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KomunistaiDARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Mainerių Streiko ‘ Eiga
Eina' kalbos kad Ohio valsti

jos angliakasių streikas, prasi- 
••įdęjęs Balandžio 1 d., gali užsi

tęsti iki rudens. Operatoriai 
nesutiks dalyvauti jokiose de
rybose su unijos viršininkais 
jeigu iš jų pusės nebus parody
ta noro sutikti ant algų numa
žinimo.

Manoma kad operatoriai no- 
rėš numažint algas iki $5.00 i 
dieną, numušant po $2.50, nes 
mokėt $7.20 yra perdaug, sako 
jie..

Nekurios Ohio kasyklos pra
deda susitarti su darbininkais 
paskirai ir varyti darbus. Kiti 
darbininkai sako norėtų dirbti 
iki unijos viršininkai sudarys 
naujas sutartis, už algas kokfes 
gSiU€>. ’ - • -j ■- -r .... ' į) i

Unijos Viršininkai ragina vi
sus darbininkus laikyti vieny
bės ir nenusileisti operatoriams 
ant jokio algų mažinimo.

Pittsburgh Terminal Coal Co. 
pranešė kad ji panaikina savo 
kasyklose uniją ir darbai bus 
varoma be unijistų, darbininkų. 
Tą savo sumanymą pasiūlė sa
vo 3,100 darbininkų ir pasiūlė 
mažesnes algas.

Kompanijos visaip gudravoja 
ir nori prispirt darbininkus at
simesti nuo unijos.

Amerikos automobilių išdir
bėjai numato kad 1927 metai 
bus didžiausi jų industrijos me
tai kokie kada buvo. Automo
bilių išdirbystės ruošiasi prie 
gausių išdirbimų ir mano su
mušti išdįrbimo rekordus.

šeši užmušta. Cokeburg, Pa. 
Ištikus eksplozijai šeši anglia
kasiai užmušta ii- 400 išgelbėta, 
ši eksplozija yra antra savaitės 
laiku Pittsburgo distrikte kur 
keli užmušta, o šimtai išgelbė
ta. Pereitą savaitę Ehrenfelde 
užmušta keturi ir išgelbėta 300.

Clevelande buvo sustreikavę 
250 unijistai litografijų darbi
ninkai reikalaudami 46 valandų 
darbo j savaitę. Iš keleto lito
grafijų tik viena turėjo per
traukti darbą del streiko,

Duquoin, Ill. — Išeidamas iš 
kasyklos po dienos darbo, ne
tyčia užmuštas tūlas 60 metų 
amžiaus angliakasis. Liko mo
teris ir 12 vaikų.

New Yorke ruošiasi streikuo* 
ti budinkų cinavimo darbinin
kai, ir turės būti sulaikyta bent 
$600,000,000 vertės budavoji- 
mo darbai. Cinoriai (plumbe- 
riai) reikalauja po $2 daugiau 
Į dieną algų. v

*

SUGAUTI KURSTYME KARIUMENĖS PRIE 
SUKILIMO PRIEŠ VALDŽIĄ ----

Kaunas, Bal. 5 d. — Ka
riškas teismas išnešė mir
ties nuosprendf prieš du ko
munistu agitatorių, Mela- 
medą ir Krapentą, kurie 
susektaplatinę proklama
cijas tarp kariumenės kur
stančias sukilti prieš dabar
tinę valdžią.

(O vis Amerikoje .yra to
kių kurie,_kalba kad komu
nistai Lietuvoje šventi kai 
avinėliai. Kada komunistai 
sukurstyt prastus kareivius 
sukilti, jie nežiūrės nei vie
no, bet tūkstančiais žudys 
inteligentiškus žmones.)

Šaudymais! Chicagos
Rinkimuose

Chicago. — Balandžio 4 d. 
miesto balsavimuose buvo šau
dymų' kaip policija Tškalnb tą 
numatė. Prieš balsavimus po
licija apėjo įvairias mušeikų ir 
degtinės šmugelninkų vietas ir 
suiminėjo nužiūrimas ypatas. 
Vienoj yietoj užėjo tūlą žymų 
mušeiką ir šmugelninką, Italą 
Drucci, ir jo sėbrą, kurie sako
ma yra rėmėjai kandidato ant 
majoro, Thompsono.

Suimant juos ir vedant paso
dinti kalinyje iki rinkimai per
eis, Drucci griebėsi traukti sau 
iš kišenaus revolverį, bet tuo 
tarpu detektivas 'spėjo pirmiau 
pagriebti savo revolverio ir nu
šovė suimtąjį.

Buvo manyta net atsiųsti ka- 
riumenę saugoti miesto tvarką 
laike rinkimų, bet gubernato
rius susilaikė nuo to iki nepasi
rodys būtinas reikalas.

Tai tokia tvarka pačiose Su
vienytose Valstijose, politikie
riai einą prie rinkimų su gink
lais ir kraujo praliejimu mano 
laimėti, o Amerika siunčia ka- 
riumenes į Chiniją tenai tvar
kos daryti. Turėtų apsirūpinti 
namie.

Klaipėdos Seimelio Rin
kimai vėl Atidėta

Kaunas, Kovo 27 d. — Elta 
praneša kad Klaipėdos krašto 
Gubernatorius paskelbė aktą 
kuriuo rinkimai į Seimelį ati
dedami neribotam laikui, kolei 
nebus įtraukti į sąrašus visi 
turintieji teisę balsuoti.

Liet. Pas. Amerikai.

Didelės Automobilių 
Nelaimių Aukos

1926 metais automobilių ne
laimėse Suvienytose Valstijose 
užmušta 20,819 ypatų.

Dvylika valstijų iš 48 turė
jo mažesnį skaičių nelaimių už 
1925 metus. Vienok abelnai vi
soje šalyje nelaimės padidėjo 
yenkiajs nuošimčiais.....

Pridėjus prie to skaičiaus 
dar nelaimes važiuojant per ge
ležinkelių bėgius (šitie atsitiki
mai vedama paskira statistika) 
išviso užmušimų butų 23,000.

Balandžio mėnesį' Su v. Vals-, 
tijų miestų majorai laikys kon
ferenciją Chicagoj aptarimui 
važinėjimo reguliavimo klausi
mo. Eina kalbos apie reikalin
gumą suvienodinimo gatvėmis 
važinėjimo taisyklių, nes dabar 
kožnas miestas turi savotišką 
sistemą ir tas buna apsunkini
mu kitų miestų keleiviams.

Neduodą Ramybės Pre
zidento Sunui

Plainville, Conn. — Sunku 
yra būti prezidento sunum. štai 

rJohn Coolidge, prezidento sū
nūs, . kuris čia kolegiją lanko, 
vos apsilankė pas savo mergi
ną, Connecticut valstijos guber
natoriaus dukterį, ir laikraščiai 
jieškodami, sensacijų paleido 
nebūtus gandus kad jiedu kur 
ten buvo į “naktinį klubą” nu
važiavę, iš ten pabėgo, ir tt.

Prezidento sūnų saugoja sla
ptos policijos sargyba nežiūrint 
kur jis vyksta.

Taigi ne kas turėti tėvą už 
prezidentą.

FORDO NELAIMĖS
Detroit. — Viena bėda ne bė

da. Automobilių išdirbėjas H. 
Ford turi bylą su žydu*, kuris 
reikalauja iš jo milijoną dola- 
rių atlyginimo. Bylai tęsian 
tis," aną savaitę Fordas važiuo
damas namon savo forduku ki
to automobilio buvo iš kelio iš
muštas, nusirito nuo kranto ir 
susižeidė. Net turėjo atsigulti 
ligoninėje.

Buvo manyta kad kas tyčio
mis norėjo Fordą užmušti ir 
pataikė susivažiuoti su juo toje 
vietoje kur lengva nuo kranto 
nusiristi, bet dabar skelbia, po 
ilgų tyrinėjimų, kad tas atsiti
kimas buvo nepermatytas, ir 
tolesni tyrinėjimai sulaikyta

Fordas normaliai eina geryn, 
skelbia jo gydytojai.

Nužudytas elektriškoj kėdėj. 
Columbus, O. — Tūlas Work
man, iš Batavia, O., 40 metų, 
tėvas devynių -vaikų, nužudytas 
elektriškoj kėdėj už nužudymą 
savo pačios. Paskutiniame pa
sikalbėjime jis’ pasakė kad jo 
niekšiško darbo priežastis buvo 
girtybė.

CHINŲ KRIZIS DIDĖ
JA

i____ J
Washington. .-į- Suv. Valsti

jų valdžia rušiapi imtis griež
tų priemonių prieš Chinų karo 
vadus liž nuotikius Nankinge, 
kur žuvo keli. svetimtaučiai, sy
kiu ir’ Amerikonai.

Aliantai kalba apie blokadą 
Chinijai iki ji nesusitvarkys.

Kantoniečiai pradėjo veržtis 
link senos Chinų sostinės Peki
no, ir jeigu jie nebus sulaikyti 
ir ten atsidurs pavojuje sve
timšaliai gyventojai.

Japonijos kareiviai turėjo su
sirėmimą Hankowe ir užmušė 
12 Chinų.

Geraširdžiai Banditai
Pampa, Texas. — Penki plė

šikai užpuolė banką, uždarė vi
duje buvusius darbininkus į pi
niginę kamarą, sugrėbė $25,000 
ir rengėsi bėgti. Tuo tarpu į 
banką inėjo vienas to mieste
lio biznierius nešinas $1,100 pa
dėti. Jie paklausė ar pinigai 
apdrausti, žmogus atsakė kad 
ne, ir banditai atsisakė jį nu
skriausti, palikdami jam jo pi
nigus. Išeidami jie dar įmetė 
į kamarą uždarytiems šriubų 
atsukinėtąją pasakydami kaip 
jię- gali iš jos išsiliuosubti kada 
jų nebus, ir. banditai pasišalino.

Mergaite Išbuvo Moky
kloje per Naktį

' Philadelphia. — Elena Vil- 
kiutė, 7 metų mergaitė, išdyku
sių vaikų įstumta, prieš mokyk
los uždarymą į mokyklos kam
barį, išbuvo mokykloje per nak
tį. Per visą naktį jos tėvai iš- ■ 
sigandę jos jieškojo, nežinoda
mi kas galėjo nutikti, nes iš mo
kyklos gryžtant nesulaukė. Su
šoko jieškoti policija ir kaimy
nai. Sekančią dieną, tai buvo 
šeštadienis (kada mokyklos ne
būna), viena mokytoja netyčia 
inėjo į mokyklos kambarį ir iš
girdo > tylų verksmą. Apžiurė
jus atrado kampe a prie sienos 
prisiglaudusią mergaitę.

Mergaitė pasakojo šitaip: Ji 
laukė prie savo kambario durų 
ateinant jos sęsers vestis ją 
namon. Tuo tarpu pro šalį ei
dami išdykėliai vaikai įstūmė 
ją į kambarį ir įgrąsino neiti 
laukan. Paskui durįs buvo už
rakinėtos ir užėjo naktis. Iš
buvo baimėje naktį iki užmigo, 
ir ryte išbudus išgirdo žvirb
lius čirškant, tada pralinksmė
jo. Jeigu ne mokytojos ūžėji- 
mas šeštadienį, jį butų turėjus 
ten kalėti iki pirmadienio ryto.

Nužudė užpuoliką. Detroit. 
Du plėšikai užėjo karčiamon ir 
norėjo apiplėšti, bet ten pasi
taikė užsukti policijantui, ku
ris vieną plėšiką ant vietos nu
dėjo, antrą, Jucizą Rynkovskį, 
areštavo. Pasirodė kad nužu
dytasis reikalaujamas St. Louis 
mieste už nušovimu policijanto, 
ir jiedu abudu tapo pažinti kai
po plėšikai kurie keliom dienom 
prieš šitą užpuolimą apiplėšė 
vieną klubą.

TAUTŲ SĄJUNGOS 
BĖDOS

Geneva. — Tautų Sąjungos 
komisija prisiruošimui prie nu
siginklavimo konferencijos tu
ri bėdos su orlaivių klausimu. 
Orlaivininkystė dabar smarkiai 
vystosi ir klausimas kaip ją 
suvaržyti kad orlaiviai nebūtų 
panaudojami ateityje kaipo ka
ro įrankis yra sunkus.

Suv. Valstijos pridavė notą 
pareiškiančią kad nebūtų deda
ma pastangos varžyti orlaivi- 
ninkystę kaipo civile reikmenį. 
Kitų šalių atstovai paduoda ki
tokius sumanymus, ir yra net 
tokių kad orlaiviai prilaikomi 
ant kariškų laivų neturėtų bū
ti skaitomi apribavimo eilėje, 
nors jie naudojami karo tiks
lams.

Jauno Žmogžudžio Tei
sman Prasideda

Jefferson, O. — Prasidėjo 
teismas jauno 16 metų vaikino, 
Floyd Hewitt, kuris kelios sa-| 
vaitės atgal, būdamas namuos^ 
savo kaimynų, įšėlęs užmušė 
jauną 27 metų moterį ir jos 5 
metų vaikutį.

Šita žmogžudystė yra žiau
riausią kpkįa Aąhtabuja ąpskrj- 
tyje kada buvo.

Nužudė Amerikoną Ne
gavę Pinigų

Washington. — Amerikietis 
kasyklų inžinierius Wilkins pa
teko į Meksikos banditų nagus, 
kurie reikalavo $20,000 už pa- 
liuosavimą, bet nesulaukę pini
gų nužudė jį.

Amerikos valdžia vėl padavė 
Meksikai protestą ir reikalavi
mą atsiteisimo. Pereitą rudenį 
kitas Amerikos pilietis buvo to
kiu pat budu banditų nužudy
tas.

Meksikos valdžia ėmėsi gau-l 
dyt banditus dar prieš nužudy
mą, bet jie jausdami kad užeina 
kariumenė savo imtinį nužudė 
ir pabėgo.

Prezidentas Coolidge pasiry
žo sulaikyti sveikinimąsi pada
vimu rankos, nes kelios savai
tės atgal armijos ir laivyno die
noje, padavus ranką šešiems 
tūkstančiams žmonių, ranka 
net reikėjo subandažavoti.

“Garbės Konsulai”
(NUO REDAKCIJOS)

Paskaitykit šitą, ir kurie 
ne politikieriai pasijuokit. 
O politikieriai pakrapštykit 
sau 'plikes ir paklauskit sa
vęs ar teisybę “Dirva” sa
ko.

¥

Garbės norinčią žmonių 
buvo nuo svieto pradžios, ir 
jų bus kolei žemės gyvuos. 
Tas garbės geismas prive
da žmones prie keistumų.

Kitos valstybės turi ap
dovanoję “'Garbės Konsulų” 
titulais nekuriuos žmones 
padariusius ką nors gero 
tautai ar valstybei.

Bet Amerikoj musų tar
pe tokių geru tautai pasi
žymėjusių turbut nesiran
da (nes visi tik partijų pur
ve maudosi), o kad garbės 
trokštančių yra, tai jau net 
pereitą rudenį buvęs Phi- 
ladelphijoje Visuotinas Sei
mas nutarė prašyti Lietu
vos valdžios suteikti Ame
rikiečiams “Garbės Konsu
lų” titulus.

Nors tas seimas buvo so- 
cialistų su Sandariečiais ir 
tuo laiku Lietuvą valdė so
cialdemokratai su Valstie
čiais Liaudininkais, nei vie
nas tų partijų rėmėjų to ti
tulo nesulaukė.

Bet galima paminėti tą 
kad daugybė politikierių 
tada kožnas pamanė apie 
save: “Man ‘Garbės Konsu
lo’ ciną turi duoti, aš mat 
esu plačiai žinomas”. Ar 
jis ką gero tautai padarė 
tai kitas klausimas.

O kiek buvo su pretenzi
jomis į tikruosius konsulus 
kai Valst. Liaudininkai už
ėmė valdžią tai oi!

¥

Bet staiga išgirstam kad 
valdžia perėjo į kitų ran
kas. Ir kada iš Vąlst. Liau
dininkų nei gandų nebuvo 
apie “Garbės Konsulus” 
Amerikiečiams, štai pasi
girsta kalbos kad “smur
tininkų”, “fašistų” ir dar 
kitokiais vardais valdžia

apdovanos kelis Ajmerik 
čius “Garbės Konsulo” 
tūlais.

Ir atspėkit ką? Ns 
(anot gandų) širvydą, K? 
pavičių, Tūlį!

Už ką?
Taigi, reikia dabar kla 

sti tų gandų plebėjų: už i 
tik tie tris asmenis Ame 
koje turėtų aplaikyti L 
vos “Garbės Konsulų” tit 
lūs? Šiame atsitikime, , 
ir duotų kam tuos titul 
tai tik už pasitarnavii 
partijai, ne tautai. N 
perversmas buvo parti 
varžytinė, ką “Dirva” išs 
pripažino ir už ką smer 
partijų vadus. Prie to, i 
Karpavičius (kalbant 
save) nei “Dirva” nesi j s 
čia pasitarnavus tai par 
jai (tautininkams) tiek k 
turėtų tikėti, ar anie due 
kokius titulus.

