Ardys ir užsimąstė. Laukys tuo 
tarpu matėsi rustus, nors jau buvo bepra
dedąs nudžiugti jog jo nekenčiamas gar
bės mažiritojas tuoj prapuls iš pilies.

— Kur dėsis tavo motina, kas ją kar
šins, kur ji prisiglaus? Čia ją visi žino ir 
myli, ji šioje pilyje ir augus, nenorės kitur 
būti, — privedžiojo kunigaikštis. — Tave 
irgi visi čia myli, todėl lik su manim ir 
tarnauk šiam kraštui, kdriam tavo tėvas 
tarnavo.

Paklausė Ardys kunigaikščio, nes mo
tina labiau jam rūpėjo negu jis pats. Kiek 
ji dar gyveni tiek, bet pridera, ją senatvėj 
karšinti ir raminti, nes juk ji išauklėjo ji 
tokį kokiu jis dabar yra. Pats dar jaunas, 
prispęs pribūti visur jeigu čia nepatiks.

Algės meilė jau jam buvo užmirštas 
dalykas ir jis jos nepažino daugiau, nors 
po teisybei tai buvo daugiau negu nepaži
nimas, nes kada žmogus bandų .užmiršti 
ypatą kurią mylėjo ir ištrinti ją,tęąų iš 
minčių tai jaučia daug baisesnę širdgėlą 
negu paprastame nepažinojime kokis bu

na pirm susipažinimo.
Besirengiant Ardžiui išeiti ir Kasty

tei taikantis prie jo kad jis pažvelgtų į ją 
nors akį užmetant, Algė dingo iš kamba
rio, ir nebūtume žinoję kur ji išėjo jeigu 
eidamas sodnu atgal į savo, grytelę Ardys 
nebūtų sutikęs ją ant tako sodne, kur ji 
išsiskubino jį patikti ir paraminti, iaeš nu-i 
jautė kad Ardys žino ką jos brolis pilyje 
kalba ir ką tėvas su Laukiu kalbėjo.

Žengiant Ardžiui iš kambario', Kasty- 
tė dar bandė painiotis jam kelyje norėda-; 
ma savo švelniu balseliu patraukti jo ati
dą į save, bet Ardys žengė retais žings
niais; su nustatyta minčia, lyg per usnis,' 
nieko nematydamas, bet giliai galvodamas; 
nes tikrai jautė kad Laukys pavyde neper-! 
sikeis ir po senovei bus jam kelyje su pa-; 

1 niekos ir keršto priekabėmis.
Sutikęs Algę sodne, Ardys nudavė 

Skubinąs, nes nenorėjo užgaut jaunos mer
gaitės jausmų, kuri tą ką darė darė be jo
kio apmąstymo, ir jeigu kibo prie jo tai 
garbindama ne jį patį, bet jo didvyrį, ii! 
meilę kokią ji skyrus' buvo tai buvo tam jo 
didvyriui, b ne Ardžiui, paprastam vaiki
nui.

Eidama pustekinė šalę jo Algė aiški
no viską apie s4vo brolį ir net pasakė kad 
ji pati apskundė Laukį tėvui už plėšimą 
jam garbės ir gyrimąsi kad jis karą lai
mėjo. • '

Galim suprasti kaip Ardys butų jau
tęsis su ja dabar, nors tuščiai viliojamas 
jeigu ne ta jo laimė išgirsti tas dvi mer
gaites taip apie jį kalbant. Ne tik vien? 
Algė, bet ir Kastytė, garbino tik jo didvy
rį, ne jį, ir dabar Ardys tą aiškiai matė.

Pasiskundęs savo nuovargiu, Ardyr 
paliko kunigaikštytę sodne, paačiuodamaf 
už prijautimą, ir butų nuėjęs sau be nie 
ko, > bet ji prie atsiskyrimo spėjo pagriebi 
jo ranką ir prispaudė sau tvirtai prie kru
tinės. ,/,••• d'

Dabar Algė linksma nuėjo į palocius 
žinodama kad.jis vis bus jų pilyje ir ji raf 
progas vėl jį sutikti, kaip pirmiau.

Parėjęs savo grytelėn, Ardys nuplėšė 
nuo sienos seniau jam Algės duotą vainiką 
ir sudraskė jį savo tvirtom rankom.

(Bus daugiau)

*----- N A. S H—4
Leads the World in Motor Car Value

K I I'
įliek daug didžiųjų
bearingų jusu automo-
bilije yra? Nash Rekomenduoja

Kadangi delei geriausių ir švelnių veikimo pasekmių 
reikalinga 7, vietoj 3 ar 4. ' /

Aišku, 3 arba 4 algunės del sukimo negali duoti pastovumo ir 
švelnumo kokį duoda 7. Todėl tai Nash—su paprastu inžinie- 
rystės progresavimu—išvystė 7-bearingų motorą dėl visų savo 
Nash modelių.
7 bearingai prie Nash atsiekia spėkos švelnumą ir tykumą vei
kimo, ir atsiekia to, aiškiai sakant, nepaaukodami išsiaikvojimo. 
Po teisybei, atsakantis atrėmimas krankšafto žymiai pagerina 
energiją ir veikmingumą karo.
Kuomet pirksit savo 1927 motorinį karą būtinai^paklauskit: 
“Kiek turi didžiųjų bearingų-” Ir del geresnių pasekmių pasi
rinkit karą kuris turi 7. Nash suteikia tą veikimo pagerinimą 
kiekviename savo modelyje, ar mokėsit $2090 ar $865.

Palaikymui ir padidinimui gerų norų kuriuos Nash 
dabai- turi tarp Clęvęlandiėčių Lietuvių mes įsteigėme 
Lietuviškus Departmėntus kiekviename Nash sandė
lyje a'pačięj pažymėtame, žmogus kuris žino jūsų 
kalbą bus ten jums pasitarnauti — paklauskit jo ir 
jis maloniai, atsakančiai ir mandagiai pasitarnaus.

ZUCKER NASH MOTORS CO. NASH HOLŽHAUŠER CO.
6816 Superior Avė; Rand.* ,1725 6225 St. Clair Avė. Rand. 1472

THE CLEVELAND MOTOR CAR COMPANY
East 14th at Prospect Rand. 3009

The Reeke Nash Co., Distributors
6605-15 Euclid Ave. Randolph 5312

Atdara vakarais

JUOKI!
ir Svietas Juoksis 

kiu su Tavimi
. H ... —

Tuos Lenkus Kaune v 
puodkeles vartoja. Kadi 
partija valdžioje, ta tr. 
juos sau, bet kita rėkia 
ir tie eina su LENKAIS! 
da valdo kiti, irgi ta pat: 
ka. Ir tie patįs Lenkai 
įvarė stroko pono Gi 
nuomonėn. Jis rašo: “ 
— Voldemaro Rėmėjai”.

Kada valdė socialdemo 
jie tuos pat tris Lenkus 
vus naudojo' ir džiaugėsi, 
“Naujienų” patronas če] 
atsidėkodamas Lenkams 
ramą dovanojo Lenkams 
Lenkiškų mokyklų iš dė 
mo.

Ir pasens tie musų re 
riai nerasdami didesnio 
men to savo partijų pri 
primesti kaip tik tuos 
Seimo atstovus Lenkus.

Ak, vyrai, vyrai, kod 
tokie vaikai!

