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Seattle, Wash. — Carbonado 
miestelyje ištiko kasyklos eks
plozija; pirmą dieną išimta du 
.užmušti darbininkai ir manoma 
kas bus1 negyvi ir kiti penki.

Canton, O. — Eksplozija ir 
garsras sunaikino Bergėr dirb
tuvę priklausančią Central Al
loy Steel Corp., nuostolių pada
ryta pusė milijono dolarių.

Clarksburg, W. Va. — Trijų 
ne-unijistų angliakasių namai 
priklausanti anglies kompanijai 
tapo susprogdinti nakties lai
ku. j-...

val- 
nuo 
bu-

* ir 
miestelių pa-

, ir; .vienuolika 
Oklahoma 
Trįs mirė

Wallingford, Conn., sprogsta
mos medegos išdirbystėje kilus 
eksplozijai sužeista dešimts 
darbininkų,

IR DARBININKŲ ŽINIOS

SAKO, CHINAI VERTI NUBAUST, BET KO
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Illinois ir Indiana valstijų 
kasyklų operatoriai deda pa
stangas užbaigti streiką ir lai
ko tuo reikalu pasitarimus.

Clevelande leidžiamas Ame
rikos Darbo Federacijos laik
raštis užduoda pipirų abiem 
pusėm — ir kasyklų operato
riams ir angliakasių unijai — 
už streiką pareikšdamas kad 
nei viena nei antra pusė nein- 
ėjo į streiką švariom rankom ir 
pasako kad daugiausia nuo to 
nukentės angliakasiai ir visuo
menė.

Ohio valstijoje angliakasyk- 
lų kompanijos ruošiasi išmesti 
iš savo namų streikuojančių 
angliakasių šeimynas kaip greit 
jos neturės iš ko mokėti nuo
mos. Tuomi nori priversti dar
bininkus liauti streikavus.

APIE KOMUNISTŲ 
NUBAUDIMĄ.

Kaunas, Bal. 5 d. — Eltos 
pranešimu, karo lauko .teismo 
pasmerkti mirti komunistai Me- 
lamedas, Jasmontas ir Krupę- 
nis del ruošimo ginkluoto per
versmo ir agitacijos kariume- 
nėjė.

Jasmentui ir Krupeniui, ku
rie įteikė pasigailėjimo prašy
mą, bausmė pakeista kalėjimu. 
Melamedas atsisakė įteikti pa
sigailėjimo prašymą ir jam 
teismo sprendimas įvykinta.

Boston, Mass. — Pieno išve
žiotai ų unijos skyriaus virši
ninkams ir nariams, viso 800, 
teismas uždraudė trukdyti Al
den pieno kompanijai jos biz
nyje ir nusprendė kad unija tu
ri užmokėti kompanijai $60,647 
nuostolių pasekmėje streiko.

Cleveland® distrikte apie Ge
gužės mėnesį geležiniuose dar
buose darbai eis bent 90 nuoš. 
normalio, skelbia valstijos-mie- 
sto darbininkų samdymo biuro 
vedėjas.

Budavojimo industrijoje eina 
nesutikimai nekuriu amatninkų 
šakų su darbdaviais.

Martins Ferry, O., vienas an
gliškasis nušovė savo pačią ir 
paskui pasiėmęs savo vaiku
čius nuvykęs pas brolį laukė iki 
ateis šerifas jį suimti.

Francuzijos valdžia privertė 
angliakasius susitaikyti su ka
syklų savininkais ant numažin
tų algų. Numušta po apie 8c 
į dieną (2 franku ir 50 pent.).

New YorL — Balandžio 7 d. 
buvo pirmas bandymas kalbėti 
per telefoną kuriame matosi ir 
kalbama ypata. Komercijos se
kretorius Hoover Washingtone 
kalbėjo su New Yorku ir kam
baryje New Yorke matė jį bu
ris žmonių per tam tikrą įtai
sytą .prie telefonų aparatą.