Kam tikrai priguli titu 
tai musų klerikalams Air 

i riko j e, nes po teisybei č 
bar Lietuvą valdo fcleril 
lai. Bet su jais nei Karj 
vičius, nei tikime kiti ne 
dalins “Garbės Konsul 
garbe. Jeigu titulai bu 

[ siūlomi ir buriui klerikt 
ir šiems trims kalbamiei 
tautininkams, tai, kuon 
taip gausiai ir daugiui tii 
lai dalintųsi, kožnam ti 

i būti aišku kad juos gavus 
i ji neturės ko džiaugtis 
didžiuotis, nes tikrai žir 
me kad nei vienas iš kle: 
kalų šiuo laiku neatliko j 
kio darbo tautos labui-.

Dar pasvarstykime ir i 
taip. Ko vertas kokios no 
partijos titulas kada par 
jos Lietuvoje viena kitą b 
veik kasdien gatavos n 
stumti ir paimti pačios vi 

Į dyti? Vieną dieną gausi i 
tūlą iš Valstiečių Liauc 

į ninku, ant rytojaus jau kl 
rikalai arba Smetoninink

(Pabaiga ant 3-čio pusi.)

VASARA! PUIKIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI SAVO TĖ
VIŠKĖLĘ, PO ILGO NEBUVIMO IR NEMATYMO!
Kurie dabar pradės ruoštis, “DIRVOS” AGENTŪRA sutaikys 
jų kelionę su daugeliu šią vasarą važiuojančių Lietuviškų Eks
kursijų Lietuvon, ir turėsit linksmą ir gražią kelionę su buriu ki
tų Lietuvių. “Dirvos” Agentūra parūpina piliečiams ir ne-pilie- 
čiams visus kelionės raštus, taipgi parduoda Laivakortes ant ge
riausių laivų. Kreipkitės į visuomenišką Įstaigą teisingam pa
tarnavimui. Musų kainos tokios pačios kaip visur."DIRVA"
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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BALTIMORE, MD

PITTSBURGH, PA

Kunigai Apskųsti
- The Pittsburgh Press Balan
džio 3 d. paskelbė žinutę kad 
Kun. J. M. Vaišnoras, šv. Vin
cento Parapijos klebonas Mc
Kees Rocks, Pa., ir Kun. M. J. 
Kazėnas, šv. Kazimiero parapi
jos klebonas, apskųsti ant šim
to tūkstančių dolarių. Skundą 
padavė Ona Abromaitienė iš 
Lietuvos per Cleveland© advo
katus, prie kurių yra ir J. P. 
Kenjis.

Dalykas taip buvo. Kun. Ig
nas ’Abromaitis, N. S. parapi
jos [klebonas, vėliau Braddock, 
Pa., t klebonas, Abromaitienės 
sunijs, staiga mirė Vasario 6 d., 
1924 m. Jo turto apekunais 
pasiirodė ėsą Kun. Vaišnoras ir 
Kun. Kazėnas, jie jį ir laidojo. 
Kokį jis turėjo turtą tai Kun. 
Kazėnas nuvažiavęs į Lietuvą, 
kaip pranešime sako, Gegužės 
mėnesį 1924 m. paėmęs 
Abromaitienės įgaliavimą, 
riuomi ji pavedus kunigui 
imti jos sunaus turtą ir
siųst į Lietuvą per Lietuvos 
vyskupą jai, Abromaitienei. ,

Bet praėjo, du metai, o Ab- 
romąitienė pinigus nesulaukia, 
taigi susiradus advokatus ir iš
kėlė bylą federalism teisme iš- 
jieškojimui sunaus palikimo, 
kurio sakoma buvę į $35,000.

Kai paaiškės 
siu vėliau.

ačiū visiems draugams ir drau
gėms.

Lai buna jam lengva šios ša-
žemelė. Buvęs.

buvo jau

lies

NEWARK, N. J

nuo 
kū
pa; 

par-

Kovo 16 d. A. L. T. Sandaros 
kuopa Rivoli svetainėje suren
gė prakalbas. Kalbėtojai buvo 
N. Radys, V. F. Jankauskas, A. 
B. Strimaitis, ir ką tik iš Lie
tuvos atvažiavęs “Sandaros” 
redaktorius J. Pronskus.

Dainavo keletą dainų Varpo 
Choras po vadovyste Radzevi
čiaus.

Prakalbos prasidėjo 8 vai. 
vakare, žmonių buvo pilna sa
lė. Net Kun. Kelmelis irgi bu
vo paklausyti tų garsių prakal
bų. Buvo renkama aukos, kiek 
surinko nežinau.

Kovo 17 d. Lietuvių bažnyti
nėj svetainėj atsibuvo prakal
bos. Kalbėjo vietos klebonas, 
Kun. Kelmelis, ir Kneižis iš 
Bostono.

Apleido Newarką geras barz- 
daskutis, Juozas Monkevičius. 
Sako nepadaręs gyvenimo. ■ Gai
la gero amatninko. Jisai laikė 
skutyklą palei Lietuvių bažny
čią.

Kovo 22 d. pasimirė turtin
gas Lietuvis, Dr. J. Abromai- 

' tis. Mirties priežastis buvo šir
dies liga. Velionis
ne jaunas žmogus, apie 65 metų 

i amžiaus. Rusijoj gyvendamas 
buvo karišku daktaru ir daly
vavo Rusų-Japonų kare. Ame
rikon atvyko apie 1911 m. kai
po paveldėjas mirusio savo bro
lio, Kun. Abromaičio, turto.

Apsigyvenęs Baltimorėj, iš- 
sykio bandė ūkininkauti; nesi
sekant ukėje, kurią buvo pa
veldėjęs nuo savo mirusio bro
lio kunigo, pardavė ją už $60,- 
000. Kartą jis namuose buvo 
užpultas plėšikų, vienok viskas 
išėjo laimingai.

Daktaras buvo tykus žmogus 
ir visų mylimas, nes į politiką 
nesikišdavo. Pažvalgų buvo 
tautiškų demokratiškų ir rėmė 
Lietuvos reikalus. Kadangi ve
lionis buvo vedęs Lenkę sau už 
moterį tai suprantama visas jo 
turtas pateks Lenkams, nes sa
vo vaikų neturėjo.

F. Butkus tarnavo S. V.

Pinavijas,

LINDEN, N. J.
daugiau prane-

Pabaigoj Vasario mėnesio ap
sirgo proto liga dar jaunas vai
kinas, Feliksas Rutkus. Gydy
tojai sako., kad tai yra Dėdės 
Šamo dovana tir pagalbos jau 
nėra.
kariumenėj ir 'buvo Francuzi- 
joj, kur gavo gazų. Jis buvo 
doras vaikinas, mylėjo dailą, ir 
turbut nebuvo tokio parengimo 
kuriame jis nebūtų išėjęs ant 
pagrindų, tai su choru, tai su 
kvartetu, tai su duetu. Gaila 
j’auno vyruko.

pasekmės
pas Malkevičią, 
peiliais subady- 
■Bismerk, kuris

• Munšaino
Bęuliavojant 

ant Watson st., 
ta Ruskelis, I.

.nuvežta Į ligonbutj ir sako esąs 
blogame padėjime. Areštuota 
G. Malkevičius, Ona Malkevičie- 
nė, M. Norbutienė ir M. Kow- 
ney, kitas Rusas. Be to polici
ja radus ir septynis gorčius na
minės. Prastos girtavimo pa
sekmės. Pittsburgietis.

MINERSVILLE, PA

Kovo 25 d. atsiskyrė su šiuo 
pasauliu Jurgis Krunglevičius, 
54 metų amžiaus. Palaidotas 
Kovo 28 d. iš namų Petro Kas
paro, 118 Fourth st. Palaido
tas laisvuose kapuose.

Velionis sirgo keturis mėne
sius, turėdamas “angliakasių 
dusulį”. Mirtis patiko netikė
ta, po nakčiai rastas lovoje ne
gyvas. Dirbo per daugelį me
tų savo pragyvenimui.

Iš Lietuvos paėjo iš Mariam- 
polės apskričio, Skriaudžių pa
rapijos, Mikalajavo kaimo. Iš
gyveno Amerikoje virš 30 me
tų. Paliko du brolius, Andrių 
ir Juozą, dvi seseris, Oną ir 
Agotą Lietuvoje.

Į laidotuves pribuvo brolis 
Andrius su žmona ir sunum Al
fonsu iš Cleveland©. Brolis Juo
zas su sunum Juozu ir dukte
rim Ona ir Brigita iš Elizabeth, 
N. J. Taipgi Andrius Bene- 
šius su žmona, Kaz. Patašius su 
žmona ir Jonas Karevičius iš 
Girardville, Pa.

Velionis prigulėjo prie Lie
tuviško 
biamas 
draugų.

Kada
vo didelis buris, atiduodami pa
skutinį patarnavimą, už ką bro
liai ir giminės ištaria širdingą

Klubo ir buvo visų ger- 
ir nepamirštas savo

lydėjo j kapus, dalyva-

Miestas Linden yra visai jau
nas. Per kelis metus pristaty
ta gražių naujų namų. Dirbtu
vių yra kelios vaistinės, alieji- 

, nės ir nedaug geležies išdirbys- 
. čių. Dirbtuvės pradėjo dirbti 
, silpnai. Kasdien daug darbi- 
t ninku atleidžia iš darbo. Kaip 

toliau bus nežinia. Darbinin
kai yra susirūpinę.

Lietuvių čia gyvena nemažai, 
sakoma esą keletas šimtų šei
mynų. Kaip ir kitur, čia Lie
tuviai turi įvairias kuopas ir 
draugijas-draugijėles. Buvo iria- 
nyta suorganizuot savą parapi
ją, bet nepavyko.

Yra Lietuvių ir biznierių; 
prakilnus Lietuviai, Jonai Ma- 
koveckai užlaiko valgomų daik
tų krautuvę ir turi nuosavą na
mą. Skaito Lietuvių laikraš
čius, užtai daro gerą biznį.

Nesenai atvažiavo iš Lietu
vos pas savo vyrą Albina Za- 
belskienė ir tuoj užsisakė laik
raštį “Dirvą”. Antanas Mažo- 
nas irgi yra “Dirvos” skaity
toju, taip pat geras Lietuvis 
patriotas, savo 
na Lietuviškai kalbėti ir rašy
ti ; ta šeimyna yra darbštus 
žmonės ir įsigyveno nuosavą 
namą.

Adolfas Pribušauskas sakėsi 
girdėjęs apie “Dirvą”, bet jo1’ 
nematęs, ir kada pamatė užsi
rašė ją ir noriai skaito, ir taip 
jam “Dirva” patiko kad žada 
su ja niekuomet nesiskirti, sa
ko tokį rimtą ir naudingą laik
raštį nėra dar matęs.

Seno gyventojo Dvarecko du
ktė apsivedė, gyvą gavo Lietu
vį-

Pas Zabelskius lankėsi sve
čiuose jų švogeris iš Kaliforni
jos. Jis tarnauja Amerikos ka- 
riumenėje, ir yra viršininku. 
Labai inteligentiškas vyras ir 
savo trusu ir mokinimus! pa
siekė aukščiau. Pinavijas.

vaikučius moki-

Kovo 23 d. tapo iššauktas 
gana keistokas rubs'iuvių strei
kas, prie kurio visai nebuvo 
rengtasi.

j ?Kovo 22 d. sušaukta fubsiū-', 
vių, tik Lietuvių, masinis mi- 

, tingas, kuriame pora žydelių ir 
A. Jankauskas, A. G. W. of A. 
unijos generalis organizatorius, 
surėžė spyčius' ir pasakė kad 
rytoj 9 vai. ryte mestų darbus 
ir eitų j svetainę. Tame klau
sime jie neleido.jpkių' diskusijų. 
Sulaukus paskirto laiko, i sve
tainę atėjo vos iš poros dirbtu
vėlių darbininkai, paskui suda
ryta tam tikras komitetas, ku- 
ris pasiųsta j kitas dirbtuves 
eiti stabdyti darbas. Darbas 
yra labai sunkus; žmonės neži
nodami už kį" jie turi streikuo
ti nęnori visai apleisti šapų ir 
gaišinti bereikalo brangų laiką. 
Į nekurias siuvyklas buvo at
siųsti net automobiliai kad dar
bininkus atvežti j svetainę. Ka
da darbininkus 
nę, pirmiausia 
ir iškolektuoja 
patikrino kokia 
išlaikę dieną-kitą liepia eiti į 
darbą. Kas keisčiausia tai kad 
tas neva streikas palietė tiktai 
mažasias Lietuvių siuvyklas, 
Didžiosios visai liko nepalies
tos. Gal but dėlto jas nelietė 
kad visos yra korporativės 
netaip lengva jas mulkinti.

Kovo 24’ d. rasta gatvėje 
permušta galva Lietuvis, An
tanas Trumpickas, kuris nuvež
tas j ligoninę pasisakė kad jį 
gatvėje parmušė automobilis. 
Gydytojai abejoja ar jis galės 
pasveikti. A. T. mylėjo gerokai 
išsigerti, ir spėjama kad nelai
mės priežastis yra girtuoklystė.

Vietinis.

atveda j svetaj- 
prirašo į uniją 
duokles, paskui 
kaina dirba, ir

ir

su

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašyki! saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

S 1 • , Žį Nuo pleiskanų 
ž; Naudok £

a x

“Dirvos” skaitytojas J. Kal
vaitis iš Hemphill, W. Va., ga
vo nuo pažįstamų laišką iš Bra
zilijos, kame rašoma:

Gerb. p. Kalvaiti: Iškarto 
keli Amerikos Lietuviai prisi- 
ketino siuntinėti perskatytus 
laikraščius Brazilijos Lietu
viams. Bet galų gale tik Ta- 
mista vienas prižadą išpildėte. 
Nepersenai vėl gavau pluoštą 
laikraščių, kurie eina iš rankų 
į rankas kolei suplyšta, ir ,ta- 
mista neįsivaizdini to dėkingu
mo kokį pasiilgę geros spaudos 
daugiau susipratę Lietuviai 
mistai reiškia.

S. Dambrauskas, 
Caixa Postal 3506 

Sao Paulo, Brazil.

“Dirvos” sumanytas Velykų 
margučių kontestas sužingeida- 
vo daugelį, ir jau kiek girdėt iš 
vietinių, ypač moterų ir mer
ginų — jau margučius ruošia 
ir žada kaip tik pabaigs mar
ginti atnešti “Dirvon”.

Taip pat turbut ruošiasi ir 
kitų miestų “Dirvos” skaityto
jai.

Platesni nurodymai apie kon- 
testą telpa skelbime ant 5 pus
lapio. Prisilaikykite tų nurody
mų.

ta-

NUO REDAKCIJOS
Paraginame “Dirvos” skaity

tojus daryti tą patį ką daro J. 
Kalvaitis. Siuntinėkit “Dirvą” 
savo draugams ir pažįstamiems 
į visas pasaulio dalis. Perskai
tę laikraštį suvyniokit į švarų 
popierį, užrašykit aiškiai antra
šą ir užlipinę po 2 centu nuo 
kiekvieno egzemplioriaus siųs
kit. Jeigu siunčiat kelis eg
zempliorius krūvoje tai gerai 
suvyniojus ir suklijavus dar ir 
šniūreliu perrišti.

Pralinksminkit, savo draugus 
laikraščiais, nes,jie negali nie
kur spausdinto žodži.o gauti be 
jūsų pagalbos., < . ,

Mikas Petrauskas Apsi- 
buna Baltimore]

’ Kompozitorius, Mikas Petrau
skas sugryžęs pp koncertų ap
sibuvo yięnąi ir‘pradėjo mokyt 
Atletų Klubo' chorą, mano sta-J 
tyt scenoje savo operetę “Už/ 
burtas Kunigaikštis”, kuriai 
dabar parašė * naują orkestra- 
ciją. “Užburtas Kunigaikštis” 
bus pastatyta apie Gegužės 15.

Šalip to, įsteigė savo muzi
kos studiją, duoda lekcijas dai
navimo ir abelnos muzikos.

Gerb. Petrauskas toliau varo 
savo kūrybos darbą, rengia ir 
neužilgo paduos spaudon sep
tintą sąsiuvinį Lietuviškų dai
nų. Viet.

PASIDARBUOKIME 
VASAROS LAIKU 

<7 _________ _

Kiekvienas meto laikotarpis 
turi savo darbus ir savo reika
lavimus.

Draugijų gyvenime, žiemos 
sezonas laikoma darbymečiu po 
stogu, svetainėse, vaidinant vi-! 
sokius veikalus, ruošiant kon
certus, ruošiant prakalbas ir ki
tokias pramogas.

Tėvynės Mylėtojų DrugijoS %
gyvenime žiemos sezone yra pa- 

Dovanos bus tokios: I prasta daugiau laukti knygų
1. —Už patį gražiausį margu- negu vasaros sezone. O tas 

tį margintoja ar margintojas turbut paeina nuo to kad žmo
gaus “Dirvą” metams sau ir į gus jaučiasi daugiau turįs no- 
Lietuvą, viso $5.00 vertės. ro skaityti knygas žiemą, kada

2. —Už antrą gražiausi dova ^^esni vakarai ir prastesnis 
na bus “Dirva” metams į Lie- oras kur nors išeiti.