“Sandara” barasi ant 
vos” už parodymą kad 

Z r kitų kelių Lietuvos v 
memorandume šaukimas 
kas! vilkas!” kada vilko 
',yt yra nereikalingas erzi 
/isuomenės. Per devyni: 
' us * Lietuvos nepriklausei 
visos partijos viena ant 
Vis rėkė apie vedimą “ta 
pražūtį”, bet nei viena p 
nenuvedė. Tai čia einas 
varžytinė už vadovavimą, 
kad tikrai į pražūtį veda.

“Sandara” sako: “Sulyg 
vos’ supratimo, tai lai Li 
pražudo . smurtininkai, 
mes matom juos, einant 1 
keliu tai savo pastabas 
negalime.”

Visai priešingai p. Pąi 
kai. Pastabas reikia 1 
bet tik tiems kurie Lietuv 
da kreivu - keliu, o ne n 
tamsiems žinoneliams, kui 
to tik nusigąstame,‘ gaili 
Lietuvos, o tie kurie mus 
dina visai nei žodelio n< 
tiems kurie kreivai eina.

Taigi “Dirvos” pasakyme 
memorandumo rašytojai i 
kreiptis į liaudį kreiptųsi 
tuos vedėjus aš supratau 
naudingu, nes vadai gali g 
susitarti. Kam vadams r 
kad laikraščiai koliotų veik 
vietoj talpint naudingas žii 

Ačiū dievams,nuo to m 
randumo paskelbimo dar. I 
va nei sykio nepražuvo, tai 
iš to kad mes skaitėme j< 
pražutin vedama ?

“Sandara” turėtų fetsi 
kad ji rėkė jog Lietuva ve< 
į pražūtį dar kada- valdė k 
čionįs demokratai. Tada j 
pražudyta.

Turėtų taipgi atsimint 
klerikalai rėkė tą pat ant 
tiečių Liaudininkų, o Lit 
vis dar į pražūtį nenuvesti

Lengviausias būdas į pr 
Lietuvą nuvesti tai mejni 
durnais kiršinant liaudį 
prieš liaudį, kad liaudis tąr 
vęs susipešus užleistų lai 
kad imtų skersti vadus, o 
užeitų bolševikai ar Lenk 
pasiimtų sau viską kas li]

Rodos tam Paulauskas si 
cialistais ir aukas rinko.

Kažin kaip dabai- darys 
jas “Sandaros” redaktorių 
Paulausku, kuris vis nesi 
grudęs “Sandaron” savo “ 
icipus”.

Sandai-. . - 4 • - - S ■_.. .
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OFFICE
Man’s inhumanity to man 

cannot ba, compared to woman’s 
inhumanity to woman.

Medaliai Telefono 
Darbininkams

B/Junius
If you get in bad try to get 

out good.

This is a day of specialists 
but one has not yet sprung up 
offering to treat women for the 
hospitalitis. j

I

I’ll never forget the night 
you proposed”, said the- wife. 
“You acted like a fish out of 
water.”

“Ves, I was a sucker.”
Then the gong sounded for 

the first round.

FAMOUS FAIRY STORIES

MEN, says Helen Baltruko- 
nis, should be made to take 
vacations so they won’t get the 
idea that they’re indispensable.

“I’ll pay you next week.” | 
¥

“You’ll double your money in
.Some men’s only creed is 

greed.
a year.

¥

i Theodoro N. Vail bronzos meda
liai padovanota dviem darbininkams 
iš The Ohio Bell Telephone Compa
ny už atsižymėjimą visuomenės tar
nyboje, kaip skelbia tos kompanijos 
komercinis superintendentas.

Ypatos kurios gavo bronzos meda
lius yra Ezra P. Allison, telefonų 
sudėjimų užvaizdą Dayton, O., už 
drąsą, apsukrumą ir gerą apsispren
dimą, kuo išgelbėjo gyvast, ir Mrs. 
Jeanette Griswold, naktinė operatorė 
iš Worthington, Q., už drąsą ir atsi
davimą pareigoms laike didelio pa
vojaus.

Birželio 14 d., 1926, kuomet Alli
son ir kitas vyras darė bandymus 
su kabeliu ant stulpo, jo pagelbinin- 
kas prisilietė prie smarkios sroves 
vielos, ir nualpo savo dirže kaboda
mas. Allison būdamas ten pat auk
štai ant stulpo griebėsi jį gelbėti ir 
atgaivino jo kvėpavimą.

Naktį 2:30 vai. Lapkričio 27. d., 
1926, Mrs. Griswold buvo išbudinta 
stiklų žvangėjimu ir pamatė kad bu- 
d in kas kuriame buvo centralinė tele
fonų stotis yra liepsnose. Ji pašau- į 
kė ugniagesius ir pasiliko prie savo 
darbo persergėdama žmones gyve
nančius prie degančio budinko kurie 
teiravosi apie gaisrą.

Trylika kitų Ohio Bell darbininkų
gavo garbingus pažymėjimus ir aš- o • wj J 
tuoni gavo pagyrimo laiškus už at- Superior Hardware CO 
sižymėjimus visuomenes tarnyboje.

Vail medaliai ir pagyrimai duo
dama tos telefonų kompanijos kas 
metai.

DR. A. A. IVINSKAS 
Chiropractor

1256 E. 79th St.

“It’ll
, hour.”

make 80 miles -an “I feel awfully sad, old man, 
tell you it’s hard to

¥

“The tires aro as good as
new.

¥

“Why, dear! . I never look 
at another1 woman.”

¥

“You don’t look a day over 
twenty.” .

¥

“Not guilty.”'

• “These eggs are 
fresh.”

strictly

¥

“Every thread is pure wool.” 
¥

“Fair and warmer tomor
row.”

<• Gentle Teacher (who has 
been endeavoring to inculcate 
the principal of 
other cheek” to 
egg in the class) 
lie, supposing a
dual struck you — what would 
you do?

Willie 
is this 
how?

“turning the 
the hardest

— Now, Wil- 
wilful indivif

I
wife.”

“Hard? It’s doggone 
sible.”

lose a

impos-

o-

“I’ll tell the world” 
stock phrase of the fellow who 
wouldn’t dare to tell his next- 
door neighbor.

is the

It’s a wisecracker that knows 
its onions in any soup.

Simple Sadie thinks double 
exposure means the same thing 
as two-timing.

The thing that gets 
harmony nerves is to 
man wearing a light 
coat with dark pants.

on oui-
see a 

colored

□ O ROSEDALE Of 
H Dry Cleaning Co.! 
LsJH Rand. 7906 ?
C. F. PETRAITIS, Prop. X
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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 
LON CHANEY in

TELL IT TO THE MARINES

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 Bal. 2 d.
JACK HOLT in ■

MAN OF THE FOREST 
Paskutinė epizodą SILENT FLIER 

Nedėlioj Balandžio 3 d.
RIN TIN TIN in

HILLS OFKENTUCKY
Pirmadienį ir Antradienį

ADOLFE MENJOU in
SORROWS . OF SATAN

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Tree., Ketvirt. ir Penk. Bal. 6-7-8 
CHARLES RAY ir MAY McAVOY 

in THE FIRE BRIGADE

Pennsylvania 2107. Įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM

PARMOS
Nustok vergauti, buk savas bosas. 