šitas išradimas bus labai ge
ras vaikinams ir merginoms, 
nes galės matytis ir pasikalbėt 
per telefoną, nereiks vienas pas 
kitą važiuot iš kažin kur.

Naujas Latvijos Prezi
dentas

Ryga. — Gustąv Zemgals iš- 
rintas nauju Latvijos preziden
tu j vietą mirusio, čakstės. Jis 
yra demokratų centristų parti
jos.

Iškilmingos Bandito 
Laidotuves

Maskva. — Sovietų Rusija 
užpyko ant Chinų. Pekino val
džios ir atšaukė,visą savo am- 
bados štabą, sykiu įdavė Chini- 
jos ambasadai Maskvoje pasus 
ir paliepė važiuoti namon.

Nesusipratimas kilo Chinams 
užpuolus sovietų ambasadą Pe
kine, kame užgrobta dokumen
tai, pinigai ir kitas turtas;

Sovietai taip užpyko ant Chi
nų kad sako galėtų juosi nubau
sti padarydami užpuolimą, 
kolei kas pasiliks ramus, 
sako žino jog svetimšaliai 
to Chinus privedė.

Maskva turi sustačius
Chinų sienos Sibire kelis desėt- 
kus tūkstančių kareivių.

Kitos valstybės, tarp tų An
glija, Japonija, Amerika, Fran- 
cuzija irgi priėjo prie nesusi- 
pratimų su Chitiija, kadangi ke
liolika dienų atgal Nankinge 
užmušta keletas svetimšalių. 
Jos reikalauja iš Chinijos grie
žto atsiskaitymo už nuostolius. 
Chinai išradinėja kad patįs sve 
timšaliai kalti už tai kas nuti
ko.

Dalyką numatanti diplomatai 
nužiūri kad šitie kivirčiai Chi- 
nijoje pradeda vystytis į dviko
vę tarp Rusijos ir Anglijos už 
Chinijos valdymą.

šanghajuje kilus naujiems 
mūšiams Balandžio 12 d. už
mušta'trylika darbininkų ir vie
nas kareivis. Tas atakas su
kėlė naują baimę tarp svetim
taučių miesto gyventojų.

AUDROJE ŽUVO 150 
ŽMONIŲ

Houston, Texas. — Bal, 12 d. 
užėjus smarkiai, audrai-suku- 
riams sunaikinta', beveik visas 
Rock Springs, Tex,, miestelis 
ir apielinkėse užmušta tarp 150 
ir 200 žmonių. Sutraukyta te
lefono. ir telegrafo vielos ir nu
kirsta susisiekimas su • kitais 
miestais. ’

Chicago. — Nužudytas prieš 
pereitus rinkimus Italas mušei
kų gaujos narys, Drucci, tapo 
palaidotas nepaprastą! iškilmin
gai. Jam bus pastatyta koply- ] 
čia jo draugų pinjįąiš: Jo gra
bas yra iš alumino rir brunzos, 
vertės . $5,000, ir gėlių susiųsta 

$30,000. Viską tą padarė 
profesijos draugai.

Dedham, Mass. — Paskutinė 
i apeliaciją, už Sacco ir Vanzetti 
' pasibaigė teisėjo užtvirtinimu 
■ jų bausmės ir jie nuteista nu- 
: mirti elektriškoj kėdėj 

10 . savaitės bėgiu.
Jiedu buvo suimti ir 

tinti žmogžudystėje 1921 m. ir 
buVo nuteisti mirtin,- bet pra
sidėjus protestams bausmė ati
dėta ii- ėjo bylos perkratinėji- 
mai, bet vis įrodymai neduoda 
jų itšeisinti. Protestai del jų 
nuteisimo pasiekė net kitas ša
lis, ’nes komunistai juos savi
nas! kaipo savo draugus.

Paskutinį .žygį jų gynėjai 
darys jų išgelbėjimui nuo mir
ties atsikrelpimū į gubernato
rių.