! tavą margučio savininko ginu- yra gerai, nes be jokios 
nėms# permainos žmogui gyventi bu

tų sunku ir nuobodu. Vasarą
3. -UŽ trečią gražiausi mar- naudojasi oro g^umu, po dar- 

gutį - dovana “Dirva” metams L valandų išeina j parkus pa.
menkoje. sivaikščiot, rengia išvažiavimus
Paskubėkit kad margučius šventadieniui atėjus, ir taip iš

gautame kuoanksčiausia prieš [naudoja gamtą savo pasisma- 
Velykas ir galėtume išstatyti ginimui.
“Dirvos” lange parodai; ir Ang- Jeigu nariai gauna knygą ru- 
liški laikraščiai nori gauti mar- denį arba žiemos laiku tai jau- 
gučių paveikslus prieš Velykas ■■■■■-
(jie patįs nusifotografuos, tik PRAŠYMAS DRAU- 
prisiųskit kiaušinius). GAMS BUTRIMO-

--------------- MEČIAMS • I I
Skutari, Albanijoj, 15 ypa-l ' ------------

tų nuteista mirtin ir 321 gavo šiuomi turiu garbės kreiPtis 
kalėjimo bausmes už bandymą) Per“Dirvf 1Jus Prašydamas 
suruošti sukilimą pereitą Lap
kričio
Zogu. Penkiolika ypatų pabė-1 ^uvos pilietis, 
gūsių 
mirtin.

kurie išgalit užsakyti man jūsų 
mėnesį prieš Premjerą | laikrašti “Dirv^”- Aš esu Lie- 

, mėgstu labai 
į užsienį irgi nuteistai knygas ir laikraščius.

Bet mano nelaimė, nėra lėšų 
_______________ laikraščiams ir knygoms nusi- 

SULAIKYKIT SLOGĄ j pirkti1, nės esu neturtingas kai- 
KOL NE PERVeLU mo žmogus.

---------  I Turiu vilties kad gerbiami 
Red Cross Plaster teikia Į mano srities Amerikiečiai, o 

gi eitų smagumų. I gaj dar mano vienkiemiai Sta-
Ncatsargu duoti slogai pereiti bei . ,

jokios atidos. Influenza arba plau-1 niaviškiai isklausys mano pra- 
cių uždegimu gali baigtis. Jeigu tu- gyjną jr užrašys man “Dirvą”, 
n slogą arba jauti ją užeinant, veik I v
skubiai. Gauk tą seną ištikimą už ką busiu labai dėkingas, 
greit veikiantį Johnson’s Red ‘Cross I .......
Kidnėy Plaster ir uždek ant kruti- Į Algis-Aleksiejus Kamarauskas

prasto plasteno, ir neskylėtas. Pa- Alytaus apsk. Lithuania, 
togus vartoti. Duoda veik urną pa- Į 
galbą — šildo, palengvina, saugoja, AT
gelblsti palengvinti sukepimą ir su- ^'a' StamaviŠkiai-BUtrimoni- 
judinti cirkuliaciją. Prasyk vaisti- §kiai, nepagailėkit tam savo 
nmko duoti Johnson s Red Cross Į
Plaster su raudona flanele užpaka- Į tautiečiui “Dirvos”. Jis pats 

skaitydamas duos ir kitiems 
pasiskaityt, .ir taip palengva 
plis Lietuvoje apšvieta.

Kiti kurie paeinat iš tos sri- .
ties galit užrašyt “Dirvą” sa
viškiams, arba siuntinėkit savo 
perskaitytus numeriui?. “Dir
va” kainuoja metams į Lietu-

Redakcija.

Statement of the Ownership, Management, Circulation, 
etc., Required by the Act of Congress 

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, for ^APRIL 1, 1927.

State of Ohio
County of Cuyahoga ss

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid, 
personally appeared P. VASILIAUSKAS, who, having been duly sworn 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge
and belief* a true statement of the ownership, management (and if daly I vą tik $3. 
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown 
in the above caption, required by the Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager arė:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC.
Editor: K. S. Karpavičius, 
Managing Editor: None 
Business Mgr.;: P.' Vasiliauskas, 6820 Superior Ave., Cleveland, O.
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
JC S. Karpaviciuš, 844 Parkwood Dr., Cleveland, O.

Vasiliauskai, 6820 Superior Ave.- Cleveland, Ohio 
K. Račkauskas. London, England 
S. Jokubynas, Worcester, Masė. /
That the known bondholders, mortgagees, and other security holders 

owning or holding 1 per cent or more of total amount pf bonds, mortgages, 
or other securities.arę: (If there, none, so state) There are none.

4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of 
owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appears 
upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or,corporation for whom such trustee is acting, is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which stockholders and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
lieve that any other person, association, or corporation has any interest 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securities «han as so 
stated by him.

5. That the average number of copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the mails or othemyise, to paid subscribers 
during the

THIS

P.

3.

the 
list 
the

Sworn

six months preceding the date shown above is:
IS A WEEKLY PUBLICATION.

P. VASILIAUSKAS, Business Manager.
and subscribed before me this 6th day of April, 1927.

J. J. STAPULIONS, Notary Public 
My commission expires Jan. 19, 1929

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
lą, o ant pareikalavimo bus sugrą
žinta. Meldžiu atsišaukti tiktai Ame
rikos piliečius. Savo laiške pažymė- 
kit merginos metus, kuriai bus ati
duota laiškas. Kreipkitės antrašu:

E. LUKAŠEVLCZ
Klostera iela 2, Riga, Latvia.

čiasi kad gavo ką nors naudin
go, o jeigu tik pavasarį ar va
sarą tai kitas nei nesijaučia kad

1 gavo reikalingą jam daiktą.
Kitos kuopos net per vasarą 

susirinkimų nelaiko ir nariai 
mažai ką žino apie dalykų eigą. 
Kurios kuopos yra veiklios tos 
daro tą patį ką daro visos or
ganizacijos: narių palaikymui 
krūvoje ir draugingume ruošia 
išvažiavimus, piknikus laukuo
se, linksminasi, ir nekurios dar 
gerokai pelno padaro iš to.

Nuo tokio veikimo priklauso 
ir kuopos gyvumas ir visuome-, 
nės susižingeidavimas ja, o sy
kiu ir pačia organizacija.

Taigi kuopos privalo neapsi
leisti ir vasaros laiku, rengti 
ką išgali, ir žmonių susiėjimuo
se išnaudoti progą agitacijai už 
savo organizaciją, T. M. D.

Gera proga dabar pavaryti 
agitaciją už Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją kada ruošiama duoti 
nauja 1 didelė knyga, “Dailės 
Milžinai”, nepaprasto žingeidu
mo veikalas aprašantis senovės 
dailės-meno kūrėjus, kurie davė 
pasauliui tokius savo tvarinius 
kokių šiais laikais vargiai kas 
įstengia ir niekas su jais nega
li susilygint.

Garsiausi piešiniai už kuriuos 
desėtkus ir šimtus tūkstančių 
dolarių moka (kaip kartais pa
sitaiko apie tai (skaityti) yra 
tai darbai šių Milžinų, 
riuos pasaulio dailos 
varžosi. •

Davimu Lietuviams 
knygos Tėvynės Mylėtojų Dr- 
ja užsipelnys vėl sau garbės ir 
pąlaikydąma, savo .aukštą švie
timo laipsnį žengia pirmyn.

Knyga bus gatava vasaros 
pabaigoje, apie 300 puslapių di
dumo. Kaina jos butų apie 
$2.50, bet TMD. nariai gaus už 
savo metinę mokestį.

Darbas 'prie šios knygos yra 
didelė rūpestis ir bus darbyme- 
tė TMD. centro valdybai vasa
ros laiku, nes reikalinga surin
kti Lietuvos dailės milžinų ap
rašymai ir pridėti prie tų kitu 
tautų milžinų. Musų dailinin
kai, tiesa, jauni, šių gadynių 
žmonės, bet svarbus bus apie 
juos žinoti, todėl jie bus dadė- 
ta knygos pabaigoje.

už ku- 
žinovai

tokios

Prašalinkite tuos 
skausmus. Trinkite 

gelenčius sąnarius su 
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PA1N-EXPEUERIU
Vaisbaženklis registruotas .

S. V. Pat Biure.
Persitikrinkite, kad In

karo vaisbaženklis butų 
ant kiekvieno pakelio.

Galite gauti Pain-Ex- 
pellerį pas savo vaistin
inką po 35c ar 70c bon- 
kutę, arba iš

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

Brooklyn, N. Y.

mažiomia ’

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo 
kojomis—pamėginkite

VELTUI! VELTUI!
PareikdlauHM Veltui duo

damos pavyzdines bonkutčs 
BAMBINO. Mes norjmė, 
kad jus išbandytumet j|!
P. AD. RICHTER ft CO.

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

dieglio ir 
Ir skilvyje ne* 
mlo ir pagel-

Nuo užkietėjimo vidurių, 
mėšlungio viduriuosi 
gali būti nieko ger 
tingesnio.

35c. vaistinėse.
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DIRVA

AI,
iors naudin- 
asarį ar va- 
sijaučia kad 
i daiktą.
per vasarą 

> ir nariai 
ialykų eigą, 
veiklios tos 
•o visos or- 
palaikymui 
ūme ruošia 
:us laukuo- 
ekurios dar
iš to.

o priklauso 
ir visuome-, 
s ja, o sy- 
acija.
alo neapsi- 
ku, rengti 
jusiėjimuo- 
fitacijai už 
M. D.

• pavaryti 
! Mylėtoją 
ima duoti 
,, “Dailės 

žingeidu- 
is senovės 
curie davė 
tvarinius

irgiai kas 
jais nega-

GERB.

GŪŽTELE

ž kuriuos 
ukstančiu 
irtais pa
lyti) yra 
j, už ku- 
i žinovai

s tokios 
itojų Dr- 
garbės ir 
štą šyie- 
•myn.

vasaros 
slapių di- 
itų apie 
gaus už

'gos yra 
arbyme- 
ai vasa- 
a surin- 
žinų ap- 
tų kitų 

dailinin- 
gadynių 
us apie 
is dadė-

GERB. SPRAGILO DU
ETAS SU ŠV. PETRU
Senose gadynėse kai už

simanei pasikalbėt su gerb. 
Petru prie dangaus vartų 
žmogus turėjai laukt kolei 
ateis gerb. Smertis su dal
giu arba sau virvę ant kak
lo pasirišt. Dabar jau kas 
kita. Pasiėmei sau radio 
telefoną ir pašauki:

Štai anų šventą pono Die
vo dieną sumisliau pasikal
bėt su gerb. Petru, ir/pa
skambinau savo radio.

.Gerb. Petro telefonistė 
tuoj atsakė kad gerb. Pet
rą pavadins prie telefono, 
ir už kelių sekundų išgir
dau:

— Alo! tai tų čia, gerb. 
Spragile ? Sveikas-gy  vas ! 
Kode! taip ilgai manęs ne
pašaukei? — sako jis.

— Atleisk, gerb. Petrai, 
po mano sugryžimo iš Pra
garo nuo gerb. Liciperiaus 
buvau1 labai užimtas. Ma
tei, Lietuvoje įvyko perver
smas, — sakau aš.

— Tą žinau, ale ko tau 
reikėjo but labai užimtu;'fia 1 
tik keturios dūšelės po to 
perversmo pas mane atke
liavo. Lietuviai nėra gana 
smarkus, kitos šalįs juos 
pralenkia, — sako jis.

— Tas parodo kad .Lietu
viai kiškį protingesni, nesi
žudo pulkais, — sakau aš.

— Alė, gerb. Spragile, tu 
dar. man -vieną dalyką už
miršai, — Sako jis.

— 0 ką tokio, gerb. Pet
rai? — sakau aš.
.— Tu tik ką nesenai mi

nėjai kad tu lankeisi pas 
gerb. Licipęrį, — sako jis;

— Taip, ir “Dirvoj’* tilpo 
•mano paveikslas atsilanky-l ■ 
mo tenai; — sakau aš. ‘'

— Ar tu atmeni kad aš 
tau pasportą daviau tai ke
lionei? — sako jis;

— O, taip, atsimenu; tai 
ką? — sakau aš.

— Ar atsimeni kad tu už
miršai man raportą išduot 
apie savo apsilankymą? — 
sako jis.

Ale gerb. Spragilas 'nėra 
toks durnas. Ir turi gerą 
atmintį, ypač, apie tai ką iš 
gerb’ Liciperio girdėjo. Tik 
sekunda laiko praėjo ir jau 
turėjau sugalvojęs, ką atsa
kyt.

— Kam gerb. Petras' no
ri iš manęs krėst juokus? 
— sakau aš.

— Kokius juokus, gerb. 
Spragile? Juk 'tu Buvai 
Pragare, aš tau pasportą 
daviau, ir aš noriu žinot 
kaip tau ten ėjosi, — sako 
jis.

— Kam manė vargint su 
klausinėjimais, pasiimk tą 
Didelę Amžinasties Knygą 
ir viską žinosi. Ba gerb. 
Liciperis main, -išdavė jūsų

* —-------- ;------------ ; ——--------- ;  ---------

dangišką paslaptį: kad jus 
ten turit tokią didelę kny
gą kurioje surašyta viskas 
ką kada koks žmogus darys 
■ir net parašyta kur kas ir 
kada užgims; Joje yra: pa
rašyta ir kad aš busiu vy
riausia galva Slaptos Spra
gilų Sąjungos ir kad pas ta
ve pasporto prašysiu ir ką 
gėrį. Liciperis man ten pa-

• rodys.' Jis man pasakė kad 
. daug amžių atgal aš jau bu- 
. vau paskirtas šitos epochos

teks, — sakau aš.
— Aš peržiūrėsiu knygą, 

ale ne dabar, taigi nenorėk 
to iš manęs, ba turiu svar- 
darbo, — sako jis.

— O ką tu ten danguje 
gali taip labai dirbt? mums 
kunigai sako kad ten jus tik 
dainuojat ir linksminatės, 
— sakau aš.

— Neteisybė, ypač apie 
mane, ir aš gailiuosi kad to
kį darbą ant visados apsi
ėmiau, — sako jis. -

— Kodėl gi? kas blogo 
su tavo darbu? — sakau aš.

— Ko stebiesi, argi ne
skaitai laikraščių? Žiūrėk 
kas ant žemės dedasi: Ja
ponijoj žemės drebėjime už
mušta du tūkstančiai žmo-

“GARBĖS 
KONSULAI”

Lietuvių dūšių teritorijoj n”U JU vĮsli ^šelės^buvo 
■ už gubernatorių ar kokį ki- 
• tą ten gizelį, — sakau aš.

— Ak, taip, tavo tiesa, 
1 gerb. Spragile. Ir tu man 

taip "užmiršk kad aš apie tai 
viską galėjau toj knygoj 
matyt. Prabočyk kad tave 
pabariau už tai-, — sako. jis. j

— Tai nieko, gerb. Pet
rai, ale aš noriu pas tave 
vieno daikto prašyt, — sa
kau aš.

— Gali prašyt ir pasakyt 
ko nori, ale atmink kad vis
kas galės dėtis tik'taip kaip 
toj Amžinąpties Knygoj pa
rašyta, o visko kitko kad ir 
norėsi negalėsi gaut, — sa
lto jis.

— Žinai ką : aš neužilgo 
turėsiu atostogas, ba musų 
fabrike darbai neina, tai aš 
noriu paprašyt tavęs pas
porto atsilankyt Į dangų, — 
Įsakau aš.

— Gerb. Spragile! tai ne
galimas dalykas! Nenorėk . 
to, ba jokis griešnas žmo
gus dar save smertelnom 
akim dangaus nematė! — 
sako jis.

— Nerėk taip ! Pažiūrėk 
Į tą Knygą ir paskaityk ar 
ten kartais nepašyta kad aš 
dangų .aplankysiu, ba ten 
tikrai parašyta kad aš pas. 
tave dabar kreipsiuosi ir to 
pavelijimo prašysiu; ba jei- ' 
gii nebūtų .parašyta tai ma--; 
ne niekas ant to nebūtų už- ' 
vedęs' — sakau aš,

— Ir vėl aš tavęs atsipra
šau; nes ištikro, kaip toje 
Knygoje parašyta apie ta
ve taip ir turės stotis, ir 
man nėra ko bartis jeigu' tu 
tokį klausimą padavei, —- 
sako jis.

— Atleidžiu aš tau; ale ( 
noriu greitai žinoti ar yra 
parašyta kad aš galėsiu at
silankyt su slapta ekskur- • 
sija -į dangų, ar pasakyta -1 
kad tik mano prašymo už- š

atėjusios, turėjau dirbt jas 
skirstydamas; Kinijoj ma
tai kasdien žudosi šimtai, 
jų duselės ateina, reikia pa- 
skirstyt kur katra turi ei
ti. O čia žiūrėk tai Pensil
vanijoj, tai Ohajuj tai Indi- 
janoj kasyklose kasdien žū
sta po kelis darbininkus; o 
kiek pasipjauna, kiek pasi
karia, kiek kitaip nusižudo; 
kiek kiti nužudo, ir kiek sa
va mirčia miršta — visų du
seles aš turiu sužiurėt. Ar 
tai lengvas darbas? — sa-. 
ko jis.

— Tavo tiesa, gerb. Pet
rai. Ale keno kaltė: kam 
tokia Knyga parašyta. Be 
jos nei Japonijoj nebūtų že
mės drebėjimų, nei Kinai 
nesišaudytų, nei bolšeyikai 
nežudytų, nei vagių nebūtų, 
nei Lietuviai j Braziliją ne
važiuotų, nei kitokio blogo 
nebūtų,«— sakau > aš.