Farmos parsiduoda labai pigiai, su 
gyvuliais ir mašinerijomis, palei ce
mentinį kelią, arti miestų, mokyklų, 
bažnyčių. Žemė gera, viskas auga. 
Geriausi marketai. Del 
ciju rašykit.

* JOHN SUSLA
Box 50 Fairdale,

informa- 
CB)

Pa.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS

Dviejų šeimynų, po 5 kambarius, .su 
maudynėm. Viskas geroje tvar

koje. Kaina prieinama. Kreipkitės 
7518 Lockyear avė. !

BŪTINAI PARDUODAMAS
Dviejų šeimynų namas turi būtinai 

parsiduoti išdalinimui turto. Du 
namai ant didelio loto, vienas pavie
nis kitas dviejų šeimynų. Kreipkitės 
tuojau 1234»E. 71st Street, viršuje. 
Arti Superior avė. ■ (15)

PARSIDUODA NAMAS
Su krautuve, 8 kambariai, fornisai, 

elektros šviesa; didelis skiepas su 
skalbyklomis. Visi įrengimai. Kai
na $6,500. .Klauskit Savininko 1247 
Easf 58th Street. ' (15)

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.

Geleždaikčiai, Cino Reikmenis, Pečiai 
Maliavos, Stiklas, Etc.
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Sleitų ir Žvyro Stogai.

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.

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6.926 Superior Ave.

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

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s

Maliavų, Siklo, Namų Padargu arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Furnasai

1169 East 79th St.
Randolph 5977

H. & S. Electric Co.
' SKALVIAMOS MAŠINOS 

VACUUM VALYTOJAI
Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas 

Elekriški Padargai
7022 Superior Ave.

Randolph 5992

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c 

B Uhijos darbininkų— 
Rankų darbo. 

' Padaryti, iš Porto Rieo ir 
Havana tabakų.

John M. Sulzmann Mfg.
6802 Superior Ave.

Lietuvos Lietuviai ateina j

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. - 25c.

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

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planus 
—suteikt .patarimus apie finan
sus ir duoti jums geriausią kai
ną 
ant 
lt.,

The

ir duoti geriausias kainas 
Medžio, Stogo dengimo, ir 
čia pat jūsų kaimynystėje.
Lake Erie Lumber &

Supply Co.
5459 Hamilton Ave.

Randolph 5080.

Frank Ceme
SBRANGMENŲ, RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465 
930 East 79th Street 

Penn. 999

“Visiškai Nauja Skalbimo 
Sistema”

Patogi Lietuviams skalbykla, 
tik patelefonuokit 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

Tėmykite x*“* 'tYr.4 4 storage

Visokios batarejos, Radio Į IMI* H M I
reikmTiusrim“Lr per’ v. ywiiartt y
Kreipkitės reikale ■ pas mus-. trade mark registered ■

Freeman Battery Service 7305 Superior Ave.

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 

reikmenų.
ir Auto 

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

Randolph 7185. Res. Eddy 9079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS 

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.

6506, St. Clair Ave.

Superior Battery Co.
Išdirbėjai

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

Štai jūsų

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAS

$8975
APEX

PROGA
THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759A. S. BARTKŲ^ Electric

■o-

/1197 E. 79th St. Cleveland

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

ir

St.

p.

BY LOUIS RICHARD

BEdtimh 
STORIES

BEDTIME 
STORIES 

WRITTEN 
HERE

Estella Beauty Shoppe
Plaukų Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor

¥ ¥ - ¥

artoon Co., N. Y.

Plaunam, Ištaisom 
Aptaisom veidą 

tam panašiai.
1218 East 79th

Telefonas Pennsylvania 1250

— Say, how big a guy 
Wilfurd Widdle, any-

Vienos savaitės laikui 
25 centų vertės 

NEBALTINTAS MUSLINAS 
specialiai po

1 ftc

You? can’t live well unless you 
have a well liver.

He loved to slide down shiny 
boards,

And often took a chance,
'’Tfie times he had were 

ripping. He
Can prove it by his pants.

( I wonder what tune. 
? "

J
|||ky

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 mus. Kainos žy
miai nupigintos per gavėsios laikų.

IilllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllfllllllllHIDIIIIIIIIIIIIIinillllllllx. 
Prospect 2420 Central 1766 —

THE F. W. ZIMMERMAN CO. I 
Generališki perkraustytojai, vinduotoiai ir staty- i 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus p®- = 

kuojam, išleidžiam ir sukraunant f
8400 St. Clair Avenue Cleveland, Qhin, =

MHiininiiniiiniiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHininiiniiinniiiiiiiiiiiiim...i......... .
Skustuvai ‘Dirvoje” visada 

galima gau® prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini
mas ir nepatalpintas.

SWAN ELECTRIC WASHER 
CO.

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

SPECIALIAI SPECIALIAI
9 pėdų per 12 congoleum patiesalai 

reguliariai $16.50 iki $22 vertės 
per šią savaitę po $11:99.

National House Furn. 
Supply Co.

5810-5812 Superior Ave.
Randolph 7271

Lengvi išmokėjimai jei norima.

Furrnyf I can't hear
J any music.!

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.

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

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

W. Kish, 8 metai prie Studebaker 
taisymų.

SQUIRE EDGEGATE

TH’ 
ĮSMEGĘ WAS

.HeSaw the Error of His Way—offlandling Calves

; 7’T P’vĄS Ą Tluv’olč

J -BeJT • <SrJE65 /

AĄ5 .LE^PWfr Ą* . THAT WAS

C/?»TTE<?S

7iEd e/yi to

/ THOUGHT 
yotj k/ye v 
13e.ttE.iz twaa

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 
„.apt pareikalavimo.

7407 Superior Ave.

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sieninės Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS— 
7720 S. Clair Ave. 

Phone Rand. 5440 
7820 St. Clair Ave. 

Phone Rand. 4931

ANTRI MORTGEČIA1
MR. FELDMAN

214 SOCIETY FOR SAVINGS BLG.
Cleveland. .(21)
Žema Kaina—Greitas Patarnavimas

The Buckhorn Coal Co.
ANGLIS DEL NAMŲ IR 

GARO GAMYKLŲ.
978 East 67th Street

Geras patarnavimas
Rand. 5495

Telefonas Main 6111

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

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

3 knypkiu 
modeliai 

vaikinams

. Įpolie TUVĄ
Geros, grinos vilnones

DRAPANOS SENAS RAŠTAS

Įsteigta 1879

Specialiai jauniems vaikinams austi audi
niai yra svarbiausia žymė musų naujai 
pardavimui išstatyti] pavasarinių siutų ir 
viršutinių lengvų ploščių.
Pritaikymas, geras darbas yra svarbiau
sia žymė naujų modelių, nes musų dezig- 
nerių štabas niekad neapsirinka nustaty
me pavyzdžių kokie jauniems vaikinams 
patiks.
Daugybė taipgi yra stilių ir audinių mo
delių del senesnių vyrų, su konservativiu 
skoniu—bet šiame amžiuje vyrai mokina
si pasilaikyti jaunais—todėl gyvi audiniai 
ir atsakanti stiliai daug pagelbsti vyrui 
palaikyti išverstų kiūtinę ir išriestų gal
va bei jaunų dvasių.

Richman’s Drapanos yra visos viena kai
na — $22.50 už NEAPRIBOTO PASI
RINKIMO bile kuri Richman siutų, top- 
kotų arba trijų šmotų tuxedo siutų, kuris 
skaitosi su šilkine kamziole.