Jiedu buvo suimti po nužu
dymo dviejų ypatų laike užpuo
limo vežant darbininkų algų pi
nigus Braintree, Mass., 1920 
metais. Jiedu sako kad tautų 
neapikanta ir įtūžimas prieš ra
dikalus yra jų nuteisimo prie
žastis, bet jie toje žudystėje 
nekalti.

Komunistai ruošia vienos va
landos protesto streiką New 
Yorke už tų dviejų darbininkų 
nuteisimą.

Liepos

apkal

Nori Išteisint Žmogų ku
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Kansas City, Kan. — Užėjus 
^markiam lietui ir užtvinUs 
upėms keliolika 
upįais apsemta, 
ypatų Kansas ir 
stijose prigėrė, 
nelaimės ant gelžkelio kur 
vo vandens išplauta bėgiai.

Lodi, O. — Keturi plėšikai 
užpuolė brangmenų krautuvę -ir 
supišę savininką bei nuvarę į 
užkampį dvi moteris pabėgo su 
$5,000 vertės grobio.

Bet neilgai trukus patyrė tą 
miestelio gyventojai ir sušoko 
plėšikų gaudyt. Vijosi
mobiliais dešimts mylių ir ga
baus jie patekę į molį turėjo 
iššokti iš automobilio ir bėgti į 
mišką. Miške prasidėjo šaudy
mas, vienas plėšikas nušauta, 
kiti trįs sunkiai sužeista, ir su
žeista vienas vijikų.

Atėnai, Graikija. — Nors di
dis Graikų filosofas Sokratas 
jau miręs suvirs 2,000 metų 
(jis buvo nuteistas mirtin 399 
m. pirm Kristaus gimimo), šio
se dienose vienas Graikas ad
vokatas iškėlė aukščiausiam tei
sme apeliaciją prieš tą mirties 
nuosjirėndį. Jis sako kad ne
teisingai Sokratui buvo užmes
ta bedievybė ir klaidinimas jau
nime’ ir neteisingai jis buvo nu
teistas ir turėjo nusinUodint.

Tas advokatas reikalauja per
žiūrėjimo Sokrato bylos, nes to 
reikalaujanti Graikijos garbe. 
Jis nori kad Graikijos teismas 
išreikštų savo nuomonę irz pa
skelbtų Sokratą nekaltu.

Žuvo Gelbėdamas Šunį
Maplewood, N. J. — Vienas 

žmogus būdamas geležinkelio 
stotyje pamatė ant bėgių sto
vintį, svetimą šunį, ir norėda
mas nuvadinti šunį nuo bėgių 
pats palindo po traukiniu ir li
ko užmuštas, šunį. tas pats 
traukinis taip sunkiai sužeidė 
kad reikėjo nušauti.

Ant Pennsylvania gelžkelio 
linijos tarp Pittsbiirgo ir Co
lumbus įtaisyta naujas elektriš
kas prietaisas kuris sulaiko 
automatiškai traukinį jeigu jis 
prabėga pro . raudoną žiburį.

Fremont, ,0..— Tūlas 40 me
tų vyras nužudė savo podukrę, 
19 metų, • taipgi sužeidė savo 
pačią ir kitą podukrę, ir pats 
mirtinai susižeidė, nuo ko po 
aštuonių valandų mirė.

Patėvis įšėlo ant merginų už 
sugryžimą vėlai naktį namon. 
Pasiėmęs šautuvą, kada jos su
gulė, nuėjęs pradėjo šaudyt, o 
atbėgusią pačią sumušė šautu
vo rankena. Paskui - užsitaisė 
šautuvą ir paleido šūvį į save.* * *

Steubenville, Ohio. — Vienas 
Italas, 38 metų, gyvenęs pas 
kitą Italą per du metu, įsimy
lėjo į savo šeimininkę ir iš pa
šėlimo sužeidė tą moterį, jos 
vyrą ir dar vieną pašalinį. Jis 
pirmiausia užpuolė šeimininką 
ir norėjo kirviu užmušti, sun
kiai sužeisdamas; išgirdus mo
teris bėgo į vyro kambarį, ir 
ją jis kirviu sutiko ir smogė į 
galvą. Namų savininkas bėgo 
žiūrėt kame dalykas, ir tam te
ko. Po to niekadėjas spruko iš 
namų ir pasislėpė.