— Gerb. Spragile, nekri
tikuok manęs už tai, aš nie
ko prie to neturėjau: aš tik 
žuvis gaudžiau ant žęmės 
gyvendamas, ir Dievulis 
turbut prisižiūrėjęs kad aš 
gerai moku žuvis iš tinklo 
sortuot paskyrė mane dū
šeles sortuot, — sako jis.

— Na, tiek to, peržiūrėk 
ar parašyta kad galėsiu at
silankyt pas jus su slapta 
ekskursija, o kitą sykį pa
šaukęs tave patirsiu. O tuo 
tarpu iki pasimatymo, 
sakau aš.

— Iki pasimatymo, — sa
ko jis.

Taigi man dabar rupi ar 
aš galėsiu apsilankyt pas 
gerb. Petrą, o jums gal la
biau rūpės ką aš ten maty
siu.

Jeigu gerb. Petras leis su 
manim ir fotografą tai ir 
dąngaus paveikslų numu- 
šim.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
jį panaikins ir atiduos sa
vam (jeigu jau prasidėtų 
titulų dalinimas). Arba at- 

: bulai.
i Prie to, titulų dalinimas 
I pasėtų Amerikiečių tarpe 
dar didesnę suirutę, neapi- 
kantą, užvydėjimą negavu
sių gavusiems, ir taip be 
galo. Vietoj pagerbimo, tie 
su titulais kitų pažiūrų lai
kraščių ii" veikėjų butų pa
juokiami, ir tokiu budu be
reikalingai butų žmogus su 
purvu maišomas.

. ¥
Patariame Lietuvos poli- 

kieriams sunkiai padirbėti 
šalies sutvarkymui, partijų 
santikių sušvelninimui, nu- 
sistovėjimui, o tada (jeigu 
butų mintis apie tai) dalin
ti Amerikiečiams arba kitų 
šalių Lietuviams “Garbės 
Konsulų” titulus. Tuo ,'tar
pu gal atsiras ir Amerikie
čių tikrai vertų titulo, kai
po pasidarbavusių tautai, o 
ne partijai (nes jie dabar 
tautos reikalus visai už
miršę ir pąsinėrę partiviš- 
kąme dumble).

O Karpavičius nuo savęs 
dėkuoja gandų platinto
jams už “Garbės Konsulo” 
titulą, jausdamasis niekuo I 
nepasitarnavęs tai partijai, 
iš kurios jie titulų jam lau
kia, o jeigu ką padarė šio 
perversmo laiku kitoniško 
negu musų politikieriams 
ko, tai darė geisdamas kad' 
mūšų tauta, ir taip nuvar

ginta visokių svetimšalių, j 
nebūtų ir toliau varginamai 
savųjų, gundinimaisi krau
ją lieti, po to kai vieniems 
užsispyrėliams netyčia pa- j 
sisekė be kraujo praliejimo! 
valdžią pasigrobti;

¥ ¥ ¥ ■ -
(Šitą rašoma del to kad 

“Dirvos” redaktorius jaui 
gavo laiškus nuo nekuriu 
asmenų griežtai smerkiau-j 
čius “jeigu pasidrąsins” iš j 
“smurtininkų”, “fašistų” ti
tulą priimti, apie ką visai 
nesapnuoja.)

FARMOS
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 informa
cijų rašykit. (16)

JOHN SUSLA
Box 50 Fairdale, Pa.

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

CUNARD
l LIETUVĄ

(Per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos abiem 

galam laivakorčių

Į KAUNĄ ir ATGAL ant
BERENGARIA ir
MAURETANIA ....$211
AQUITANIA .. $215
T Lietuvą greitu laiku, išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 Idesos .keleiviai turi kambarius; 
Neprilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipki-,

CUNARD LINE
Union Trust Building 

.1022 Chester Ąye. Cleveland, O.

Šis modeminis 
amžius 

mėgsta malonų

PENKTADIENIO BARGĖNAI SKLEPE
§1.25 Levams Lempos, po $1

Lo.vos lempos visokųi spalvų su 
šokėtu ir viela, specialiai Base
mente.

$3 Stalines Lempos, po $2
Stiklo panel stalines lempos, 18 

colių aukščio, su vienu žiburiu, 
metalo koja, specialiai Basemente.
Moterų šilkines Pančiakos 

95c
Puikips šilkinės pančiakos su 

mercerizuotu viršum, visose spal
vose, antros rūšies $1.59 vertės. 
Basemente.
Mcterį Kostiuminiai Slipe- 

riai 59c
Kostiuminiai sliperiai, žemu 

viršum, tiktai tamsių spalvų, spe
cialiai nupiginta Basemente.

MERGAITĖMS _ 
Velykines Skrybėlės

$1.59
Virš 30 naujų stilių tinkan

čių merginoms visų amžių ir 
mierų. Visos šiaudinės ir su 
dasiuvimais materijų naujo* 
jose spalvose. Basemente.

Vaiku Ilgos Pančiakos, 19c.
Vaikų ilgos tvirtos pančiakos, 

•visokiose spalvose, antros rūšies 
35c vertės, specaliai Basemente.
Vaiku Kryžiuotos Pančiakos 

pora 15c
Vatinės kryžiuotos pančiakos, 

tvirtais kulnais ir pirštų .galais, 
antros rūšies 25c vertes, specialiai 
Basemente.
Vaiku Union Siutai po 33c

Atletiški arba vatiniai' union 
’apatiniai, antros rūšies 59c ver
tės, specialiai Basementė.
Vyru Marškiniai tik po 89c

Marškiniai su kalnieriais, viso
kių rusių, antros rūšies $1.35 ir 
$1.65 vertės, specialiai Basemente.
Vyrų Apatiniai, Marškiniai ir 

kelines, po 49c
Vyrų balbrigan marškiniai ar

ba apatinės kelinės, trumpom 
rankovėm, antros rūšies 69c ver
tės, specialiai Basemente. Į

Vaikų Lumberjacks, po $1.39
Vilnoniai lumberjacks, gražiuo

se marginiuose, visokių mietų, re- 
guliarė kaina $2.95, specialiai Ba
semente.

$1.69 Skalbiamas 
Gryno Šilko Crepe

$1.25
40 colių pločio gryno šilko 

crepe visose pageidaujamose 
spalvose, taipgi tinkamose ir 
suknioms siūti. Specialiai 
Basemente.

$2 Corsettes, specialiai $1.29
Brassiere ir juostos kombina- 

cija, dryžuoto batisto, lengvais 
kaulukais, reguliariai $2 vertes, 
Basemente' tik $1.39.

Moterų Krepšeliai po 79c
Odos rankiniai krepšeliai viso

kių madų ir gražaus darbo, $1 iki 
$1.39 vertės. Basemente.
$1.29 iki $1.69 šalikai po $1

Crepe de chine salikai gražiuo
se marginiuose pasirinkimui, vi
sose pavasarinėse spalvose. Ba
semente. ‘ •
50c Gėles, pasirinkimui 39c

Gėliuotas chiffon arba, mišinis 
su velvetu visose norimose spal
vose, specialiai Basemente.

$1 Karoliai po 79c
60 colių ilgio retežio pavyzdžio 

karoliai, gražios gelsvos spalvos. 
Specialiai Basemente.
25c-50c Odos Diržai po 19c

Moteriški odos diržai žibančios 
ir baltos minkštos odos, visokių 
ilgumų, specialiai Basemente.
Moterų $1.69 Pirštines 59c

Lisle pirštinės visose pavasari
nėse spalvose, visokių mierų, spe
cialiai Basemente.
Jack o’ Ray Crepe, 59c jar.

36-colių pločio Jack o’Ray cre
pe, rayon ir vatos mišinio, pa
geidaujamose spalvose. Specia
liai Basemente.
$1.39 Skarmalų Patiesalai po: 

98c
Mieros 27x54 colių, mėlyni ar

ba ružavi, galai su kutosais, spe
cialiai Basemente.

Cleveland, O. 
. . Erie, Pa. . <
• . Erie, Pa.. ,
• Buffalo, N. Y.

Read Up 
Arrive 6:00 a. m. 
Leave-12:00 m. n. 
Arrive 10:30 p. m 

, Leave 5:30 p. m.

New Automobile Rate $5.00 and up
THE CLEVELAND AND BUFFALO w-,TRANSIT COMPANY Pa VO $5.50
E. 9th Street Pier Cleveland, O. X vJoaJ V

CLEVELAND 
ERIE PA. 
BUFFALO

I MAGAM FALLS 
CEDARPOINT 
PUTlNBAY

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

Three Palatial C&B Steamers
Hie Great Ship “SEEAND3EE”—“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 7:30 a. m.

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 
4:30 p. m. Leave .

10k3O p. m. Arrive 
12:00 m. n. Leave ,
6:00a.'m. Arrive L _ __ ...._____ __________ .

Connectionsfor Niagara Falls, Eastern and Canadian Points 
(Ask your ticket agent or tourist agency for tickets via I 
C &. B Line. Your rail ticket is good on our Steamers. |

lengvumą
Camels

J? 1927, R. J. Reynolds Tobacco 
Vompany, Winston-Salem, N. C.

Vertėjai mokanti jūsų kalbų noriai pagelbsti pirkinėjimuose.

PABANDYKITE Camel ir dažino- 
site kodėl jie užkariauja moderninį 
pasaulį. LENGVUMAS ir MALO
NUMAS. Camels išpildo rūkytojų 
norus šio griežto amžiaus. Iš ciga
rete tokio skanumo ir kvepėjimo dar 
nebuvo. Malonus lengvumas, kuris 
tegali paeiti iš kopuikiausio sumai-* 
šymo parinkčiausių Turkiškų ir Na. 
miniu tabakų.

Šitas amžius reikalauja visame 
kogeriausio — ir randa savo idealą 
rūkyme Camels. Niekur kitur nera
site tokio lengvumo, tokio visados 
patikėtino gerumo kaip čia—

“IMKITE CAMEL!”



VAROSI

čia, nieko kito negalėdami ir 
neturėdami teisės patvarkyti, 
tarp savęs tik ėstumes?

Kitas dalykas, trumpai bai
giant, reikia paklausti “Tėvy
nės”: Kiek nuo to memeran-

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa) Andriennė pažiurėjo j tą Jėzuitą nuo-

PRIE^KO SANE
I**

y^ČIU Gruodžio 17 perver-' 
smui, A. L. T. Sandara 

pergyveno didžiausią revo
liuciją negu Juokia kita mu
sų partija Amerikoje. Di-, 
dėlė to perversmo dalis 
yra Sandaros diktatorių at
metimas nuo savęs dviejų 
tautinių laikraščių, “Vieny
bės” ir “Dirvos”. Be tų 
laikraščių dabar Sandara 
lieka su savo vienu organu 
kaip su vienu pirštu, ir tuo 
lyg sopa užrištu, kurį gal 
išgydys naujai atvykęs re
daktorius p. Pronskus (jei
gu nepasiduos ‘principams’ 
ir diktatorjams).

# ĄJ ■

Nepersenei mes “Dirvoj” 
darėm pastabas memoran
dumą rašiusiems kad reikia 
ne už akių bartis, bet j akis 
susiėjus susitaikyti ir dary
ti tai kas reikalinga daryti.

Šitas atatinka ir Sanda
ros diktatoriams: vietoj su
sitarus nustatyt vieną pat
riotišką frontą su tautiš
kais laikraščiais, “Sandara” 
leidosi “palyt” visomis ka- 
nuolėmis už “principus” ir 
“demokratijas”, nežiūrint 
kokią dezorganizaciją tas 
pasės, ir kada “Vienybė” ir 
“Dirva” Į dalyką atsinešė 
šalčiau, svarbiausia norėda
mi sulaikyti žmones nuo 
pakliuvimo bolševikų įta
kon, “Sandara” tuoj pasi
skubino apšaukti tuos du 
laikraščiu fašistais, ir tolyn 
daugyn užsivarinėjo, iki da- 
sivarė to ko priešai troško: 
susilpninimo Sandaros.

Jeigu prie trijų-keturių 
laikraščių Sandara davė 
progą priešams primetinė
ti “menka”, “silpna”, kokią 
ta organizacija liks prie 
vienos “Sandaros”, kuomet 
jos buvęs redaktorius-sek- 
retorius pasakė jog tų kitų 
laikraščių “pagalbos nepa
geidaujam”? Tikrai galime 
sakyti ‘kad visa Sandara 
bus tik Bostono apielinkė, 
su kuopa-kita kitose kolo
nijose.

Kokie tie “baisus” “Dir
vos” prasižengimai kurie 
privedė “principą”Paulau
ską suspenduot Karpavičių 
(ir džiugiai paskelbt širvy- 
do rezignaciją).

Už tai kas Karpavičiaus 
pasakyta “Dirvos” No. 52 
1926 metų Karpavičius ne
sidrovės stoti prieš savo 
tautą už metų, už dešimts 
metų ir už desėtkų metų, 
nors tas šiek-tiek nepatiko 
socialdemokratų draugams 
ir kitiems kurie turėjo juos 
remti dėlto kad jie buvo su
varyti su Valstiečiais Liau
dininkais sudaryti valdžią.

Už. šimto metų nuo da
bar “Dirvos” taktika laike 
perversmo išrodys buvus 
gera, nes “Dirva” visomis 
galėmis šaukė kad nežiūrint 
visų savitarpinių kivirčių 
svarbiausia musų pareiga 
yra gelbėti tautą nuo pra
žūties.

Kivirčių buvo ir bus tarp

musų partijų, bet jeigu tau
ta, šalis per juos turėtų bū
ti nustumta j priešų nagus 
tada jau mes dingę.

# # #

“Sandara” pirmutinė pa
šoko mus fašistuoti ir grie- 
bėti socialistų ir net bolše
vikų pagalbos revoliucijai 
(ar kam panašaus) prieš 
smurtininkus kelti, nepai
sydama kas bus po to.

Štai svarbiausios ištrau
kos iš “Dirvos” No. 52, iš 
kurių dabar, atšalusiu upu, 
visi gali spręsti ar tai buvo 
užtarimas smurtininkų ar 
susirūpinimas šalies liki
mu (jei kas buvo vėliau ra
šyta tai irgi tik laikytasi 
tos pat taktikos, šaltumo, 
atsargumo ir persergėji
mo) :

* v *

“Jeigu katalikai, su savo 
diktatoriais prie to prives, 
jeigu perdaug spaus ir per
sekios žmones ir jie sukilę 
atsikratys, jų pasiduodami 
bolševikams tada jau bus jų 
kaltė, ne musų. Vengkime 
kurstęsi patįs ir klausę kttr- 
stytojų prie liejimo kraujo 1 
jūsų brolių, tėvų.”

*
“ ‘Dirvos’ skaitytojai, pa

tariame ir prašome jūsų 
būti šaltais ir atsargiais: 
Lietuva kokia nebus, kata
likiška ar tautiška, bet vis 
bus musų šalis, musų tėvy
nė; bet jeigu prie suiručių 
užgrobs ją bolševikai ar 
Lenkai tada jokios tėvynės 
neturėsim.”

«
“Amerikos socialistai, ku

rių yra tik saujelė, dabar 
naudosis sumaišyti Sanda- 
riečius ir abelnai patriotus 
visokiais savo atsišauki
mais.. ...’ Komunistų gi at
sišaukimus ir ‘rodąs’ visai 
ignoruoki t, nes jie tik skai
tytojus žvejoja sudrumsta
me vandenyje.”

*
“O Valstiečiai Liaudinin

kai revoliucijos nemano kel
ti, nes jie supranta kad tas 
pavojinga šalies gerovei.”

* * *

Viskas kitas kas buvo sa
kyta buvo prieš socialdemo
kratus du ministeriu: švie
timo ministerį Čepinskį del 
steigimo Lenkiškų mokyklų 
ir Požėlą, kuris leido kuo
sai bolševikuojantiems ele
mentams mindžioti Lietu
vos vėliavą.

» * *

“Dirva” tik tada skaity
sis su Sandara kada Pau
lauskas atšauks savo “prin
cipus” (arba tą jo suspen-x 
davimo “dekretą” prieš K. 
S. Karpavičių), o savo skai
tytojams pareiškiame jog 
“Dirva” kokia buvo tokia 
ir bus: patriotiškas libera
liškas laikraštis, pasiryžęs 
liaudį šviesti, o ne kurstyti 
brolį prieš brolį del politi
kierių varžytinių už vietas.

“Tėvynės” Pažiūra
Ir “Tėvynė” nors netiesiogi- 

nai daro "Dirvai” priekaištą 
kam pakritikavo nekuriu Lie
tuvos veikėjų išleistą visuome
nei memorandumą apie vedimą 
šalies į pražūtį.

“Tėvynė” sako:
“Mes sakytume kad Ameri

kiečiai nors kartą turėtų pri
pažinti Lietuvos patvarkyme 
teisėtumą tiems žmonėms kurie 
tenai gyvena ir ne tik galva 
bet visu stuomeniu už mus di-, 
dėsni bei geriau' Lietuvos rei
kalus supranta.’