Pataisymai Dykai
Ekstra Kelinės _ _ _ $3, $4, $6

Tik Viena Richman Krautuvė CIevelande

THE RICHMAN
BROTHERS COMPANY

Ontario kampas Procpect Avė.

Atdara šeštadieniais iki 6 vakare.

R I U S

Veliuonos bažnyčios bokšte, 
kuris yra statytas Did. kuni
gaikščio Vytauto dar 1421 me
tais, pasakojama kad vakari
niame varpinės šone, prie sto
go, muro sienoje yra išbraižy
ta senas, voratinkliais aptrau
ktas Lotyniškas raštas, žymin
tis bažnyčios pastatymo metus 
ir dar kaž kokį aprašymą, kurį 
kartais mėginę išskaityti atva
žiavę iš Kauno kunigai, bet ne- 
išskaitydavę, nes mažai žymus.

Remontuojant 1920 m. bok
štą raštas liko dar labiau su
darkytas. Pačioje bažnyčioje 
irgi esama tokio pati Lotyniško 
rašto, tik jau įmūryto 
ro lentoj, kurį paliko 
mui Lenkų karininkai 
atsilankę Veliuonoj.

marmu- 
atmini- 

1800 m.
“L.”

SPAU-

(Kovo

SPROGIMAS “VARPO” 
STUVĖJE

Šiandien
vai. ryto, “Var- 
spaustuvėj įvy- 
Apie 15—20 mi-

Kaunas. — 
11 d.), apie 5 
po” bendrovės 
ko sprogimas,
nutų po sprogimo atvyko įvy
kio vieton pilietinės apsaugos 
departamento direktprius A. Ži
linskas ir miesto ir apskrities 
viršininkas Čaplikas su polici
jos organais, o apie 6 vai. at
vyko valstybės gynėjas Byla. 
Tuojau buvo pakviesti svarbes
nėms byloms tardytojas Bašin
skas ir ekspertai, kurių nusta
tyta kad sprogimas įvyko iš 
namo vidaus apie 5 minųtos iki 
5 vai. ryto; kad nukentėjo apa
tiniame aukšte spaustuvės ma
šinos ir antras aukštas, kuria
me yra “L. žinių” redakcija, 
žmonių aukų nėra. Kieme kai 
kuriuose butuose išbyrėjo lan
gai.'

Tolimesnis tardymas pavesta 
daryti visu energingumu vy
riausio tribunolo valstybės gy-1 
nėjo priežiūroj. “L.”!

PRIGĖRĖ MERGINA
Kovo 1 d., Lovenos upėje 

Kupiškio v., Panevėžio ap., ras
ta Marijos Vorobjovaitės lavo
nas. Tą pat dieną apie 20 vai. 
Marija Vorobjovaitė ėjo su sa
vo drauge Tatjana Kraueevaite 
pas savo kaimynus per minėtą 
upelį. Eidamos per - Lovenos 
upės tiltelį (kadangi jau buvo 
gerokai sutemę) paslydo ir abi 
nupuolį į upelį. Kraucevaitei 
pavyko iš vandens išsigelbėti, 
o Vorobjovaitė papuolė į stip
resnę vandens srovę, kuri nu
nešė ją į esamą ten vandeninį 
malūną, kurio ratas ją galuti
nai pribaigė, sutrupino kaulus 
ir jos lavoną išmetė į kitą pusę 
malūno upėn. “L.ž.

IŠMAINĖ ARKLĮ
Kuršėnų mieste Kovo 1 d. 

Kaziui šantariui, iš Ruzelių k., 
vakarop nežinomi piktadariai iš 
jo vežimo iškinkė arklį 200 li
tų vertės, o jo vieton įkinkė ki
tą arklį, 15 metų senumo ir tik 
30 litų vertės. “L.ž.”

PLĖŠIMAS NAKVYNĖJE
Vasario 16 d., Marcijona Ku

bilienė, iš Vareikių k., Suba
čiaus v., Panevėžio ap., eidama 
iš Panevėžio j namus, kelyj pa
vargo ir apsinakvojo pas Ba-

kienę, Martiniškių k., Miežiškių 
v. Keleivei atsigulus, į Bakie
nės butą įsibriovė keltas vyrų, 
kurie Kubilienę sumušė ir atė
mė 380 litų pinigų.

Kriminalinė policija' tyrinė
dama nustatė kad šį dalyką tu
ri žinoti pati Bakienė, nes tas 
viskas atlikta sU jos žinia.

Vėliau paaiškėjo kad plėšime 
dalyvavo Bakienės duktė Jieva, 
kuri gavo dalį atimtų Kubilie
nės pinigų. Sulaikyta ir’tardo
ma Jieva Bakaitė prisipažino ir 
pareiškė kad dalyvavo drauge 
su ja to pat kaimo gyventojai 
Pozniakovas ir Spiridonas Las
kovas, kurie išvilkę Kubilienę 
iš kambario ,į ’ orą ją mušė ir 
atėmė pinigus. Atėmę pinigus 
plėšikai gryžo kambarin, pasi
dalinę pinigus lygiomis dalimis, 
išsiskirstė.. Sulaikyti du kal
bami vyrai irgi prisipažino ir 
visi trįis padėti kalėjiman.

“L.ž.”

PALENGVINK
SKAUSMĄ

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

BAUME BENGUE
(ANALGESlftUE )

RICHMAN BROS. CO. DRAPANŲ SIUVYKLA ANT EAST 55TH STR EET, CLEVELAND, OHIO.

Richman Bros. Kompa-!^.-^ M-s lyginosi $16.67 ant [ tuose, 

nijos Augimas Kompanija išmokėjo 10 nuoš. ant
Kompanija per 1926 Metus Pakilo Vakario 10 d šiais metais ir

- - - . . . i dar po $5 avsario 19 d., ir palaiko
$6 nuošimtį už padidintas akcijas.

Pažvelgus į turto balandą pasiro
do kad kompanija turi užtektinai 
pinigų ir, valdiškų sekuratų panaiki
nimui visų savo skolų, kurių skaito
si $1,667,708 ir dar liktų gana pini 
gų ant rankų.

Atidarius keturias naujas Rich
man Bros, krautuves kompanija tu
rės šįmet - jau dvidešimts septynias 
krautuves dvidešimts šešiuose mies-

Richman Bros. Co., išdirbėjai vy
riškų ir vaikų drapanų, išleido pa
lyginimų savo pelnų už 1925 ir 1926 
metus. Pereitų metų pelnas, bai
giantis Gruodžio 31 d., 1926 m., at-, 
ėmus federalius taksus, buvo $2,-; 
.892,022, sulyginus ,su $2,268,945 už 
1925 metus.