Elgin, Ill. — Illinois Watch 
Case Co. laikrodėlių dirbtuvės 
keli buvę darbininkai j ieškoma 
sąryšyje su apvogimu tos kom
panijos raštinės ir . išnešimo su
virs $50,000 vertės aukso. Spė
jama kad vagiliai buvo žinan
tieji vidaus tvarką, nes drąsiai 
sau vaikščiojo po kampus ir po 
trijų valandų, aprinkę viską 
jiems verto, pasisalino. Jie nu
ginklavo naktinį sargą ir atsi-i 
vežė su savim kulkosvaidžius. I

Vaikiškas Protas
Youngstown, O. — Vienąs 

metų vaikutis tvarte padegė 
šieną. Nusigandęs gaisro su
manė pasislėpti ir įlindo j ten 
buvusią skrynią, na ir sudegė 
sykiu su skrynia.

6

200 prigėrė. Japonijoj prie- 
stotėje apvirtus laivui prigėrė 
200 žmonių.

Nužudė Tris Ypatas
Honaker, Va. — Suimta tū

las 49 metų vyras, kuris prisi
pažino nužudęs savo pačią ir 
kaimyną su pačia,
surasta upėje pagal jo 
mo.

Jų lavonai 
nurody-

Nužudė komunistus.
nesburg, Afrikoj,- -po 
namuose rasta nužudyta du vy
rai kurie užsiėmė komunizmo 
platinimu.

Johan- 
nakčiai

Amerikoje gyvenant, 
dalykas ne taip gerai 
orientuotis Europos klausimais,, 
ir, žinomą, Lietuvos klausimais. 
Taigi ir nenuostabu kad'Ameri-į 
ka dažniausia ne taip sau aiš-Į 
įeina Europos padėtį kaip tikre
nybėje yra. Taipgi nenuosta
bu kad Amerikos Lietuviuose 
kilo dideliausio ir bereikalingo 
trukšmo del Gruodžio 17 dienos 
perversmo Lietuvoje.

Visai nenuostabu kad kilo 
trukšmas, tik nuostabu kad jis 
nesiliauja, ir nuostabiau kad jis 
pareina dargi iš tokių patriotiš
kai nusistačiushi centrų kai 
“Tėvynė”, “Sandara” ir tų or
ganizacijų kuopų (sig. Lawren
ce ir kitos kuopos).

Ištolo,į per okeaną, žiurint į 
brolius. Amerikiečius, skaitant 
jų laikraščius, matant juose re
zoliucijas su griežtais, reikala
vimais “atstatyti demokratinę 
tvarką . o Lietuvoje” nenoromis 
pamanai kad čia tikrai pertoli 
ęiekiąmą, kad kalbama apie da
lykus kurių nežinoma, kad vei- 
kiaušta dar ir kišamasi ne i sa
va reikalą. Ir argi ne taip?

įdomu dar ir tai kad trukš- 
me dalyvauja dalis Sandariečių, 
Susi vieni jimiečių organas, so
cialistai ir bolševikai! Susigie
dojo gražioj kompanijoj! Iš- 
tikro, kam kam o rimtiems pa
triotams pamačius-kad Maskvos 
agentai tokiu pat bubnu muša! 
“treyogą” reikėtų štaptelt ir1 
pagalvoti.' Ar tik ne’Maskvie
čių interesuose yra daug truks- ’ 
mo kelti? Ar to trukšmo prie-1 
žastimi hera tai kad Gruodžio 
17 dienos perversmas apvertė 
aukštyn kojom Kapsuko ir jo 
adjutantų planus? Kas gi gali 
tikėti kad bolševikai keltų ler- 
,mą del to kad Lietuvoje perver
smas padrebino konstitucijos 
pagrindus ir nesiskaitė su, Sei-1 
mu ? Bolševikai nepripažįsta 
demokratijos ir nepripažįsta 
parliamentarizmo, tat ir jų ke
liamas gęvaltas pareina iš ki
tur, iš kitokių priežasčių.