Labai puiku. Ir kam tada 
memorandumus siųst į musų 
laikraščius Amerikoje, kad mes

dūmo musų laikraščiuose pasi
rodymo Lietuva į pražūtį nu
ėjo? Pagaliaus, kiek mes galė
jome pagelbėt išlaikyt nuo nu
ėjimo Lietuvos į pražūtį tik 
dėlto kad tą memorandumą ga
lėjom perspausdint ir pagąs
dint Amerikos Lietuvius pražū
ties pavojumi?

“Dirvos” noras ir buvo: kam 
tie Lietuvos veikėjai kiša mums 
savo vaidus kad jie patįs, “vi
su stuomeniu už mus didesni ir 
geriau.. Lietuvos reikalus su
prantanti,” kaip “Tėvynė” sa
ko, gali ten pat ant vietos su
siėję susikalbėti, išsibarti, ir 
imti daryti gerai.

Užtai “Dirva” to memoran
dumo if nespausdino.

DAINA
(Pad. ' K. Kiverienė. — V. K. K.)

Kiek ant dangaus yr’ žvaigždelių 
Tiek ant žemės yr mergelių, 
Visos gražios kai rūtelėj, 
Visos žydi kai roželės.

Visos linksAios, uliavoja
Pakol bernelis atjoja,
Kai atjojo bernužėlis
Reiks palikti jaunimėlis.

Rėiks perstoti uliavoti, 
Reiks .bernelį šėnavoti; 
Mergužėle jau nebusiu 
Už bernelio kai pakliūsiu.

Bažnytėlėn nuvažiavau, 
Pravardėlę naują gavau, 
Ir suspaudė man galvelę, 
Suramino jam širdelę.

Klausė manęs kunigėlis 
Ar patinka bernužėlis.
Nenorėjau atsakyti,
Jam sarmatą padaryti.

Nepatinka bernužėlis,
Varo mane tėvužėlis, 
Ką aš jauna bedarysiu
Jei tėvelio neklausysiu. ~ • i,į $

Kai kvietkelį užaugino, $
Kam pateksiu nieks nežino.
Dažnai tankiai atsidusiu, 
Nežinojau keno busiu.

NAŠLAITĖS DAINA
(J. Nasutavičienė) 

Išvažiavo tėvelis į didelę kelionę, 
Ir paliko dukrelę mažą, neužaugusią.

Parvažiuoja tėvelis iš didelės kelionės, 
Ir sutinka dukterėlę vieškelėliu einančią. 

O kur eini, dukterėle, šituo viešu keleliu, 
O kur eini, siratėle, vargelyje auginta?

Aš einu, tėveli, pakol prieisiu kalnelį, 
Pakol -prieisiu kalnelį, motinėlės kapelį.

Prieš kalnelį eidama, ant lapelių guldama, 
Ir gailingai veikdama, motinėlę keldama:

Eik, kelk, mano motinėle, šukuok mano 
galvelę,

, Kelkis, mano motinėle, užvilk man mar
škinėlius.

Nesikelsiu, dukrele, nekelsiu, siratėle,
Juk tu turi močekėlę vietoj mane, motinos. 

Ai, močeka, močeka, tai netikra motina: 
Neglaudžia prie širdelės, nei žodeliai 

nemeilus.
Kaip šukavo galvelę draskė mano plauke- 

k liūs, j , i; , U’
O kaip vilko marškinėlius laužė mano f 

rankeles.
Kai močiutė šukavai, glostei mano plauke

lius,
O kai vilkai marškinėlius ant kelelių sodi

nai.

Atsisukdamas į Andriennę, magistra
tas tarė: — Gaila, tamista, kad turėjai bū
ti šitaip pažeminta. Toliau gi, tas drąsus 
žmogus, — sakė magistratas rodytinas į 
Rodina, — kuris taip drąsiai ėmėsi rūpin
tis tamistos išliuosavimu, išsireiškė kad ta
mista gal paimsi į savo globą ir Maršalo 
Simono dukteris, kurių aš tuojau eisiu rei
kalauti paliuosuoti iš vienuolyno.

— Taip, nes kaip tik aš patyriau kad 
Maršalo Simono dukterįs atvyksta ruo
šiau priimti jas pas ’save? Jos yra! mano 
artimos giminės. Man Jbus labai malonu 
jas su savim turėtį, ir busiu dėkingas ta- 
mistai jei pavesi jas mano globon.

Magistratas atsisukęs į daktarą tarė: 
— Ar tamista nesipriešinsi kad aš tas mer
gaites čia atsivesiu iki Mademoiselle Kar- 
doviliutė išsirengs?'

— Mielu boru, lai jos ateina, — tarė 
daktaras.’— Mano karieta nuveš jas visas 
į namus.

Andriennė padėkavojo magistratui ir 
sakė kad ji stengsis kada nors atsilyginti. 
Magistratas žemai nusilenkė ir išėjo. Jie 
abudu buvo nusisukę nuo daktaro ir Rodi
no, ir pasinaudodamas ta proga Rodinas 
įkišo daktaro rankon raštelį, kurį tik ką 
parašė sa^o skrybėlės dugne. Baleinier 
nepaprastai nustebo iš to, bet Rodinas pa
darė jam slaptą ženklą. Kada magistra
tas atsisuko jau Rodinas buvo toliau nuo 
daktaro ir žiurėjo į Andriennę susirūpi
nusiai ir pagerbtinai.

Daktaras pasisiūlė magistratui paeiti 
su juo į vienuolyną, ant ko tas sutiko, ir 
Rodinas liko vienas su Andrienne. Lydė
damas magistratą, Baleinier pasiskubino 
peržiūrėt raštelį, kuris buvo: “Magistra
tas eina į vienuolyną per gatvę. Skubėk 
per sodną į vienuolyną ir pasakyk virši
ninkei pildyti įsakymus kokius aš daviau 
kaslink tų mergaičių. Tai labai svarbu.”

Keistas Rodino padarytas ženklas, ir 
ypatingas raštelis, prirodė daktarui, kuris 
maišėsi iš nuostabos į nuogandą, kad sek
retorius toli nuo išdavystės abbės d’Aig- 
rigriy ir kad dar vis veikia Didesnei Gar
bei Viešpaties. Vienok, nors pildė7 Rodino 
įsakymus, daktaras niekaip nesuprato ko
dėl taip tas senis elgiasi, kad net pats pra
nešė valdžiai apie tai kas reikėjo kuola- 
biausia užtylėti, nes tas gali prinešti blo
gas pasekmes abbei d’Aigrigny, kunigaikš
tienei de Saint-Dizier ir pačiam daktarui. 
Bet gryžkime prie Rodino, likusio vienu su 
Andrienne.

SKIRSNIS XXXIV 
Abbės d’Aigrigny Sekretorius.

Vos tik magistratas ir daktaras išėjo, 
Andriennė, kurį buvo pilna džiaugsmo, su
šuko žiūrėdama į Rodiną su pagarba ir 
dėkingumu: — Pagaliaus, ačiū tamistai, aš 
esu laisva! Niekad aš taip nebuvau lai
minga kaip dabar, niekad nesupratau ir 
neapvertinau laisvės kaip dabar!

Jos krūtinė kilnojosi, veidai raudona
vo, lupos pusiau pravertos traukė į kruti
nę laisvą, gaivinantį orą.

— Aš šioj baisioj vietoj išbuvau tik 
kelias dienas, — kalbėjo ji, — bet kentė
jau gana kad pasižadu nepraleisti nei vie
no meto be paliuosavimo iš kalinio kokio 
nors vargšo už skolas. Pavelyk man ta
mista iąreikšti savo dėkingumą ir kaip 
nors atsilyginti1 už pagalbą! — kalbėjo ji, 
pilna entuziazmo.

Andriennė pamatė didelę permainę 
Rodino veide. Jis, toks rustus, žiaurus, 
nepalenkiamas atsinešime link daktaro, 
dabar buvo švelnus ir nuolankus. Jo ma
žos, pusiau paniurusios akįs, buvo nustaty
tos į Andriennę su žingeidumu. Paskui, 
lyg norėdamas atplėšti save nuo tų įspū
džių, jis tarė sau: “Na, na, ko čia pasiduo
ti jos įtekmei. Laikas perbrangus* mano 
užduotis neatlikta”. Paskui prabilo į ją: 
— Mano brangi panele, ar tikėsi ką aš sa
kysiu ar ne, vienok nėra ką kalbėti apie 
dėkingumą kada svarbus dalykai dedasi 
jūsų šeimynoje. Ar tamista nujauti?

stabiai. — Kas tokio galėtų dėtis?
— Ar žinai tikrą priežastį tavo įkali

nimo šiame name? Ar iu žinai kas pa-' 
įtekmėje kunigaikštienę de Saint-Dizier ir 
abbę d-Aigrigny?

Išgirdus tuos nekenčiamus vardus An- 
driennės linksmas veidas persikeitė ir ji 
rustai atsakė: — Tai neapikanta, kokią 
turėjo kunigaikštienė prieš mane.

— Taip, 'neapikanta; dar daugiau, no
ras apvogti tave nuo didelio palikimo.

— Mane? kaip?
— Tu turbut nežinai apie tai kas tu

rėjo dėtis ant Rue Saint Francois Vasario 
13 dieną, kur tamista turėjai dalyvauti pa
siimti savo dalį?

— Nieko visiškai apie tai nežinau; tik 4 
žinau buvo kokie ten šeimyniški raštai iš 
kurių žinojau kad kokiomis ten nepapras
tomis aplinkybėmis vienas musų prodie- 
dis turėjo palikęs mums kokių tai pinigų.

— Bet kokia nelaimė kad tu nežinojai 
jog Vasario 13 dieną, tam tikrą valandą, 
visi ainiai turėjo susieiti pasiimti savo da
lis. Tai dienai ir valandai sykį praėjus tie 
kurie neatsilankė amžinai praranda savo 
dalį. Ar žinai ir supranti kodėl tu buvai 
čia uždaryta?

— Taip, suprantu, — dasiprotėjo An
driennė; — vagystė buvo pridėta prie ma
no tetos nekentimo manęs. Viskas aišku. 
Maršalo Simono dukterįs, turėjusios tokią 
pat teisę prie tų turtų, taip pat uždarytos.

— Bet jus ne vienos kurios nuo to nu- 
kentėjot.

— O kas daugiau?
— Jaunas Indėnas.
— Princas Džalma? — skubiai tarė 

Andriennė.
— Tuo pačiu tikslu jį ko tik nenunuo- 

dino, — aiškino Rodinas.
— Ak, viešpatie! — nusigandus šukte

lėjo Andriennė. — Tai baisu.
— Kada tu siuntei pasiuntinius į savo 

dvarą jį parvežti į Pasirą, bet klastingu 
budu tavo pasiuntinis buvo prašalintas iš 
kelio ir princas pateko į priešų rankas.

— Kur jis dabar?
— Mažai aš apie tai žinau. Žinau tik 

kad jis Parise, tik nesirūpink apie jį. Aš 
pasistengsiu jį surasti, nes tai puikus jau
nikaitis. Kad žinotum, panele, kokią pui
kią širdį jis turi! tai auksas ne žmogus.

— Mes turim jį surasti, — tarė An
driennė. — Jis yra mano giminietis, vie
nas, be draugų, be pinigų.

'— Tikrai, — atsakė Rodinas. — Na
bagutis, nes dar visai vaikąs — aštuonio
likos ar devyniolikos metų — paleistas į 
Parisą, į šį pragarą — ir gali atsidurti į 
netikėtus pavojus.

— Dabar aš matau tą visą dalyką, da
bar Suprantu labiau negu kitados kada už 
ką mane palaikė beprote. Tamista matau 
esi lyg kokia gera mus šeimynos dvasia, 
kuris mus visus žinai. Prašau surasti kur 
randasi tas princas, užlaikyk mano paslap
tį? ir atvesk jį į mano namus, to jo nežino
mo draugo kaip jam pasakysi; jis ten ga
lės gyvent kaip princas.

— Taip, jis gyvens kaip princas, ačiū 
tavo turtingumui. Bet niekad tokio susi
rūpinimo neužsitarnavo kitas kaip vertas 
jis. Kad tu matytum jo puikų veidą....

(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
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Juodas Karžygis
Į Senovės Pasaka. Parašė VĖJAS. Į

. ANTRA DALIS.
(Nuo čia prasideda Ardžio kelionės ir jo 
stebėtini patyrimai — slapstymaisi, apgy
nimai nekaltų, pažinimas paslaptingos mo
teries, patekimas nelaisvėn ir tt. Kurie 
dar neskaitėt šios pasakos, ir nauji skai
tytojai, pradėkit sekti su šiuo numeriu.)

KAS JAU TILPO IKI ŠIOLEI:
Ardys, jaunas, apie 22 metų amžiaus, našlės sūnūs, 

kuoro sargas paupyje, iš kurio senovėj karo laiku užde- 
1 gus ugnis buvo duodama gandai kaimynams apie pavojų 

arba šaukiamasi pagalbos, būdamas tvirto sudėjimo, 
milžiniško ūgio, išgelbsti laike medžioklės savo kuni
gaikštį nuo mirties meškino naguose.

Ardžio tėvas buvo kariauninkas, todėl iš jo nuo pat 
jaunų dienų Ardys mokėsi karo darbų ir kaip ginklus 
vartot. Pats taipgi savo drąsia prigimčių net štebino 
tėvų savo narsumu. Ardžio tėvas jau būVo be rankos tai 
buvo paskirtas tą kuorinyčią užžiurėt. Tėvui mirus, Ar
dys jau būdamas paaugėjęs liko kuorinyčios sargu iki 
minėtos medžioklės, kada kunigaikštis pakliuvo į meški
no nagus.

Kunigaikštis Rykulis, apvertindamas narsius vyrus, 
ir būdamas dėkingas Ardžiui už išgelbėjimų gyvasties, 
pašaukia Ardį ir jo motinų į savo pilį, Ardį paskiria į 
pulkų ir paskiau paaukština. Kuorų sergėt pasiunčia 
kitų. Ardys patinkamas pilyje su iškilmėmis, nes kuni
gaikštis jau apsakė visiems' koks jis narsus ir didelis.

Pilyje Ardys randa Laukį, kunigaikščio sunkų, pasi
žymėjusį savo narsumu vyrų, kuriam lygaus iki tolei 
dar niekas nematė. Laukys matydamas žmones kryps
tant į Ardžio pusę, pradeda Ardžiui užvydėti ir jį paže
mina, pasakodamas kad Laukys tik didelis laužas, nar
suoliu gali būti tik tas kuris atsižymi narsiai darbais.

Ten pat randasi ir Algė, kunigaikščio jauna duktė, 
kuri pradeda Ardį vilioti ir garbina jo didvyrį, o ne jį 
patį, nes jis yra prastos našlės sūnūs.

Laukys iššaukia Ardį į gyvų briedžių medžioklę, 
Ardys pasirodo viršesnis už Laukį, kas Laukį erzi
nės visi garbina Ardį.
Paskui ateina metinė narsuolių rungtynė, joje Ar- 
pervirąija Laukį plaukime, jojime, imtynėse, kovoje 
arklių, ir Laukiui iš piktumo lieka tik pasakoti kad 

tas narsus kas karuose atsižymi, o Ine žaisluose.
Ardys nesikenčia tokia' savo paHėtimi ir nenori ku

nigaikščio sunui kelyje stovėti, bet kunigaikštis nenori 
jo paleisti,' prie to Ardžiui rupi motina, kur jis senutę 
dės jeigu pamestų kunigaikščio pulkų?

Tuo tarpu Algė vis prišnekinėja tėvui apie Ardį ir 
apie brolio pavydumų, ir kunigaikštis būdamas dėkingas 
Ardžiui už išgelbėjimų gyvasties jį myli ir bara savo 
sūnų už pavydumų ir kerštavimų Ardžiui.

Ateina priešų užpuolimas, ir tame Ardys pasižymi, 
gabiai sumušdamas priešus, bet kad mūšyje dalyvauja 
ir Laukys tai jis sau garbę prisiskiria. Vienok pilies 
žmonės laiko tik Ardį didvyriu.

Bėgdama nuo priešų su saviškiais, į Rykulio 
atbėga ir kaimyno kunigaikščio duktė, Kastytė. Tfa 
pradeda prie Ardžio gretintis, nors Laukys jų sau 
nužiūrėjęs. Po priešų nugalėjimo, Ardys nubėga 
motinos, ji džiaugiasi savo sunaus narsumu, pasakoja 
kad jis yra narsesnis ir tvirtesnis už savp tėvų.

Kunigaikštis pasišaukia Ardį, ir tų žinodamos, Al
gė ir Kastytė nubėga sodnan jį patikti, jodvi už jį susi
peša, nes kožna slaptai prie jo meilinasi. Susipešę iš- 
sipasakoja viena kitai kad jos nepaiso už patį Ardį ir 
neitų už jo, tik taip sau pažaisti nori. Tų nugirsta Ar
dys už krūmo būdamas, ir jo širdis suskausta, nes visu 
laiku jaunikaitis manė kad Algė jį tikrai myli.