Už 1925 metus pelnas lyginosi po 
$16.26 už Šerų. Vasario 2, 1926- m., 
buvo išmokėta 25 nuoš. dividendo ir'

GAVO
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per “Dirvos” Agen
tūrą šios ypatos:

J. S. Alekna ......... .Lt. 100
Domicėlė Varakojienė ....100
Ona čučulkiėhe ..... ... .100
Antanas Pocevičius . ....100
Petras Varėnas ........ ....150
Elena Jankuniėnė ... ....200
Vincas Tačionis ...... .... 125
Ona Savulienė*............ ...,150
Leonas Poderskis ........ .... 100
Petronė Dubauskienė ....100
Paulina Geležauskaitė ....200
Marijona Bieliauskas . ...100
Elzbieta Plungienė ... ...-100

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Av. Cleveland, 0.

j VIEUNtS ĮINIOS Į
KAM BOLŠEVIKŲ MOTERIS 

TIKĘ
Mano nuomone yra parody

ti kad jos turi būti visuomet 
nevedusios kad visuomet galė
tų žaistu kaip merginos, bėgiot 
kožną vakarą, suėjimuose mer
gišką propagandą skleisti, pro- 
gresiviškomis vadintis ir vyre
lius mainyt kada joms patinka, 
šeimyniškas gyvenimas joms 
nepatinka, kaip* jos pačios' pri
sipažįsta. Jos savo namus su
draskė. Katros turi vaikelių 
toms labai patinka bolševikiš
kas surėdymas Rusijoj: susi
laukus šeimynoj kūdikėlio, ap- 
sidžiaugk juom ir nešk valdžiai 
augint, nes valdžia turi surasti 
tinkamas vietas ir tinkamus 
žmones auginti, o motinėlė vėl 
turi savo seną užsiėmimą va
ryt.

Man rodos daug gražiau at
rodytų kad tos moterėlės lavin
tų savo jaunesnius vaikelius 
gražiai žaisti, o senesnius pri
laikytų ir stengtųsi prižiūrėt 
kad tinkamai užsilaikytų. Bet

i muse, kuriose parsiduos siutai 
$22.50, kurie yra gaminami Cle 
landė ir Loraine. Naujos krautu 
atidaroma South Bend, Ind., Joh 
town, Pa., ir Jackson, Mich.

CIevelande antrą krautuvš ati 
ro ant: 725-801 Euclid avenue, k’ 
bus didžiausia krautuvė šioje šalį 
užsiimanti vien tik vyru ir va: 
drapanų užlaikymui. Ji užims 
pėdų plotą iš Euclid avenue.

Krautuvė kuri per 21 metus bu 
ant Ontario street pasiliks ten ir ' 
rys savo bizni po senovei.

Kompanijos visas- turtas šie 
$8,675,502.

I kas tau. Moterėlės visai kiti 
žaidžia: turėdamos dukterį >e 
lyg savim, eina į šokius, pal 
ka savo,, vyrą namie, dukri 

I mokina kaip pradėt žaisti 
vyrais, ir dažniausia laukia bi 
ševikiškų parengimų, nes 1 
parengimai daug laisvesni, t 
gali žaisti kaip patinka, ten s 
eina daugiausia visokie pat 
geliai nuo šeimynų iš kitų mi 
stų arba atdavę savo, vaikeli 
į kokias Įstaigas auginti.

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

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABLEAU
At your druggist, 2Sc 

The Knight Laboratories. Chicago

Kainos

ADOMAS NORKEVIČIA
6900 SUPERIOR AVE. Kampas Russell Road

Skersai gatvę nuo Lietuviškos svetainės.

METROPOLITAN CLOTHING CO.
Pavasarinis pasirinkimas Siutų ir Topkotų 

Atsilankykit pamatyt musų mateTijas, sulygint su

VISOSE 
VAIS

TINĖSE

kitų, taipgi persitikrini musų darbu.
Gatavi Topkotai $18.50 — $21.50

Gatavi Siutai, gerų materijų $22.50
Siutai ant užsakymo, geriausių materijų

*30j I *35 - *40
Darbas atsakantis — pritaikom kiekvienam.

CLEVELAND 
ERIE PA. 
BUFFALO 
NIAGARA FAUS 
CEDAR POINT 
P’JMNBAY

A restful night on Lake Erie will add 
enjoyment to your trip.

Three Palatial C&B Steamers
The Great Ship “SEE AND BEE”-“CITY OF ERIE” 

and “CITY OF BUFFALO”
Unlimited facilities, including large airy clean staterooms 
that ensure a long night’s refreshing sleep. Excellent 
dining room service.
DAILY MAY 1st TO NOVEMBER 14th 
Each Way Every Night Between 
Cleveland and Buffalo 
Leaving at 9:00 p. m., arriving at T3Q a. nu

Eastern Standard Time
NEW ERIE DIVISION

via C&.B Steamer “CITY OF ERIE”. Leaves Cleveland 
and Buffalo on alternate nights. July 3rd to Sept. 6th.

Read Down Read Up
4:30 p. m. Leave .. Cleveland, O. . • Arrive 6:00 a. m.

10JO p. ra. Arrive . • . Eric, Pa, . • • Leave 12:00 m. n. 
12:00 m. n. Leave . . . Erie, Pa.. Arrive 10:30 p. m
6:00a.m. Arrive . . Buffalo, N.Y.. . Leave5:30p. m. 

ConneclionsforNiagara Falls, Eastern and Canadian Points

iAsk your ticket agent or tourist agency for tickets via I 
C Si B Line. Your rail ticket is good on our Steamers. |

New Automobile Rate $5.00 and up
THE CLEVELAND AND BUFFALO f-txv •

TRANSIT COMPANY fl HVA JRS..SilE. 9th Street Pier Cleveland, O. 4 *** •?**•**  v

vav.\w.wawaw.w.vawa

ū. S. Wall Paper
(SIENINĖS POPIEROS)

Mes turime gana SIENINIU POPIERIŲ Pa" 
dengimui vis omiesto, 750 įvairių pavyzdžių 
pasirinkimui. Nebėgkit į miestą jieškotis 
bargenų — mes sutaupysim jums pinigus vi
sada. —

Puikiausi frontruimio popieriai 
Puikiausi miegkambario popieriai 
Virtuvei ir maudynei ^popieriai

Prieinamos Maliavos ir Varnišiai 
šepečiai ir visos maliavo- 

jiihui reikmenis.
Didelis pasirinkimas viso
kių maliavų ir maliavojimo 
reikmenų.

U. S. WALL PAPER
3818 WOODLAND AVENUE 5

Tėmykit musų ineigų. 5
MUSŲ PARODYMO KAMBARIS VIRŠUJE. J

Telefonas—Randolph 4609 ?

Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdinės bonkutės.

Jie visi mėgsta

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

35c.
UŽ 

BONKĄ

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

Brooklyn, N. Y.



%
Kas Girdėt Clevetande-Apielinkese Nedėlioj! Lietuvių Svetainėje

Pradžia 7 vai. vakare (sale atsidarys) BAL3
tu-

6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolnh 1476 !

“ŽEMĖS ROJUS” BUVO TIK
RA SENSACIJA

Kurie dalyvavo “žemės Ro
jaus” perstatyme pereitą šeš
tadienį Lietuvių svetainėje ma
tė ką gali padaryt Clevelandie- 
eiai kuomet jie pakliūva j ge
ro mokytojo rankas. Pasiro
do kad Cieveiande medegos vi
sokiam reikalui yra gana, tik 
reikia ją tinkamai sunaudoti.

Artistas St. Pilka, užsukęs į 
Clevelandą pakeliui į> Bostoną, 
sugrupavęs būrelį vietinių sce
nos mylėtojų, pastatė savo su
taisytą “žemės Rojų”, triveiks- 
mę komediją iš Amerikiečių' 
miestelėnų ir ūkininkų gyveni-i 
mo. O kiek juoko tame veika
le buvo tai bačkomis nesus.em-1 
tam. £

Artistai ir publika būtinai 
nori kad “žemės Rojus” butų 

‘pakartota, ir gal bus pakartota 
rudenį, ne dabar.