Girtinas “Dirvos” Nusista
tymas

tiksliausi kelią pasirink* 
Dirva”: nedaryti išvadų neiš 

i tyrus dalykų nuodugniai ir ųe 
i susipažinus su visais “pro” ū 
į “contra” liečiančiais kalbam? 

-; klausimą. Jos manymu, toks 
skubinas darymas išvadų iš pri- 

i puolamai gaunamų žinių, kaip 
I daro — be abejonės, geriausiais 
i norais — kiti laikraščiai (pav 
i “Tėvynė”, “Sandara”, etc.) yra 
labai pavojingas. Sugriauti, su
gadinti, sudraskyti, apjuodinti 

I kur kas lengviau ne kaip pasta- 
i tyti, atitaisyti ir ištejsinti.
| Labai sunkiai klysta kurie 
skaito savo nuomones neklai
dingomis ir žiuri į kitus — sa- 

Į vo partinius priešus — kaipo į 
blogos valios žmones ir tėvynės 
priešus. Tokiais klausimais kaip 
valstybė, jos administravimas, 
jos valdymas, jos ateitis su
klysti lengva ne tik tokiems 
diletantams kokie yra politikos 
klausimuose Amerikiečiai, bet 
ir giliems politikieriams nesun
ku padaryti klaidas, kaip kad 
jau buvo .pakankamai pavyz
džių netolimoje praeityje.

Tųdjjl įr pakurtoju, kad “Dilį- 
va” tikrai patriotiškai daro su
silaikydama nūn konkliuzijų ir 
įspėdama savo skaitytojus lai
kytis ramiai, nekenkti Lietuvos 
reikalams, kurie jau ir be to 
yra daug nukentėję del musų 
išorinių priešų ir del musų pa
čių neprityrusių ,vadų.

žiurint ištolo į musų brolių 
Amerikiečių dabartinę taktiką 
ir gerai pažįstant taip.jų galvo- 

! j into budus taip ir jų didelį pa- 
, triotizmą darosi neramu ir pik
ta. Nekalbu čia apie socialistų 
laikraščius,. — joki Lietuvos 
valdžia nebus jiems gera jei ji 
nebus socialistų rankose. Tai 
yra logiškas nusistatymas. Man 
norisi tik pakalbėti apie tuos 
musų laikraščius kurie nusima- 

, no daugiausia prisidėję prie iš- 
i kovojimo Lietuvai laisvės ir 
I pripažinimo, prie gynimo joje 
■ demokratizmo idealų, prie są- 
moninimo Amerikos Lietuvių.:, 
apie “Tėvynę” ir “Sandarą”.

Kas galėtų drysti nepripažin
ti vienam ir antram laikraščiui 
jų nuopelnų? Jie daug padarė

Man rodos kad tinkamiausi | (Pabaiga ant 2-ro 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 j visuomenišką įstaigą teisingam pa
tarnavimui. Musų kainos tokios pačios kaip visur.

"DIRVA
6820 Superior Avėnūė Cleveland, Ohio
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Iš Lietuvių Gyvenimo. I
LAIŠKAS IŠ EUROPOS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

PITTSBURGH, PA.

Sandaros Kuopų Sąryšio 
Konferencija

Balandžio 1 d. L. M. D. sve
tainėje buvo ant greitųjų su
šaukta Sandaros kuopų sąryšio 
pasitarimas, dalyvaujant ir V. 
Liaudininkų atstovui N. Ra
džiui. Iš Sandariečių dalyvavo 
šei: P. Marmokas, J. Virbickas, 
A. Akelaitytė, E. Gilienė, J. 
Grigaliūnas, iB. Lapeika, J. Pi- 
vartmas, J. Kuizinas, J. Rūkas, 
J. A.; Katkus, P. Dargis.