Nuėjęs pas kunigaikštį, Ardys atiduoda savo kar
dų, pasiryžęs išstot iš pulko ir keliaut sau svetur, nes 
Laukio pavydumas ir Algės suvedžiojimai jį labai su
graužė. Bet kunigaikštis nesutinka jo išleisti, primin
damas jo senų motinų, kuri nenorės be jo likti. Ardys 
liekasi Rykulio pulke, bet toliau skaitydami pamatysit 
kaip ilgai jis ten buvo.
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I.
Ardys Neteka Motinos

Su kiekviena diena jaunas Ardys ėjo 
tvirtyn, nes vis dar augo jo kūnas, ir tarp 
senų patyrusių vadų besistumdydamas jis 
■kasdien daugiau pramoko ko reikalinga 
narsiam žmogui, o jam daug nereikėjo aiš
kint, jis rodos jauste jautė, net mintis su
prato kitų savo vyresniųjų, ir viskuo per
siėmė taip ūmai kaip tik sužinodavo.

Bet su kiekviena, diena senas žmogus 
eina silpnyn ir kaipo silpnesnis labiau ir 
labiau rišasi prie stipresnio,- taigi Ardžio 
motina labiau ir labiau savp sūnų brangi
no, ir savo senose mintyse sutverė iš jo 
sau dievaitį, kurį garbino užmiršdama vis
ką kas buvo aplink ją. Jis buvo visas jos 
džiaugsmas, ramybė, paguoda; visi jos rū
pesniai, širdgėlos is nelaimės. Ką jautė 
jis tą pat jautė ir ji, tik daug labiau: daug 
.džiaugsmingiau kas gero, daug skaudžiau 
kas blogo.

Jau buvo pradžia gilios žiemos, po tos 
vasaros kai jie Rykulio pilį nuo priešų gy
nė, ir tarp gilių sniegų jų gyvenimas ėjo

Gal Ardžiui ir laimingesnis gyveni
mas butų buvęs jeigu motina tą ką pasi
ryžo pasakyt butų visai užslėpus ir nusine
šus su shvim j vėlių šalį. Bet ji jautė iš
pildysianti savo sąžinės įsakymą jeigu pa
sakys ir sunui ką ji turi savo širdyje už
rakintą per daugybę metų.

Netikėdama ji dar susirgti, dar jaus
dama gyvensianti, išlydėdama sūnų nieko 
neminėjo; dabar jau baiminosi kad turės 
mirti be jo šalę savęs ir kad ta paslaptis 
baigsis su ja, nors jos noras buvo kad ji

nuobodžiai, kaip štai vieną naktį pilies sar-j iškiltų aikštėn ir stotųsi kaip turi stotis, 
gyba išbudino, kelis >vadus ir nuogandoj Į kada nors.
rodinėjo kad' kuorinyčioj iš kurios paėjo j Belaukiant kuoro gandų, vieną pava- 
Ardys dega didelis laužas, kas reiškė, jog karę, už poros mėnesių, parjojo pilin trįs 
iš tos pusės kaimynai šaukiasi pagalbos, vyrai ir pareikalavo nuleisti vartus. Sar
nes priešų užpulti. • j gai ;stebėjosi ir nežinojo ką daryti. Pasi-

Vos išbrėškus dienai, susiėję vadai pas j šaukę viršininką papasakojo dalyką, ir tas 
kunigaikštį apipasakojo kad kaimynai va-1 iš sienos užklausė kas jie tokie.
karuose yra priešų užpulti ir kad reikia 
skubintis su pagalba.

Ardys jieškodamas įvairumo ir norė
damas greičiau išstumti sau iš minčių Al- 
gę, kurios’ visu ląiku vengė bet nepasakė 
kodėl, ir kurią delei ko tai negalėjo už
miršti, pasisiūlė joti su pulku kokį kuni
gaikštis duos. Kuomet kiti vadai geidė sė
dėti namie prie šiltų ugniakurių, Ardys 
negalėjo nurimti vietoje.

Kunigaikštis jo prašymą išpildė, vėl 
pripažindamas jį narsuoliu kuriam lygaus 
negalima rasti, ir Ardys išjojo su pulku 
narsesnių vyrų į tą pusę iš kur matė gan
dą.

Gailiomis’ ašaromis .verkdama ir vil- 
gydama savo sunaus 'veidą šaltoj žiemoj, 
motina atsisveikino-išlėido. Ardį į karą, 

‘ žinodama kad išeina nuo jos ilgesniam lai
kui ir kad atsižymės ar puldamas nuo prie
šo ginklo, ar sugryždamas gyvas. Bet tik 
pats atsiskyrimas su juo jau senutei buvo 
labai skaudus, ir ji, per sniegus klampo- i 
dama, sukinėdamasi iš kelio vyrams ir 
kliams, vaikštinėjo po kiemą ir sekė

Į pilies vartų, išlydėdama jį.
* * *

Išjojo jie, naujas sniegas užsnigo 
pėdsakus, ir nesulaukia jų gryžtančių. 
visi ir ne visų laukė, bet vis reikėjo gauti 
kokį nors gandą apie juos. Bet praėjo me
no laiko ir du, o vis nei žinios nei kariau
ninkų nėra.

Po kelis sykius per aktį senutė kėlė iš 
guolio ir per sniegus brisdama ėjo į tą pi
lies šoną iš kur galėjo matyt savo senovi
nį kuorą, ar nepamatys jame ugnį, ar ne
pamatys gandą kad jau jie gryžta. Bet 
vis nieko nematė, nieko neregėjo.

Didesnis už Skausmą, sunkesnis už 
mirtį buvo kentėjimas ■senos motinos, ir ji 
bebraidydama, bevaikščiodama per spei
gus peršalo ir susirgo.

Jeigu jos sūnelis butų žinojęs kad" ji 
taip jo laukė ir kad dabar nelaukia — jau 
neįstengia išeiti iš grytelės ir nežiurinėja 
į vakarų kuorą, jis butų labai nusiminęs. 
Į jos kląusinėjimus ar nepareina, ar nėra 
žinios, kitos atsakė kad jokių žymių nėra 
ir nesimato.

Dejavo, dūsavo, aimanavo motina ii' 
jautė mirtį prieš akis, bet nejaugi ji pave
lys sau numirti nepamačius dar savo vie
natinio džiaugsmo, nepatyrus kaip jam 
ten sekėsi, ar neišgirdus kas su juo nuti
ko?

Išdžiuvo ji kai šakelė nuo medžio nu
laužta, akįs įdubo kaktoje, rankų pirštai 
buvo tik kauleliai išbalusia oda aptempti, 
ir visa ji tapo panaši į baidyklę bet ne į 
žmogystą, vienok vis atstume mirtį ir bu
vo pasiryžus pamatyti savo sūnų, — jeigu 
jis dar tebėra gyvas.
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Didelė Paslaptis
Jeigu dar nepervėlai bus, sena motina 

geidė prieš mirtį pasakyt savo sunui pa
slaptį kurią ji iki šiolei laikė, ir jeigu kas 
daugiau apie tai žinojo tai gal tik vienas 
senis kunigaikštis, kuris vienok tam ne- 
pridavė svarbos, nes jau viskas buvo ilgas 
laikas kaip praėję, visi žmonės buvo už
miršę. Prie to, Rykulis tikrai nei nežino
jo visko, nes kaip toliau matysim, dalykai 
buvo labai susipynę. Rykulis kiek žinojo 
tai tik gandus, ir jeigu kas butų teisybę 
sakę kad taip tikrai yra vistiek niekas ne
būtų tikėję. ..4...** . „ .

žygiškumą. Tuo atsilankymu — kas bu-l^1 
vo vasaros pradžioj — Ardys vėl gavo pa-1 
matyt tą savo ligintoją ir sargdintoją, ku
rios vardas buvo Gaižutė, kuri nors neža
dėjo Ardžiui jokių vilčių, bet jo širdgėlą 
padidino.

ir Svietas Juoksis 
kiu su Tavimi

bu-— Ardys sugryžo! — pasklido po 
žinia kada viršininkas gavo atsakymą 
tokie atjojo.

Niekas nesitikėjo jų tik trijų, nes 
žinojo kokis buvo baisus karias ir kas 
dėjosi.

i Užtenka pasakyti tai kad liko tik jie 
trįs iš didelio pulko, bet priešai buvo nu
galėti, pilis išgelbėta, o Ardys sugryžo su 
žaižda — su nauja žaizda širdyje, nes te
nai, anoje pilyje, beginant buvo sužeistas, 
mūšyje krito veik visi jo vyrai, tik jis su 
tais' dviem išliko. Jį tęn ligino jauna, 
mėlynakė, geltonplaukė- mergelė, bet irgi 
valdovo duktė, kuri jį ir jis ją pamilo.

Pyko jis ant savo likimo kurs jam sky
rė būti arti kunigaikštyčių ir davė joms jį 
mylėti, O jis nors mylėdamas, tegirdi nuo 
jų tokius atsakymus kaip girdėjo pasikal
bėjime Algės su Kastyte.

Šitokio savo sugryžimo Ardys nelaikė 
garbingu, o Laukys vėl sugalvojo savo pa
saką — skelbė kad jie mūšyje nedalyvavo, 
pabėgę slapstėsi, palikdami kitus numirti 
pilies gynėjus gelbstint.

Gal tam butų visi ir tikėję jeigu žmo
gus su žmogus nesusieitų ir neišsikalbėtų. 
Vėliau atsilankymas anos pilies valdovo, 
Rainio, pas.Rykulį .patvirtino Ard^iorkąr-

Motinos Išpažintis
Bet gryžkime prie tos paslapties kurią 

motina spėjo prieš mirtį sunui ištarti ir 
mirė.

Vos spėjęs kunigaikštį pasveikint ir 
perduot kaimyno linkėjimus, Ardys, da- 
girdęs kad motina serga, šoko ir bėgo prie 
jos. Rado ten jauną mergaitę jo motinai 
bepatarnaujančią, o motina jau žinojo kad 
jis gryžo, todėl buvo gatava jį priimti ir 
išpažinti ką nuo savo motinos girdėjo.

— Motinėle, tu sergi! tu suvargus, nu
siminus mano palikta.... Sužeistas
vau, negalėjau gryžti. Dabar aš vėl su ta
vim — tu pasveiksi, busi linksma.... — 
džiaugėsi Ardys bučiuodamas jau baidyk
lės, o ne pirmesnės savo motinos, veidą'ir 
rankas.

— Ne, sūneli, aš jau mirsiu, jau mano 
paskutinė valanda atėjo; bet prieš mirtį 
turiu pasakyt tau paslaptį kokia šios pilies 
valdovų giminėje yra. — Ir motina giliai 
atsidusus, lyg kvapo daugiau įtraukti no
rėdama, sustojo kalbėti. Pamačius arti 
stovinčią mergaitę paprašė ją išeiti, norė
dama kad tik Ardys vienas tą girdėtų.

Mergaitei išėjus, senutė nusikabino 
sau nuo .kaklo nelygaus apvalumo aukso 
medalį, ant kurio buvo išspausta toks žen
klas: žirgas, o už jo stovi šarvuotas, vyras 
ilgu draucinu rankoje. — Te, užsikabink 
sau ant kaklo ir nešiok jį, — tarė motina 
ir nuslūgo į patalą nualpus.

Ardys griebė ją persigandęs, lyg no
rėdamas sulaikyti kad nenumirtų nepasa
kius nieko daugiau, bet paklausęs prie 
jos krutinės kad dar širdis plaka — nors 
silpnai — leido jai pasilsėti ir žinojo kad 
atsipeikėjus ji pasakys nors keliais žo
džiais tą paslaptį, kuri jį surūpino.

(Bus daugiau)

LIAUDIES MOTIVA 
Plaukia laivelis per ežeri 
Klausia mergelė pas beri 
Oi tu berneli, mielas, beri 
Kur veži mane šiame laiv 
Neklausk, mergele, kur 1 

plaukia,
Kokia dadelė ten mudu 1 
Oi bernužėli, šelmi bernel 
Bijau aš plaukti per ežer 
Širdelė jaučia kad tu pri 
Mane pametęs kitur kelia 
Aš pasilikus vis graudžiai 

vergsiu,
Tave, berneli, ilgai atmin 
Tu nekalbėki tokių žodelii 

apkabinki mane, me 
patikėki, su manim j 
laimužė ten mudu lai

Ant

Eik, 
Man 
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VELYKŲ MARGUČIŲ 
KONTESTAS

ŠTAI NAUJIENA KOKIOS DAR AMERIKOS 
LIETUVIAI NETURĖJO!

“Dirva” apšaukia VELYKŲ KIAUŠINIU MAR
GINIMO KONTESTĄ-LENKTYNES. Už gra
žiausius Margučius bus duodama dovanos.
Kas gali konteste dalyvauti? Gali dalyvauti vi
sos Amerikos Lietuviai, seni, jauni, vyrai, mote- 
rįs 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 į 
kietą dėžutę arba į dvi, storai vatoje įsukti.
Pakelyje turi būti įdėta vardas ir adresas Margu
čių savininko. Vietiniai galit atnešti ypatiškai.

Siųskit arba atneškit šiuo adresu:

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

•
LIAUDIES DAINA 

(V. K. K.) 
Iki gaidžių mylėjo, 
Po gaidelių kalbėjo, 
Oi lik sveika, mergužėle 
Aš jaunikis, tu našlė.

Bernužėli jaunasai, 
Dobilėli baltasai, 
Kada mane lankysi 
Ir vardeliui vadinsi ?

Sausa lazda kai išsprogs 
žaliais lapais išlapos, 
Tada tave lankysiu 
Ir vardeliu vadinsiu.

Ji po sodną vaikščiojo, 
Sausos šakos jieškojo, 
Ir atrado šakelę
Su žaliaisiais lapeliais.

* Ji
Policijoj įį®

Ateipa verkdama mote 
pas policijos viršininką ir I 
kad ją užstotjų. Jos vąjdąj 
rokai Apdaužytas.

— Kas tave apdaužė? — 
žiūrėjęs klausia teisėjas.

— Už jokius pinigus nei 
kyšiu, nes vėl gaučiau, — ; 
kė moteris verkdama.

— Tai ko atėjai pas ma:
— Pasiskųsti ant savo 

ro....

Visa kaltė tavo
— Mano švarkui padarei 

trumpas rankoves.
— Rankovės yra visai g< 

tiktai tamistos’ rankos peri!

Daktaras matydamas žir 
mirštantį griebiasi gelbėt 
žiūrėdamas ar kas kitas p; 
jam ar ne.

Musų' politikieriai-diplom 
matydami “fašistus” stum 
Lietuvą į pražūtį, kaip jie 
ko, nesipuola fašistus sulai 
ir pasakyt kad taip nedar; 
bet atsisukę į žmones rėj 
“žiūrėkit ką jie daro 1”

Mariampolčj 
įbėgęs kambarin|| 
karininką:

Greitai 
nas kelia

— Kelkite, greičiau kelk 
ponas kapitone!....

— Kas atsitiko?
— Namai dega!,...
— Tfu, kaip išgąsdinai! 

maniau kad siuvėjas atėjo.
- •

SKIRTUMAS
Jonas: Koks skirtumas t 

daktaro jr advokato?
Plonas: O ką aš galiu at 

kyt?
Jonas: Advokatas tave si 

tinės iš teismo į teismą, o d 
taras tiesiog į ano pasaulio 
škųtinį teismą. . .
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AKRON, OHIO tapo nuteistas 
žmogžudis nuteistas koj kėdėj už 

John Sabo, 20 metų amžiaus, I žmogaus.

numirti elektriš-
nužudymą, vieno

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, • na 

prie kokią neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profssorius ne- 
siklausinė* kokia liga sergi ir kur 
skauda, Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegząminavimo. Daugybę dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikro* ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jutų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nysilpaėjuslus 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkua ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir noaikro- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžitdn- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelb ėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10496 Euclid Av. Kampas E. 105 th St. £~<vela»d 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 Dd 8 vakare. 

NedSMieni&Įs nae 19 fld L

Sabo jieškojo sąvo priešo, tū
lo Bob Bruich, ir užėjęs į vieną 
pulruimį ištolo pamatęs tą žmo
gų už kurio nužudymą dabar li
ko' nuteistas, pradėjo Į jį 
dyt ir nušovė per klaidą.

sau-

PASIGELBĖJIMAS ELEKTRIŠ
KAIS PADARGAIS

kas 
pa- 
pa- 
pa- 
Li-.

Biznierių ir Profesionalu Direktorius
Phone Florida 1740J.

DR. A. A. IVINSKAS
Chiropractor

1256 E. 79th St.

PARDAVIMAI

Karšti šildymai ir masaržas, 
galima padaryti su elektriškais 
dargais, rekomenduojama kaipo 
galba nuo mažų skausmų, kaip 
rodo knyga išleista Metropolitan 
fe Insurance Company, 
kai yra menki, pagalba yrarifX

Tarp skausmų kuomet yra maži ir 
pasiduoda tokiam gydymui yra au
sies skaudėjimas, skilvio suirimas, ir 
diarrhea.

Ausies skaudėjimo atsitikime, ta 
knyga pataria tuoj \ pasitarti su gy
dytoju. Užleidimas gali atnešti ap- 
kurtimą. Vienok, karšti kompresai 
ant ausies daug pagelbės laikinai 
skausmą pašalint. Tą galima pada
ryti su pagalba elektriško pado. Pa
tariama niekad nieko į ausį nedėti.

Suirusį skilvį galima pataisyti, sa
ko knyga, paimant dji šaukštu car- 
tor oil ir atsigulant pasilsėti. Elek
triškas šildytojas galima padėti ant 
skilvio skausmo apmažinimui. Rei
kia susilaikyt nuo valgymo.