Veikė šios ypatos tekančiose 
rolėse: A. Zdanis — Petero 
rolėje; M. Dovidaitienė jo žmo
nos rolėje, V. J. Zabulionis vai
dino nevedusio vaikino rolę, į 
bėdą patekusio del tetos.

Pats art. St. Pilka vaidino 
Graiboneranda, real estate bro-' 
kerio, rolę. L. Banionienė bu
vo Teta, V. P. Banionis — far- 
meris Johnson; E. Urbšaitienė 
jo duktė; M. Leikauskiutė vai
dino teatro šokikės rolę, gi A. 
šmigelskis farmos darbininko 
Joe rolę.

Visus paskirai artistus nėra 
ką aprašinėti, užteks pasakyti 
kad vaidino nepaprastai pui
kiai, nes matyt noriai pasidavė 
art. Pilkos nurodymams ir pa
mokinimams.

Pažymėtinas publikos sutiki
mas artisto Pilkos. Vos tik jis 
inėjo iscenon publika trukšmin- 
gai suplojo, o kada jis pradėjo 
vaidint, tai jau juokams nebuvo 
galo.

Clevelando publika tikrai su- 
sigadys, mačius tokį artistišką 
vaidinimą nenorės žiūrėti į pa
prastus musų vietinius vaidini
mus.

• Del lietaus tą vakarą ir del 
šiokio vakaro publikos neatėjo 

—tiek kiek reikėjo, bet kiti gaus 
progą tą veikalą matyt, kadan
gi patįs artistai sumanė pakar
toti, ir jei nebus galima gauti 
St. Pilkos į Graiboneranda rolę 
tai žada parsikviest kitą musų 
didelį juokdarį, komp.-A. Vana
gaitį, kuris Chicagoj daug sy
kių “Žemės Rojų” lošė. Solo.

JOZEVSKAITĖ IR KUDIRKA 
ATVYKSTA PENKTADIENĮ

Artistė K. Jozevskaitė ir J. 
Kudirka atvyksta į Clevelandą 
penktadienį po pietų ir koncer
tuos Lietuvių salėj nedėlioj, 3 
d. Balandžio. Durįs salėn bus 
atdaros 7 vai. vak. Koncerto 
pradžia 8 vai. Bus gražus di
delis programas' Lietuviškų ir 
Rusiškų dainų, nes K. Jozevs-7 
kaitė šį sykį dadės keletą dai
nų kokias dainuodavo Rusijoj. 
Su Kudirka sudainuos kelis pui
kius duetus.

“AIDAS” APRETĖJO
Ekstra kairiųjų liakraštukas 

“Aidas” praneša kad del finan
sų stokos išeis tik sykį į mėne
sį. Nesiseka matyt jiems vilio
ti iš darbininkų pinigus savo 
laikraštėliui leisti.

A. šeporaitis ir K. Urbšaitis
POPIERIUOJA IR' MALIAVOJ A 

KAMBARIUS 
Darbų garantuojam. Kainos 

prieinamos.
Telefonuokit kada reikia. (17) 

PENNSYLVANIA 1183 JX 
1024 EAST 77TH STREET

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI 

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

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

PUIKUS PAVEIKSLAI BUS RO
DOMA DOVANAI

Paveikslai yra daugiausia istoriški 
nuo tolimos praeities ir pilikijii. 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.

DIDELIS TARPTAUTINIS 
VAKARAS

Penktadienio vakare, Balan
džio 1 d., Lietuvių svetainėje 
nuo 8 vai. vakare įvyksta dide
lis tarptautinis susirinkimas 
narių Amerikos Lygybės Ly
gos. Dalyvaus žvmųs miesto 
žmonės kaipo kaTbėtijai, kaip 
tai: Judge Bradley Hull, Judge 
Joseph Sawicki, George Green 
iš Citizens’ Bureau, Kongres- 
manas Charles Mooney, ir kiti.

Lietuviai savo dalį ■, užpildys 
muzika ir dainomis, pasižadėjo 
padainuoti pora dainelių operos 
artistė Kamilė Jozevskaitė ir J. 
Kudirka. Gros P. Raponkos 
orkestras.

.Lietuviai kviečiami skaitlin
gai atsilankyti, nes įžanga vel
tui.

Kviečia Lietuvių Skyrius iš 
Amerikos Lygybės Lygos.

DAINAVO LIGONIAMS
Stasė Greičienė buvo specia

liai miesto pakviesta išpildyti 
dainų programą valstijos džio
vininkų ligoninėj Warrensville, 
O., Kovo 23 d. Ji ten sudaina
vo keturiolika dainų įvairiose 
kalbose, daugiatisia Lietuviškai. 
Programe buvo šie kompozito
riai: M. Petrauskas, S.. Šimkus, 
T. Kelpša, Č. Sosnauskas, Mo- 
zartas, Rossini ir kiti.

Lietuvos Išdirbinių Pa
roda “Dirvoje”

“Dirvos” krautuves lange šią 
savaitę yra išstatyta įvairių 
Lietuvos prekių pavyzdžiai gau
ti per Lietuvos Konsulatą Chi- 
cagoje. Ateikit pamatyt:

Linų pluoštus; pakulas;
Sėmenis ir sėmenų išspaudas, 
Odas išdirbtas Šiauliuose; > 
Lietuvoj išdirbamos popieros 

pavyzdžius;
Lietuvos degtukus;
Lietuvos saldanius;
Lošiamas kortas.
Pamatysit kokius dalykus iš- 

gamina pati Lietuva ir net iš
siunčia į kitas šalis.

PALACE TEATRO PUIKUS SALIONAS

Per suvirs dvidešimts metų E. F. 
Albee ir dabar jau miręs B. F. Keith 
darbavosi petis į petį dedami pas
tangas pastatyti vaudevilį ant auk
što laipsnio. Keith jau miręs, bet 
jo atmintis kaip monumentas iš mar
muro ir raudonų kilimų stovi Keith’s 
Palace Teatras.

Visas tas projektas pabudavota 
lėšuojant $5,000,000. Stebėtinas pui
kumas tos budavonės užsiveria di
džiajam salione. Grindis padengtos 
vieno šmoto didžiausiu pasaulyje už
tiesalu, išaustu Čeko-Slovakijoj, ku
ris kainavo apie $100,000. Ant sie
nų talpinasi dailos kuriniai pažy
miausių artistų.

Corot’o piešiniai retai kur kitur 
galima užeiti kaip tik dideliuose mu- 
zejuose, o šis teatras turi jų du. 
Kitas turtas didžiajam salione yra 
tai Emile VanMarcke kurinis, vie
nas iš didžiausių piešinių gyvulių is
torijoj. Kiti pešiniai yra Adolpho 
Schreyer, William T. Richards, Jean 
Henner, Jacobus Ke ver, Adolpho 

Neparasta Naujiena!
Gauta telegramas kad į Cle

velandą žada apsilankyt nepa
prasti musų scenos žvaigždės— 
operos artistas JUOZAS BAB
RAVIČIUS, kompozitorius A. 
VANAGAITIS ir pianistas M. 
JOZA VITAS.

Jie atvažiuos Gegužės mene
sį, apie vidurį. Programą duos 
nepaprastą, grąžų, linksmą, su 
juokais, ir kostiumuotą.