14: jRądys davė pranešimus. 
Buvo pastebėta kad ir Valstie
čiai? Liaudininkai -yra padarę 
klaidųAmerikos Lietuvių su
pratimu. Radys į tai atsakinė
jo, ir prieita prie išvedimo kad 
klaidas visi padaro, o norint ką 
naudingo atsiekt reikia visiems 
išvien stot ir darbuotis.

Apkalbėta šlykštus darbas 
išsprogdinimo Varpo Bendro
vės spaustuvės ir namo ir ra
ginta visi nenuleidus rankų im
tis pagelbėti spaustuvę atsteig- 
ti.

Nutarta atsišaukti į visus 
Pittsburgo ir apielinkės Lietu
vius stoti pagalbon savo bro
liams Lietuviams kurie jau ko
voja per 40 metų, kaip Dr. Gri
nius, Bortkevičienė, ir kiti, ku
rie įsteigė ir palaikė Varpo ben
drovę kaipo kultūros skleidimo 
centrą.

Pittsburgiečiai nekurie jau 
sumokėjo po 100 litų atstaty
mui Varpo spaustuvės: P. Pi- 
varonas, j. Virbickas, J. Kuizi
nas, N. Radys, B. Lapeika, J. 
Kazlauskds, J. Dargis, F. Pik- 
šris. Viso pasidaro 800 litų.

už
su-

šv.

rai tik valdant Liaudininkams 
ir socialdemokratams, bet jiems 
neteko ilgai valdyt. Prašė pa 
remt Lietuvos kovotoj us 
liaudies teises aukomis, ir 
aukota $31.25.

Dar pora žodžių kaslink
Jurgio nepriklausomos parapi
jos : tiek pirmesnis klebonas, 
tiek dabartinis jau nesykį yra 
padarę gero tautiškiems reika
lams, suteikdami savo svetainę 
'veltui. Kun. Brazdis pasakė 
gražią prakalbą apie Lietuvos 
kunigus, kad jie taip toli nuėjo 
jog apleido • bažnyčias, įsimaišė 
į tokias politikas kad rašo mir
ties dekretus partijos priešams, 
kuomet ištikrųjų kunigui neva
lia nei paukštelio žudyt. Pa
juokė barzduotus kunigus ir ra
gino aukaut tam tikslui kad N. 
Radys parvažiavęs galėtų nu- 
skust tiems kunigams barzdas.

Tą pat vakarą N. Radys kal
bėjo L. M. D. svetainėj, daly
vaujant ir vietiniam, Dargini, 
čia aukų surinkta $22.69.

Kovo 28 d. buvo draugiška 
vakarienė pas J. Dargius Mc 
Kees Rockse, buvo gana geras 
buris žmonių, ir daug biznie
rių. Radys kvietė Amerikie
čius važiuot į Lietuvą apsigy- 
vent.

Kovo 29 d. kalbėjo L. 
svetainėj ant North Side, 
kų surinkta $17.15.

Kovo 30 d. prakalbos
Penn. avė. dalyj, Liet. Piliečių 
Klubo svetainėj. Ir čia aukų 
surinkta $23.65.

Kovo 31 d. kalbėtojas lankėsi 
McKees 
$13.25.

Taigi 
rinkta į 
$108.09.

Visur
simus, kurių buvo: Kodėl Liau
dininkai steigė Lenkams moky
klas ; komunistai klausė kodėl 
Liaudininkų valdžia pasidavė 
fašistams, ir kodėl nesušaudytu 
Sleževičius ir Dr. Grinius. Bu
vo ir daugiau visokių klausimų. 
Visose prakalbose žmonių buvo 
dikčiai, ir reikia pridurt kad be
veik visur svetainės prakalboms 
duoda veltui. J. Virbickas.