šiaurėj nuo St. Clair ant E. 72 st. 
pavienis namas parsiduoda, lotas 40 
xl35; finansuotas 6 nuoš. per 15 m. 
Turi būti parduotas, nes reikia pini
gų. Tai geriausias bargenas mieste. 
8 dideli kambariai ir plasteriuotas 
atikas, akmenų pamatas, Moncrief 
furnasas, cemento įvažiavimas, du- 
baltavas garadžiuš. . Namas naujai 
ištaisytas, šaukit savininką GAR
FIELD 7063-J. . (16)

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Ketvirtadieni ir Penktadienį 
Charles Ray, May McAvoy in 

THE FIRE BRIGADE
šeštadienį Bal. 9 

Reginald Deny in 
THE CHEERFUL FRAUD

Sekmadienį Balandžio 10 d. 
Rod La Roque in 

THE CRUISE OF THE JASPER B

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS 
f 6.926 Superior Ave. 
Valome Ševerykus ir Skrybėles, da- 
siuvame padus. Darbas atliekama 
gerai. Kaliošai padaroma kaip nauji.

Valandos 2 iki 7.

Randolph 6332.

Cleveland Sheet Metal 
Works

m

Taupykit Pinigus
SU ELEKTRIŠKU SALDYTOJU

The Electrical League

GENERAL ELECTRIC, FRIGIDAIRE, ZEROZONE, KELVINATOR

Inėjimas dykai. Atdara nuo 9 ryte iki 5 po pietų. Gausit pilnas informaci- 
cijas apie elektriškus padargus del namų, ir nesiūlys nieko pirkti.

PAMATYKIT ELEKTRIŠKUS ŠALDYTOJUS 
parodoje Electrical League Mokslo Exhibicijoje Visko Elektriško del Namų 

14-tas Aukštas, Hotel Statler

IZASDIEN jūsų groserninkas arba mėsininkas siūlo 
jums kokius nors maisto dalykus numažinta kaina. 
Kaip tankiai jus pasakot:

“Aš norėčiau prisipirkti jų daugiau, bet susigadins 
pirm negu šeimyna spės suvalgyti.

Toks apsisvarstymas negalės jums kelio pastoti ka
da turėsit elektriškų šaldytoj ų-refrigerator. Kadangi, 
kaip žinot, elektriškas šaldytojas išlaiko maistų beveik 
neapribotų laikų.

Tokiu budu jus galit prisipirkti tiek kiek tik norit 
bile kokių specialiai nupigintų dalykų, ir galit daugiau 
sutaupyti pinigų.

Taigi jsigykit elektriška šaldytojų. Pardavėjai no
riai suteiks jums informacijas.

Keptuvė daranti $900 savaitėj biz
nio, su 7 kambariais, muro namas; 
arba mainyt ant namo. Telefonas 
GARFIELD 8941.

Aš turiu cash mėsinyčios biznį, 
įsteigtas 12 metų to paties savinin
ko, parsiduos pigiai. Matykit Zi- 
merman, ageptą, 12900 Buckeye rd. 
1 iki 3 po pietų. (16)

Pirmad. ir Antrad. Bal. 11—12 
Joan Crawford in 

THE TAXI DANCER
Trečiadienį Bal. 13

Evelyn Brent in 
LOVE’S GREAT MISTAKE

Pennsylvania 2107. įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM
6910 Linwood—2 šeimynų

Modemiškas namas su garadžiais. 
Kaina $9,500. Prieinamos išlygos. 
Aprodoma pareikalavus. Kreipkitės

HARLEY S. ADAMS . 
13229 Superior avė.

Glen. 2837 Eddy 3048-W.

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

BŪTINAI PARDUODAMAS
Dvjejų 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)

THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO. 

6710-12 LEXINGTON AVE.

“Visiškai Nauja Skalbimo 
Sistema”

Patogi Lietuviams skalbykla, 
tik

PARSIDUODA NAMAS
Su krautuve, 8 kambariai, fornisai, 

elektros šviesa, didelis skiepas su 
skalbyklomis. Visi įrengimai. Kai
na $6,500. Klauskit savininko 1247 
East 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.

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

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

sias ir kainos teisingus.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Superior Hardware Co. 
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.

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planus 
—suteikt patarimus apie finan
sus ir duoti jums geriausią kai
ną ir duoti geriausias kainas 
ant Medžio, Stogo dengimo, ir 
it., čia pat jūsų kaimynystėje.

The Lake Erie Lumber
Supply Co.

5459 Hamilton Ave.
Randolph 5080.

&

SPECIALIAI SPECIALIAI
9 pėdų per 12 congoleum patiesalai 

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

National House Fum. 
Supply Co.

5810-5812 Superior Ave.
Randolph 7271

Lengvi išmokėjimai jei norima.

Nauji Pavasariniai Siutai 
ir lengvi Overkotai pasiu
vama pigiomis kainomis. 
Galit steliuot jau ir Vasa
rinius siutus. Materijų pa
sirinkimui turim gana.

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

Telefonas Florida 3367 RX.

O ROSEDALE ?
Dry Gleaning Go.

Rand. 7906 
f C. F. PETRAITIS, Prop.
J 6702 Superior Ave.,

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 Avę.

Tel. Penn. , 572

Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVĖ

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

Frank Cerne
BRANGMENŲ, RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465 
930 East 79th Street 

Penn. 999 
Randolph 1822

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

7412 St. Clair Avenue

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Fumasai

1169 East 79th St.
Randolph 5977

Išdirba Visokius Metalinius dalykus, 
Lubas, Nuotakas, ir viską kitą. 

Dirba viską del pečių ir šildymo.
6935 Superior. Ave.

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

• 7022 Superior Ave.
Randolph 5992

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėlės ir Induose Augintos
Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Speciąliai.
1203 East 79th Street

Florida 3992-J

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų. Specialistai suliejime.

7208

HARRY

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

Estella Beauty Shoppe
Plaukų Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor
Plaunam, Ištaisom 
Aptaisom veidų ir 

tam panašiai.
1218 East 79th St.

Telefonas Pennsylvania 1250

P.

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

TAISO VISOKIUS KARUS 
Specialiai Studebakčr.
Parveža sugedusius.
Phone Penita 2996

W. Kish, 8 mėtai prie Studebaker 
taisymų.

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMA^

$89-75
APEX

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER
CO.

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

vT? k! ‘ e»f* W‘11 •™“’J AVisokios batarejos, Radio f H Eg t
reikmenys. Taisom ir per- V WW jl M M žTsl &®L«L

žiūrim DYKAI.
Kreipkitės reikale pas mus.

Freeman Battery Service 7305 Superior Ave.

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759
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= Prospect 2420 < Central 1766 E
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. |
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- |
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- š 
| kuo jam, išleidžiam ir sukraunant
E 8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

1197 E. 79th St.

A. S. BARTKŲ^
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.

Cleveland

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s 

Cigarus
- 5C—8c—15c ir 3 už 50c
į Iot Unijos darbininkų— 

Rankų darbo.
Padaryti iš Porto Rico ir 

Havana tabakų.
John M. Sulzmann Mfg.

6802 Superior Avė.
Lietuvos 'Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c.

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

The East 79th St. Shoe 
Store

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

odos, Satino ir Suėdė.

Rand. 4108 •> Jack Haber, Mgr.

St. Clair Auto Wrecking
PERKAM, PARDUODAM IR 
MAINOM AUTOMOBILIUS

Parduodam dalis visokių automobilių.

1377 East 55th Street

Randolph 7185. Res. ''Eddy 9079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS

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

i Superior Battery Co.
Išdirbėjai

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

Štai jūsų

PROGA
Vienos savaitės- laikui

25 centų vertės 
NEBALTINTAS MUSLINAS 

specialiai po

18*
YARDAS

Geo. L- Schlather
• 6407 Superior
6616 Wade Park

Randolph 0758
P. J. Pickett

PtUMERIS, GAZO suvedėjas 
SUWERIU BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikama 
ant pareikalavimo.

7407 Superior Ave.

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sieninės Popieros 

_^DVl' KRAUTUVĖS— 
7720 S. Clair Ave.

Phone Rand. 5440
7820 St. Clair Ave.

Phone Rand. 4931

ANTRI MORTGEČIA1
MR. FELDMAN

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

The Buckhorn Coal Co.
ANGLIS DEL NAMŲ IR 

GARO GAMYKLŲ.
978 East 67th Street

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

L 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: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.
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Įsteigta 1879

The Richman Brothers Co

“Tom, tu puikiai 
išrodai savo 
naujame 
Richman 
Siute!”

Nesiteisindami prieš nieką, 
mes pasakome — čionai 
jus. rasit Amerikos aukš
čiausią drapanų rūšį.

Duok Jai Progą Taip Pasakyti
Žmogus kuris neturi “moteriškos draugės”, ar tai moti
nos, žmonos, sesers ar mylimosios, yra ištikro be drau
gų. Lengvas būdas, ir tikriausias būdas, padaryti jų 
linksma yra tai kuogeriausia išsirėdant ir išrodant gra
žiai. Moteries meilė prie gerų drapanų ir atsargaus ap- 
sitaisymo ir Užsilaikymo, jos pačios ir jos vyriškių drau
gų, yra tai jos instinktas.
Jus galit geriausia prisitaikyti prie “jos” mados ir nu
statytų reikalavimų dėvėdami Richman’s Drapanas, be 
didelio pajudinimo jūsų kišeniaus.
Pasirinkit del sportiško arba bizniško nešiojimo tvirtą 
rupių siūlų materiją su spalvomis gausiomis kaip Vasa
ros saulėleidis, kassimerį faunos gelsvumo arba maho
gany rudumo, arba, kaip kuriems patenka, pagal savo 
skonio, ir švelnų plonais siūleliais margintą arba minkš
to pilko flanelio.
Suprantama, jus norėsit mėlyną siutą, taipgi — “‘būtiną reik- 
menį” prie jūsų drapanų “eugo”. Visada puošnus, mėlynas siu
tas duoda pamainą biznio reikaluose, taipgi priduoda “apsirė- 
džiusio” išvaizdą vakare išėjime mieste, ir, po teisybei, pritin
ka kiekvieno nuotikio dvasiai kuris tik daleidžia apsieiti be for- 
malio aprirėdymo reikalavimo.
Tiek tai iš musų pusės priminimas. Jus taipgi rasit mus gata
vus patarnauti visuose stiliuose kokių tik jums reikia ir spal
vose kokius jus patįs manot jums geriausia pritinka.

Neapribotas pasirinkimas 
bile siuto, ploščiaus, žiemi
nio plcščiaus arba tuxedo 
už tų vieną kainą—$22.50.

( Iš musų Dirbtuvės Tiesiog Jums tik su į 
( Dviem Pelnais—Jūsų ir Musų—Be Tarpininko j

PUIKIOS GRYNOS VILNOS

PROSPECT AVE., KAMPAS ONTARIO
Atdara šeštadieniais Iki 6 'Vakare.

Pataisymai Ekstra
Dykai Kelinės 83, $4, $6
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PO LIETUVĄ
PASID AIR IUS
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APIE ‘VARPO’ B-VĖS 
SPAUSTUVĖS 

SUSPROGDINIMĄ
Kaunas. — Redaktorė Felici

ja Bortkevičienė, kuri tamė pa
čiame name gyveno kur sprogi
mas įvyko; šitaip pasakoja apie
atsitikimą:

— Mane išbudino sprogimas. 
Pirmas įspūdis buvo toks kad 
aš pamaniau jog Nemune spro
gdinama ledas, tačiau tuojau 
pasikeitė aiškesniu susiorienta- 
vimo įspūdžiu, kad del Nemuno 
tai yra perstiprus ir kad spro
gimas turi būti kur arčiau yra 
įvykęs. Aš nenorėjau dar kel
tis, bet tuojau įbėgo pas mane 
studentas Paramskis, skubiai 
pareikšdamas:

— Dega! Pilna dūmų!
Jis tuojau paskambino gaiš-- 

rininkams.
— Aš nubėgau pažiūrėti kur 

kas dega. Aš maniau kad sar
gas jau turi būti atsikėlęs ir 
turbut darant elektros Įjungi
mą įvyko eksplozija ir užside
gė siena.

Antrame aukšte suradau sar
gą. Paaiškėjo kad jis nieko ne
daręs. Bėgau žemyn pirman 
aukštan, bet jau ten. veržėsi iš 
spaustuvės liepsna, ir aš gry- 
žau viršun dokumentų gelbėti.

Kai ką padarius vėl bėgau 
apačion, bet jau čia gaisras bu
vo sulaikytas. Tojiau jau pri
buvo daug žmonių ir dalykas 
paaiškėjo.

Nuo Redakcijos
Gauta “Lietuvos,, Ūkininkas”, 

išleistas po Kovo 11 d., kada 
naktį susprogdinta “Varpo” 
spaustuvė kurioje fas laikraštis 
(kaip “Lietuvos žinios”) ir ki
ti buvo spausdinamas.

“'Liet. Ūkininkas” yra tris 
sykius mažesnis negu papras- 
eti išeidavo. I

štai kaip “L. U.” aprašo (su
trumpintas jo aprašymas) tą 
sprogimo vaizdą:

Tuojau po sprogimo, visas 
spaustuvės kiemas nubertas iš
tisu sluogsniu sudužusio į smul
kius trupinėlius langų stiklo.

Spaustuvės vaizdas pirmame 
aukšte toksmašinos sumuš
tos, suverstos, sienos išverstos, 
durų nei žymių nėra, viena da
lis gaisro sunaikinta; krosnįs 
subirę, lubose skylės į antrą 
aukštą. ■.<

Didžiosios spausdinamos .ma
šinos plieninių padelkų, rėmų ir 
didžiulių spižinių ratų tik tru
pinėliai. r. Kai kurie plieniniai 
volai nuo sprogimo net ištirpę.

Kitos dvi mašinos ' išmestos 
iš vietų, apdaužytos; apdegu
sios, apgriuvusios laužu. Dar 
kitos didelės mašinos iš po su
griuvusių vidaus sienų tik ga
balėliai matyti.

Storos cemento grindįs, ypač 
sprogimo vietoj, pavirtusios 
purvo ir visokių skeveldrų miši
niu. špižinių mašinų skeveldrų 
išsiveržta į trečią, ketvirtą sky
rių, kur jų padaryta didžiausių 
suardymų.

Trįs renkamos mašinos (lino
types) .nors stovi vietoje, bet 
apdaužytos. Sienos ir šiame 
skyriuje išvartyto'^.’

Antrame aukšte buvo raidžių 
rinkykla ir spaustuvės raštinė. 
Sunkios raidžių kasos sprogimo

7

Lietuvoje jau sukruto siųsti 
aukas spaustuvės atsteigimui, 
ir reikia tikėti neatsisakys nuo 
paramos ir Amerikiečiai.

jiegos išmestos aukštyn ir pas
kui krisdavos apsivertusios, su- 
silaužusios, sugriuvusios. Grin- 
dįs išardytos, jose kelios dide
lės skylės.

Trečias aukštas kur yra laik
raščių redakcijos ir administra
cijos nukentėjo mažiau. Tik 
sienos palubiais aptrukusios -ir 
tinkąs kai kur nubirėjęs.

Visuose spaustuvės namuose 
žmonių gyveno trečiame aukš
te p. Bortkevičienė su tarnaite 
ir studentas Paramskis. Visi 
jie trenksmo buvo išmesti iš lo
vos. Antrame aukšte greta rin- 
kyklos gyveno spaustuvės sar
gas. Jis jau buvo atsikėlęs ir 
rengėsi eit apačion krosnis kur
ti. Tik vieną minutą anksčiau 
išėjus butų žuvęs. ’

Nuostolių išviso padaryta 
$50,000. Nukentėjo ir spaustu 
vės darbininkai, nes liko be dar
bo 20 žmonių.

CLEVELANDO PIENINIŲ UŽŽIU- 
RĖTOJAS UŽGIRIA CLOVER 

MEADOW PIENĄ 
Dauguma žmonių nežino to 

mieste tokiame dideliame kaip 
velandas nuolat yra saugojama 
nas ir tam yra paskirta miesto virši
ninkai.

Milijonas suvirs gyventojų, ir vi
si naudoja kasdien pieną ir grieti
nę, taigi upes šitų produktų reikia 
bėgyje 24 valandų užpildyti reika
lavimams.

Kadangi pienas sueina iš tukstan-

kad 
Cle- 
pie-

čių ūkių tai skaitytojas turi supras
tu jog reikalinga didėlė atsarga kad 
pienas butų švarus, geras'., ir sveikas 
kuris išgabenama po namus, valgyk
las, krautuves ir kotelius. Didelė 
knyga galima butų parašyti apie šį. 
vienų dalykų, apie pieno industriją. 
Žingeidu bus žinoti kad fclevelandas 
užlaiko 34 pieno inspektorius.