Tikime kad šitą dalyką Cle- 
velandc visuomenė neaplenks I

VELYKŲ MARGUČIŲ PA
RODA

Pažiūrėkit į 2-rą puslapį, pa- 
tėmykit “Dirvos” skelbiamą 
Velykų Margučių kontestą.

Marginkit kiaušinius ir pri- 
duokit “Dirvon”. Kiaušiniai 
bus išstatyti “Dirvos” lange 
prieš' yelykas kaip tik anksti 
bus gauti ir bus visą savaitę 
po Velykų. Bus pažymėta mar
gintoji] vardai. Marginkit vaš
ku ir dažais, kaip Lietuvoj da- 
rydavot. Už geriausius margu
čius bus duodama dovanos, ir 
kiaušinių paveikslai bus įdėti i 
Angliškus laikraščius.

REIKALINGA LIETUVIAI 
AUTOMOBILIŲ PARDA

VĖJAI
Kreipkitės ..j,, Nash krautu
ves pažymėtas skelbime p. 
5-me. Z

VAŽIUOJANT LIETDVON 
Ateikit į “Dirvos” Agentū
rą pirmiausia pasiteirauti 
apie reikalingus raštus ir 
laivakortes. Kurie eina pas 
svetimtaučius paskui gaili
si. NcpiHečiaijjs parūpina
me popieras gryžimui.

Ziem, William Bouguereau, Josef Is
rael, Leon Lhermitte ir Sir Peter 
Lely, 17-to amžiaus maestro.

Už scenos, taip pat įtaisymai pa
daryta su skoniu. Senesnėse dienose 
artistai-aktoriai buvo užleisti. Pa
traukimui publikos būdavo įtaisoma 
visokie gerumai, nes publika už tai 
moka pinigus. Bet už scenos, bile 
kaip būdavo gerai. Bet ne šiame te
atre. Lošėjai yra apsupti visokiau
siais patogumais, kaip tai dideli ir 
pilnai viskuo aprūpinti rengimosi 
kambariai, rūkymo kambariai, vidu
jinis golfo žaislas, siuvykla, barzda- 
skutykla ir virtuvė.

Apie vidaus tvarkų, išsireiškė Ar
chie Bell, dramos kritikas iš Cleve
land News, autorius ir keliauninkas, 
kuris apsuko visą pasaulį.' Matęs 
Europos ir Azijos' teatrus, jis išsi
reiškė, “B. F. Keith Palace teatras 

I Cieveiande yra tobuliausias teatras. 
Tai yra puikiausia pasilinksminimo 
vieta pasaulyje.” .

Artistė Kamilė Jozevskaitė
“....Kamilės Jozevskai- 

tės koncertas buvo didesnis 
laimėjimas negu bile kokios 
balso karalienės pasirody
mas prieš tūkstantinę mi
nią. Klausytojų sielbs nu
švinta, pradžiunga ir su
dreba iš baimės del slėpi
ningų aukštybių; Į kurias 
juos veda dainininkė savo 
galingu balsu. Ar tai ta p. 
Jozevskaitė; kuri mums ro
do kaip galima kilti danguT 
na? Ar mirtino žmogaus

SP9ĮĮĮAS I

KĄ SAKO JUOZAS ŠIMKUS
Juozas Šimkus yra pirmos 

klesos pusiau, sunkaus svorio i 
ristikas ir nugalėtojas pietinių] 
valstijų čampibno.

Šimkus turbut yra turtin-1 
giausias ar sportiškiausias iš 
visų, nes sako kad jis sutinka I 
atvažiuot į turnamentą savo lė-1 
šomis-nežiūrint kaip toli jis nuo 
Clevelando bus kada jis bus pa
šauktas, ir sutinka atiduot vi
sus pinigus kiek jam atlygini
mo prigulės tam kuris jį paris. 
Šimkus neims nei cento jeigu 
jis pralaimės.

Ęažin ar daugiau atsiras to
kių kūne su tokiu atsidavimu 
į turnamentą rengiasi kaip J. 
Šimkus.
Šimkus. Bet to iš jų nereika
laujama, nes niekas nenori iš 
ristynių pasinaudot, nori kad 
visi išvažiuotų'.pasiganėdinę ir 
kad Amerikos . ir viso pasaulio 
Lietuviai žinotų kas yra Lietu
vių sunkaus svorio čampionas 
ir kas pusiau sunkiųjų čampio
nas.

MAROTTA TURĖS KITAS 
RISTYNES

Balandžio 8 d., kitą penkta
dienį, Charley Mąrotta rengia 
kitas dideles ristynes miesto 
auditorijoj. Svarbiausi pora 
bus Lenkas milžinas, Stanley 
Stasiak, ir Amerikietis milži
nas, Wayne Big Munn. Bus ki
tos dvi poros. Kolei kas ne
patirta ar turės Lietuvį risti- 
ką šiose ristynėse.

FREIMONTAS VAROSI 
UŽ REKORDUS

“Lietuvių Samsonas” Augus
tas Freimontas sugryžęs Chica- 
gon po Clevelando atlankymo, 
Kovo 31 d. žada dalyvauti A. 
A. U. rengiamame atletų vaka
rę, kur bandys padaryti dar di
desnius kėlimo rekordus.

Tą vakarą bus Universal 
Gymnazium didelė amatorių 
boksininkų ir ristikų lenktynė 
už čampionatą.

Freimontas taipgi sako kad

balsas gali leisti tokį nemir
tingą’ aidą Į amžinąją har
moniją? Nespėjome staty
ti Sau klausinių kai ange
liško balso valdytojos dai
nininkės laimingai praves
ti pro pavojingo Wagnerio 
‘Lohengriną’ dar laiminges
ni jaučiame galop šiltai įvy
nioti Į jausmingo Šumano 
švelnių garsų šilkus. Taip 
gera čia būti! Ar ne ačiū 
dainininkei? Ji laimėjo. Ne, 
mes laimėjome, o ji trium-

jis sutinka dalyvauti ristikų 
turnamente ir apsiima pagul
dyt jei ne sunkiuosius musų vy
rus tai bile vieną kuris yra jo
vogos, 200 svarų ir žemiau.

Jis neatsisako nuo Sarpaliaus 
ir tikrina kad Sarpalius jo Į 
paskirtą laiką nepaguldytų.

Charley Fox Nori Ristis 
su Lietuviu

Pagarsėjęs Cieveiande risti
kas, dpr nei vieno priešo nenu
galėtas, Charley Fox, kuris se
niau buvo Clevelando policijan- 
tas, o dabar turi policijos vietą 
Euclid, Ohio (už Bliss’ road, 
Nottingham), matydamas kad 
Lietuviai ristikai gerai atsižy
mi ir yra smarkus vyrai, užsi
norėjo persitikrinti savo spė
kas su Lietuviu ristikų.

Jis patelefonavo “Dirvos” 
Sporto redaktoriui apie tai, pa
reikšdamas kad jis yra pusiau 
sunkaus svorio ristikas (apie 
185 svarų) ir sutinka išsiban- 
dyti su tam panašaus svorio 
Lietuviais ristikais.

Lauksime kuris iš Lietuvių 
ristikų pirmutinis užsinorės pa
kedeni Charley Fox. Fox su
tinka susikibt tuojau bile ka
da, ten pat ant Bliss road sve
tainėj, kur kelis sykius Marot
ta rengė ristynes ir kumštynes.