gera Lietuvai. Tik, kalbant apie 
/

nuopelnus niekados nereikia 
i perdėti. Tai viena, o antra — 
esamu momentu nereikia elgtis 
taip kad tuos nuopelnus užtem- 
džius ir užslopinus. Ypatingai 
dabartiniu kritingu Lietuvos 
gyvenimo momentu reikia ne
pamiršti tos atsakomybės ko
kią kiekvienas rimtesnis laik
raštis neša prieš Lietuvą ir 
prieš jos ateitį. Sprendžiant 
betgi iš to ką dabar minėtudu 
laikraščiu rašo atrodo kad jie 
pamiršo ir tiesiogines patriotų 
pareigas ir tiesioginę laikraščiu 
rolę ir atsakomybę prieš visuo
menę.

bet jis nėra Lietuvos prie- 
jis nėra demokratybės prie- 
bet juk ir “Tėvynė” nėra 

Liaudininkų, nei Sandariė-

N. Radžio Prakalbos

Pašinaudojant N. Radžio at
silankymu, Kovo 27 d. po pietų 
surengtą pirmos jam viešos 
prakalbos. Jos įvyko Šv. Jur
gio parapijos svetainėje. Pir
mas kalbėjo Kun. J. Brazdis, 
antras P. Dargis, ir paskiau at
stovas Radys, duodamas platų 
pranešimą apie Lietuvą praei
tais keliais metais ir dabar. Sa
kė ;kad žmonės laisvę gavo tik-

KIAUŠINIŲ MARGI
NIMO KONTESTAS

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

Taip pat turbut ruošiasi ir 
kitų miestų “Dirvos” skaityto- 
jaiJ

Platesni nurodymai apie kon- 
>tą telpa skelbime ant 5 pus
iu. Prisilaikykit tų nurodys

Dovanos bus tokios:
1.—Už patį gražiausį margu- 
-nargintoja ar margintojas 

■s “Dirvą” metams sau ir į 
'uvą, viso $5.00 vertės.

2.—Už antrą gražiausi dova 
. bus “Dirva” metams j Lie- 

avą margučio savininko gimi
nėms.

3i—Už trečią gražiausi mar
gutį — dovana “Dirva” metams 
Amerikoje.

Apie “Tėvynę” ir Naruševičių

Sunų
Au-

buvo

Neanalizuosime čia visų raš
tų tilpusių “Tėvynėje” paskuti
niais laikais sąryšyj su Lietu
vos įvykiais. Atkreipsime skai
tytojų dėmesį tiktai į vieną 
dalyką, būtent į tai kokiu tonu 
“Tėvynė” pasitiko žinią ,apie 
atvykimą Amerikon naujo Lie
tuvos ministerio Suvienytoms 
Valstijoms, p. Tarno Naruševi
čiaus. Jei tokį raštą butų pa
ruošęs koks analfabetas tai dar 
butų pusė bėdos. Bet tai rašo 
redaktoriaus pavaduotojas, Su
sivienijimo Apšvietos Komisi
jos narys, žinomas rašytojas, 
lankęsis Lietuvoje ir gerai pa- 
žąstąs taip Lietuvos sąlygas 
taip ir naujai paskirtą Ameri
kai Lietuvos ministerį. 
tai 
tik

veda savo skaitytojus į koali
ciją su socialistais ir bolševi
kais ! Teisybė, Naruševičius nė
ra Liaudininkas, nėra Sandarie- 
tis, 
šas, 
šas, 
nei
čių organas, tat ji ir turi laiky
tis tokiais klausimais ne parti
jos tono bet Lietuvybės tono.

Nenoromis kįla klausimas ar 
Maskvos šalininkai tikrai taip 
įsigalėjo Susivienijime kad pas
kutiniųjų įvykių įvertinime 
“Tėvynė” tartytum kopijuoja 
bolševikų organus. Nesinorėtų 
abejoti kad jos redaktoriai ir 
bendradarbiai karštai myli Lie
tuvą ir linki jai geriausios at
eities. Bet beglamoriėjant kū
dikį nereikia jį užtroškinti ir 
užsmaugti: ir meilėje reikia iš
laikyti saikas, reikia atsižiūrėti 
teisybės, reikia bandyti, sten
gtis atspėti pasėkas viso to ką 

'viešai darome ir sakome.