Clovęr Meadow Tikras Karvių Pie
nas, kuris parsiduoda,- tik grosernė- 
se ir krautuvėse visada buvo aukš
tai užginamas Clevplando Pieno In
spekcijos Departnįėnto. Pastarame 
raporte Mr. Roy F. Leslie, inspekto
rių viršininkas, pareiškė tokius auk
što pagyrimo žodžius: “Noriu pra
nešti kad Clover Meadow Creamery1' 
Company turi labai gerų rekordų, 
pieno- gėrume ir visi tyrinėjimai pa
rodo kad ji su pienu apsieina kaipo' 
su maisto reikmenimi.”
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Amerikiečiai Daug Prisidėjo
Amerikos Lietuviai daug pri

sidėjo prie tos “Varpo’ bendro
vės ir spaustuvės įkūrimo, nes 
laike Dr. D. Alseikos lankymo
si Amerikoje daugybė, pirko ak
cijas.

“Lietuvos žinios”, “Lietuvos 
Ūkininkas” ir’kiti toje spaus
tuvėje spausdinami laikraščiai 
pradėta leisti kitose spaustuvė
se, kas parodo, kaip “Dirva” iš- 
sykio po gautos-žinios apie ek
sploziją sakė,į kad laikraščiai 
nesustos ėję, ras vietas kitur
spausdintis.

npUKSTANČIAI. ir tūkstančiai seiftn- 
4 ninkių Didžiajam Clevelande nau

doja tiktai Clover Meadow Tikrą Kar
vių Pieną.

Jos suranda krautuves savo kaimynys
tėje kuriose parsiduoda Clover Meadow Tik
ras Karvių Pienas ir tokių budu užsitikrina 
sau švariausį, sveikinusį piehą kokis tik ga
lima gauti.

Musų Pateurizavimo sistema ir at
sakanti metodai padeda mums prista
tyti Clevelandui ir apielinkėms saugų 
pieną už protingas kainas.

, t. , i
JEIGU JŪSŲ KRAUTUVININKAS NETURI 
TO PIENO ŠAUK ARBA TELEFONUOK

Clover Meadow
Tikras Karvių Pienas . 

1823 E. 55th St. Tel. Rand. 3707
miiBmHiimHaiBmimimmmiiiiiii

Styravimas
Niekad nenuvargina
— Kuomet važiuoji su Nash

Lengvas noras atsakyti jūsų ran
kos reikalavimui ant rato yra vie
nas iš pirmutinių dalykų ką patė- 
miji, kuomet važiuoji su Nash.
Daugeliu atvejų Nash suteikia 
lengvumą ir ramumą' rankom ku
rio styruoja ratą. Išlendant kur 
arba įsispraudžiant į mažą vietą 
pastatyti savo karą gatvėje patė- 
mysit kiek mažai pastangų reikia. 
Sukantis ties kampu, patiks jums 
trumpesnis sukimas ir lengvesnis

į Palaikymui ir padidinimui gerų norų

sukimas styravimo rato.
Kokiame prietikyje, trumpas pa
sukimas rato reiškia greitą atsi
liepimą — ir rtelaimė išvengiama. 
Nash styravimas yra lengvesnis 
—greitesnis—mažiau varginantis 
rankas — neapsakomai saugesnis 
užgrūstuose keliuose.
Kitas pažymus dalykas prie Nash 
yra tai 7-bearingų motoras—be 
jokių abejonių švelniausio veikimo 
tipo iš visų pasaulyje.

kokius Nash dabar turi tarp Cleve-i 
J lando Lietuvių mes įsteigėme Lietuviškus Dcpartmentus kiekviename Nash! 
j sandėlyje apačioj pažymėtame, 
f jums patarnauti—paklauskit jo ir jis

žmogus kuris moka jūsų kalbų bus ten 
maloniai ir mandagiai patarnaus.

ZUCKER NASH MOTORS CO
6816 Superior Ave. Rand. 1725

NASH HOLZHAUSER CO
6225 St. Clair Ave. Rand. 1472

THE CLEVELAND MOTOR CAR COMPANY
East 40th at Prospect Rand. 3009

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

Atdara vakarais
p



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
SPORTAS

svetainėj ant Bliss road 
prie St. I Clair ave. (Euclid 
kaimelyje, kur Charley Fox 
yra policmonu).

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

čampionatą. Štai\kaip Artistas Pil
ka, kuris dabar randasi Bostone ir 
tose ristynėse dalyvavo, sako apie 
tai:

“Ristynės Sarpaliaus su Juška del 
Lietuvių čampionato baigėsi Sarpa

liaus laimėjimu. Juška* baisiai stip
rus vyras, Karolį gerokai prikanki. 
no, bet po 50 minutų^ krisdamas su
simušė rankų. Tuom pasinaudojo 
Karolis ir du sykiu privertė Juška 
pasiduoti.”

Apgailaujame kad del suėjusių 
daugybes skelbimų šiame numeryje 
negalėjome sutalpint visų priduotų 
raštų. Tilps kitame numeryje.

K. JOZEVSKAITĖS koncertas Ba
landžio 3 d. pasisekė puikiai mora
liai, bet- publikos mažai buvo, 
atsilankė 
susirgęs, 
ka viena

Ne- 
Just. Kudirka, kuris buvo 
Prie artistės grojo smui- 

mergina.

mą ir pasiūlytų valdžiai Washing-1 SPORTO MYLĖTOJAMS CLEVE- 
tone. Lietuvius atstovavo “Dirvos” LANDIEČIAMS kitą numerį tilps 
redaktorius. ' graži-naujiena, iš ko nudžiugs irmu-

------- 1------ sų ristikai kurie sutiks turnamente 
TMD. ir SANDAROS kuopų na- dalyvauti'. Stoka vietos šiame num, 

riai prisiminkit kad kitas susirinki.- apie tai plačiau rašyti, 
tnas įvyks sekantį antradienį nuo 8 
vai, vakaro “Dirvoje”. Yra svarbių 
reikalų pasitarimui.---------------- Vald.

Du Lietuviai sutinka parist 
Charley Fox

KITAME NUMERYJE TURĖSIME 
DAUG SVARBIŲ SPORTO NAU
JIENŲ — šiame num. stoka vietos.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 
pirmadienio vakare turėjo susirinki
mą Onos Mihelichienės namuose ant 
Addison rd. Kalbėjo George A. 
Green iš Citizens’ Bureau apie pi
lietybę ir kitus toj srityj dalykus. 
Moterįs kurios nori pastoti to Klubo 
^narėmis gali atsilankyti 1200 Addi- 
'^on rd., pirmadienio vakarais.

NASH automobiliai labai populia- 
riški tarp Lietuvių ir Lietuviai dau
giausia juos perka pas Zucker Nash 
Motor Co., šalę “Dirvos”. Draugi
jos > turėtų patarti savo nariams Čia 
pirkti automobilius, nes kurios ren
gia vakarus irgi galės gauti iš Mr. i 
Zucker garsinimus į programus.

Pereitą savaitę nežinomas niekšas 
užpuolė gatvėje slaugę ir geležgaliu 
primušė. Nugabenta j ligonbutį 
mirė. Eina stropus tyrinėjimas 
jieškojimas kaltininko. , Nekurie 
nžpuolimą matė, bet buvo pertoli 
nors pagelbėt. <

Štai ką sako Jonas Ko- 
dis savo tėlegrame ant Ch. 
Fox iššaukimo ristis su 
Lietuviais:

ji 
ir 
tą 
ką

Lankėsi “Dirvoje” ir pas draugus 
Clevelandiečius Pittsburgietis biz- 

[ nierius P. Pivaronas su motere. Jie 
atvažiavo automobiliu su N. Radžiu, 

N. RADYS, ‘Valstiečių Liaudiniu- kuris čia atvyko pas Sandariečius su 
kų atstovas, važiuodamas j Chicagą | pranešimais. P. Pivaronai dalyvavo 

K. Jozevskaitės koncerte.

“Aš .sutinku atvažiuot ir 
ristis su Charley Fox bile 
kurią dieną jeigu jis nori, 
tik tegul paskiria kada ir 
kur.”

RISIS LENKŲ ČAMPIONAS 
SU BIG WAYNE MUNN

Šį penktadienį miesto auditorijoj 
Charley Marotta, ristynių promote- 
ris, rengia dideles ristynės, kuriose 
žymią vietą užims Lenkų čampionas 
Stanley Stasiak su buvusiu pasauli
niu čampionu, Wayne Munn, 
pora

Ristynės
Miesto Auditorijoj — Penktadienį, Bal. 8

Pradžia 8 vai. vakare.

‘Z. AMERIKOS LYGYŠĖS LYGOS 
Lietuvių skyriaus vakaras' įvyko Ba
landžio 1 d. Lietuvių svetainėje. At
stovai buvo nuo Airių, Rolandų, Ita
lų, Vokiečių, Slavokų, Lenkų ir kitų 
tautų, kurie pasakė gražias kalbas 
apie Lygos siekius ir ką ji stengiasi 
del svetimšalių iškovoti. Lietuvių 
atstovų prmininkas A. Žukas vado
vavo vakarą. Publikos buo pusėtinai 
kaip tokiam atsitikimui.

Balandžio 6 d. Lyga turėjo savo 
posėdį Hollenden hotelyje aptarimui 
nekuriu savo reikalų, ir išnešta su
manymas kad Lyga paruoštų pati 
nuo savęs protingą ateivy  bes į s tat y-

pakeliui sustojo Clevelande ir pir
madienio vakare turėjo pasikalbėji
mą’ su Sandariečiais. Gryžtant iš 
Chicagos bus surengta/prakalbos, nes 
šį sykį nespėta del užtęsto praneši
mo kada tikrai galėtų jis atvykt į 
Clevelandą.

Tūlas Leon Yakočuk, 45 m., suim
tas už nužudymą savo pačios. Jie 
gyveno ant 123 Central ave. Suva
ręs tris šūvius į žmonos krutinę jis 
pats bandė nusišauti, bet tik susi
žeidė ir gydytojai sako kad pasveiks.

tu- 
pa- 
pa- 
jo’s

DU NUŽUDYTA. Ant Scovill ave. 
rąstą lovoje sukapotas lavonas 
los Beatrice Buford, ir uždengtas 
klode. Kitas žmogus, kuris per 
starus metus gyveno su ja kaipo
vyras irgi raistas nužudytas kitame 
kambaryje, su išpjautu liežuviu. Jis 
pirm mirsiant dar spėjo parašyti 
vardą moteries kurią įtarė žudystėj. 
Ta moteris suimta. ,

Jonas Kodis, kuris kelios 
savaitės atgal buvo Cleve- 
lande su Freimontu rody
damas stebuklus, turi me
dalius už. ristynės ir yra žy
mus ristikąs t Chicagoj ir 
apielinkėj. Jis sutinka, sa
ko, jeigu Charley Fox jo 
nesibijo; -

Charley Fox sveria 185, 
Jonas Kodis apie 175 sva
rus, bet jis nebijo su juo 
susiki'bt.

A. šeporaitis ir K. Urbs ai t is
POPIERIUOJA IR MALIAVOJA 

KAMBARIUS
Darbą garantuojant. Kainos 

/ prieinamos.'
'"Telefonuokit kada reikia (1'7)

PENNSYLVANIA 1183 JX 
1024 EAST 77TH STREET

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

XjyAy Tarptautinio Biblijos 
—“Sr 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.__ 

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

•RUOŠIAMA DIDELĖ NAMŲ RA
KANDŲ PARODA

CleVelando
Sugryžo Cleveland© delegacija iš 

Valstijinės konvencijos ir parodos 
Ohio Valley Retail Furniture Dealers 
Association, kuri buvo Columbus, O., 
ir parsigabenę daugybę idėjų ir nau
jų stilių, gatavi išdėti savo planus 
vietinei namų rakndų parodai, kuri 
atsibus Clevelande Balandžio 25 ikį 
30 dienai.

Nors Cleveland© paroda bus ma
ža ir formoj > išstatymo paskirose, 
miesto krautuvėse, vienok ir tose 
parodose Clėvelandiečiai jnatys ne
paprastai daug ko naujo ir žingei- 
daus.

Vietinė rakandų pardavėjų drau
gija palaikyt visuotins obalsį: “Jū
sų namai turi stovėti pirmiausia”, 
pravedimui Clevelande rakandų sti
liaus savaitę. Specialiai bus krei
piama domė padarymui namų pato
giais. Bus duodama dovanos pa
skiriems krautuvių darbininkams ku
rie galės Ištaisyti geriausius kamba
rių rakandais išrengimo pavyzdžius.

Gelbėkit aidų šviesą kolei dar nę- 
pervėlu, prisirinkdami sau'gerais aki
nius. Daugumas žmonių nepaiso už 
tą;! sakdami: ‘Dar aš galiu skaityt 
ni-ie -geros šviesos’, ir laukia iki akių 
šviesa visai susilpsta; tuomet ir aki
niai mažai begelbsti, arba, reik var
toti dubaltavi.

Męs užlaikėm didelį rinkinį viso
kių akinių ir rėmukų. Darom naujus 
dedame stiklus ir taisome visaip su7 
gadintus.

Taisome laikrodžius, laikrodėlius 
ir yisokius graždaikčius. Užlaikom 
didelę krautuvę ' visokių papuošalų 
naujausios ir gražiausios mados iš 
aukso,, sidabro ir deimantų. Elek
triški prosai, lempos ir tt. Geriausi- 
ir pigiausi lietsargiai, britvos ir dir- 
Hžąiį Viską parduo

dam ir taisėm pi
giausia ir geriau
sia, ir už viską 
garantuojam.

Tėmykit šį 
antrašą:

V. D. Štaupas, Jeweler 
Patyręs Lietuvis Laikrodininkas 

G704 SUPERIOR AVE.

Dzul'as Bancevičius,; ki
tas Chicagos drutuolis, ku
ris nesibaido nei vieno mu
sų ristiko, atsišaukė antras 
ir štai ką rašo:

“Aš patėmijau ‘Dirvoje- 
kad Charley Fox nori ris
tis su bile Lietuviu jo vo- 
gos. Tai W biskį lengves
nis už ta palicmoną ir no
rėčiau su juo persitikrinti.

O tuo tarpu Charley Fox, 
tas Clevelande nenugalėtas 
policmtonas-ristikas mislina 
su kuriuo kibti.

Ristynėą, po Velyki i
nedėlioj, Balandžio 24 d.,

Antra 
bus žinomas jau Clevelandie-

eiams Alex Garkawienko, Ukrainas- 
Rusas, kuris susikibs su Airių čam- 
pįonu,- Ned McGuire.

Pirmutinėj poroj bus Roman Zysk, 
jaunas Lenkas nuo E. 79th st. dis- 
trikto, pusiau sunkaus svorio čam
pionas šioje srityje. Jis risis su 
Tom Allen iš Pittsburgo.

SARPALIUS NUGALĖJO JUŠKĄ
Bostone Kovo 31 d. buvo antru 

kartu kova Lietuvių milžinų, Karo
lio Sarpaliaus su Pranu Juška, už

DALYVAUJA ŠIOS TRYS POROS:

Stanley Stasiak — Lenkas 
, su

Wayne Munn, buvusiu pasaulio čampionu

Alex Garkavzienko, Europos čampionas

Ned. McGuire, Airių čampionu.'

Roman Zusk, Lenkas, su
Tom Allen, iš F'ittsburgo.

T1KIETAI $1.10 ir $2.20. PARSIDUODA “DIRVOJE".

METROPOLITAN CLOTHING CO.
Lietuviška Drapanų Krautuvė

Užlaiko gatavas drapanas ir ant užsakymo siu
va iš geriausių materijų, darbų garantuoja, pri-r 
taikymas atsakantis.

Musų kainos visada prieinamos.
Kas iš Lietuvių nori drapanų ateikit pirmiausia 
pas mus persitikrint, ir busit patenkinti kaip ir 
tie visi kurie pas mus jau siudėsi arba pirko.

ADOMAS NORKEVIČIA
6900 SUPERIOR AVE. . Kampas Russell Road 

Skersai gatvę nuo Lietuviškos svetainės.
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IMAS!
The Municipal Savings & Loan Co.

A

|į|į * Depozitoriams J -s
DAUGYBĖ DEPOZITORIŲ IŠ ST. CLAIR AVE. IR SUPERIOR AVE. SKYRIŲ THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN CO. REIKALAUJA 
KAD BUTŲ SUŠAUKTA SUSIRINKIMAS APKALBĖJIMUI IŠGELBĖJIMO JŲ DEPOZITŲ. TOKS SUSIRINKIMAS ĮVYKS

Nedelioj, Balandžio-April 10 d. nuo 2 vai. po pietų 
Lietuvių Svetainėje, 6835 Sperior Avė.

DAUGYBĖS TŲ SRIČIŲ DEPOZITORIŲ ADRESAI DINGO, TODĖL NĖRA GALIMA PASIEKTI LAIŠKAIS. PASAKYKIT SAVO DRAU
GAMS KURIE IRGI TURI DEPOZITUS KAD ATEITŲ Į ŠĮ SUSIRINKIMĄ.

Labai Svarbu Kad Kiekvienas Depozitorius Atsilankytų
MES PRIĖJOM PRIE GALUTINOS IŠVADOS KAD PER RECEIVERIUS NĖRA VILTIES IŠGELBĖTI DEPOZITORIŲ PINIGUS. — ATĖJO 
LAIKAS KAD JUS PATYS TURIT PASIGELBĖTI SAU IR DARYTI TAI TUOJAU. ŠIS SUSIRINKIMAS YRA JŪSŲ IR VISI KLAU
SIMAI BUS NORIAI ATSAKYTI.
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