Na, ristikai, ar užsileisit ši
tam Clevelando čampionui ?

TARP RISTIKŲ CHICAGOJ
“Drapiežnas Dzūkas Baneevi- 

čius pasijuto kaip su ragais ka
da Jack Sherry jo nepaguldė į 
pusę valandos. O fas Sherry 
Kovo 16 d. ritosi Columbus, O., 
if paguldė John Peseką, apšau
ktą nepergalimu ristikų. Sher
ry į 7 minutas Peseką sulamdė.

Pesek skaitosi nepergalimu 
ristikų; Plėstina ritosi su juo 
tris valandas ir nieko jam ne
galėjo padaryt. Wladek Zbysz- 
ko puolė po Peseku į 18 minutų.

“Jeigu aš galėjau išsilaikyt 
prieš Sherry pusę valandos”, 
pasakė Dzūkas Bancevičius, 
“tai aš nebijau nei vieno Lietu
vio ristiko. Aš kibsiu kiekvie
nam jų į akį, o ypač nepaleisiu 
Požėlos.”

Bet Požėla štai ką pasako 
Dzukui:

“Dzūko straksėjimai yra tie
siog juokingi. Aš pasiskelbiau 
jog risiuosi s.u bile vienu Lietu
viu ristikų kuris tik ant kojų

Artistas Justas Kudirka

favo.”
Maždaug taip atsiliepia! 

apie artistės K. Jozevskai- 
tės,' tos jaunos, smarkios, 
linksmos, patogios daini
ninkės, dainavimą visa mu
sų spaudą, kaip čia rašo 
“Klaipėdos Žinios”, kuomet 
ji atsisveikino su Klaipėdie
čiais išvažiuodama Ameri
kon koncertuoti.* » *

Artistė Kamilė Jozevs- 
kaite,; Clevelando visuome-j

Akrono Naujienos
ŠIS TAS PO AKRONĄ

■Apie musų miestą yra daug 
ko rašyti, bet mažai kas para
šo. Lietuvių yra daug, bet iš
sisklaidę po kalnus kaip Kalva
rijoje. Yra visokių žmonių ir 
visokių pažvalgų.

Dabar katalikai tapo truputį 
nuraminti, nes gavo, naują ku
nigą. Kaip ilgai juomi džiaug
sis nežinia. Kovo 27 d. susi
rinko pilna bažnyčia, žinoma 
daugiausia' pažiūrėt ar gražus 
kunigėlis, nes davatkos tik to 
ii- nori.

Toliaųs, užtėmijęs “Dirvoje” 
apgarsinimą kad bus prakalbos 
su paveikslais, nueinu į pažy
mėtą vietai nagi šiuriu tai bib- 
listai. Manau sau, reikia ir čia 
paklausyt, vistiek netapsiu dar
nesniu. Kalbėtojas Diglis iš- 
pradžios paaiškino kad jų tik
slas nėra -^prirašinėti žmones 
prie biblistų, tik apsakyti ką 
biblija rašo, ne už pinigus bet 
dykai. Paskui sugiedojo gies
mę ir pradėjo rodyti paveiks-

pastovi. Nuo to ir šiandien ne
atsisakau. Dzūkas. manęs ne
išvarė iš Chicagos, neišvarys 
nei iš Roselando. Aš nesu toks I 
baikštus kad nuo Dzūko bėg
čiau.”

Prie to viso Požėla dar pri
dūrė jog Bancevičiaus jis ne
sibijo ir risis su juo kaip tik 
pasitaikys proga. —N.

SARPALIUS SU JUŠKA
Bostone, ketvirtadienio vaka

re, Kovo 31 d., įvyksta ristynes 
dviejų Lietuvių milžinų, Karo
lio Sarpaliaus su Pranu Juška. 
Jiedu jau sykį ėmėsi, bet Juš
ka sakė nebuvo prisirengęs to
dėl dabar gavo progą antru 
kartu prieš Sarpalių pasistatyt.

Tą pat vakarą ritosi J. Gent
vila, Įeitas Lietuvis, su Švedų 
čampionu Hanšen.

Pasekmių dar nepatyrėm.

I
L. H. BRICKMAN S

ATIDARĖ SKYRIŲ 5

Sieninių Popierų ir Maliavų Krautuvę Sant 1051 East 78th Street 4
Atidarymo Išpardavimas — Kainos Numuštos. JKalbame Lietuviškai. Tel. Randolph 1622 5
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. nės reikalavimu, sutiko dar 
I sykį aplankyti Clevelandą, 
ir su Justu Kudirka, žino
mu Amerikoje tenoru, bu
vusiu Lietuvos operos ar
tistu, dainuos Lietuvių sa
lėj šioj nedėlioj, Balandžio 
3 d., nuo 7 vai. vakare.

Nepraleiskit šios progos, 
nes tai bus paskutinis jų 
atsilankymas. Tikietai gau
nami “Dirvoje” iškalno, po 
50c., 75c. ir $1.

lūs. Rodė saulinę sis'Bėmązipa^ 
sakė kad šaulė yra neapsako
mai didelė, net 333,000 kartų ■ 
didesnę už musų žemę, ir dar ‘ 
pasakė kad tokių saulių yra n'ėt 
du milijonai, ii- vis nėra galo.

Paskui kalbėjo apie žvaigž
des ir apie žemėš sutvėrimą, 
aiškino kad Dievas ne į 24 va
landų dieną, bet j 7,000 metų 
ilgumo pasaulį tvėre ir žmogus 
tapo sutvertas 42,000 metų at
gal, kada atmosfera buvo tyra. 
Aiškino kaip žmogus sutvertas 
ir kaip-gavo dūšią. Jo aiškini
mai visai kitokį negu* kunigų.

Kalbėtojas' skaitė iš rašto 
kai Dievas įkvėpė dvasią Ado
mui į nosį ir taip stojosi gyva 
dūšia.

Toliau citavo iš biblijos kad 
dūšia kuri griešija turi numir
ti, o kunigai sako kadi dūšia ne
miršta.

Dar buvo juoko kada parodė 
■biblijos peklą (kapines); rodė 
kad nėra parašyta jog velnias 
šit šake kankina dusią, bet pa
sakė kad' ant kryžiaus yra už- , 
rašyta “amžiną ’atilsį”.

Toliau pasakė juokingai ką 
kunigas sako kada pila pelenus 
ant galvos pelenų dienoje: ku
nigas sako taip: “Durnas gi
mei, durnas ir mirsi”. Ir ištik- 
ro taip yra, vietoj plauti galvą 
jis pelenus pila.

Viską aprašyti užimtų daug 
vietos, bet verta,’išgirsti tokius 
biblistų juokus ir išaiškinimus 
nekuriu dalykų,

Darbai čia truputį pagerėjo, 
nes ūkininkai apleido miestą, 
bėga prie žagrės, ir jų vietas 
dirbtuvėse gauna nauji*.

Goodyear Rubber kompanijoj 
beveik geriausia, nes jieškoti 
darbo ten patogiau, nuėjus ne
reikią stovėti bet gali atsisėsti. 
Kitose dirbtuvėse ofisuose rei
kia stovėt. Dar kolei kas’sun
ku darbas gauti, bet badu ne
reikia mirti,'gali rasti uždarbio.

Visur Einąs.