A. L. T. Sandaros Organo 
Nesąmonės

Rocks. Aukų surinkta

bendrai Pittsburge su- 
Sandaros Politinį Iždą 

Tai graži parama. , 
buvo atsakinėta į klau-

CHICAGO, ILL
Užuojauta Karpavičiui ir 

Sirvydui
A. L. T. Sandaros 75-ta kuo

pa laikytame savo susirinkime 
Balandžio 8 d., 1927 m., Ray
mond Chapel svetainėje, plačiai 
apkalbėjo savo Centro Valdy
bos padarytą žygį prieš pp. K. 
S. 'Karpavičių ir J. O. Sirvydą, 
ir priėjo .išvados jog padaryta 
didelis nuostolis partijai su
spenduojant p. Karpavičių ir 
priimant p. Sirvydo išsitrauki
mą iš Sandaros. Suminėta šių 
asmenų didelis nuopelnas musų 
organizacijai ir numatyta neuž- 
lopinama spraga Sandaroj pa
sitraukus iš jos pp. Sirvydui ir 
Karpavičiui.

Todėl kuopa įgaliojo žemiau 
pasirašiusį viešai' išreikšt šios 
kuopos apgailestavimą 
perdaug neapsvarstyto 
Valdybos pasielgimo, 
tačiau tikisi kad minėti
menįs nekreips didelio dėmesio 
į šį nenormalų 
pulsą ir teiksis 
ron kaip greitai

delei 
Centro 
Kuopa 
du as-

musų partijos 
gryžti Sanda- 
ji susitvarkys.

Kaip
Ne kitaip kaipsuprasti ?

įsikarščiavimu ir stoka ap- 
sisvarstymo, o gal stoka ir žmo
niškumo.

Kas yra Naruševičius visi ži
no. Dar this l&iltaiš''kuomet 
apie daugelį musų ministerių 
nei girdėt nebuvome girdėję 
Naruševičius jau dirbo Lietu
vos darbą, remdamas mokslei
viją, ruošdamas musų kraštu) 
darbininkus. Amerikoje būda
mas, savo interesus užleidęs, 
darbavosi musų brolių tarpe 
duodamas nepakeičiamą takto 
ir rimtumo pavyzdį. Del jo 
teisingumo, del jo patriotizmo 
negili būti abejonėą. Neabejo
ja ir “Tėvynės” vice-redakto- 
rius, bet vis tik jis jau išanksto 
pareiškia kaip jie (kas? ar vi
si Amerikiečiai, ar tik jo vien
minčiai?) pasitiks Naruševičių! 
Jie pasitiks jį ne kaipo patrio
tą ir užsitarnavusį Lietuvai 
Naruševičių, bet kaipo “smur
tininkų” atsiųstą atstovą. Na 
o kodėl nepalaukti Naruševi
čiaus atvykimo,, plačiai kaip 
vyras su vyru išsikalbėti su juo, 
susipažinti 
tusiais jį 
Amerikon, 
žinių apie
įvykius, apie naujos Vyriausy
bės planus ir žygius ir jau po 
to daryti savo išvadas? Tai 
butų patriotiška ir vyriška. 
O dabar yra demagogiška ir kū
dikiška !

Naruševičius yra musų žmo
gus. . Abejotina ar katalikai 
Amerikoje jį rems; žinome kad 
bolševikai drabstys į jį purvais; 
žinome kad ir socialdemokratai 
neatsiliks nuo jo priešų. Ir vis 
tik tautiečiai, per savo didžiau
sias tautiškas draugijas (SLA.) 
organą leidžia sau pasisakyti 
kad Naruševičių-ministerį pasi
tiks kaipo priešą! Tikrai tas 
turi patikti bolševikams!....

Taip, broliai Amerikiečiai, 
nedaroma kultūringų žmonių,

su motivais priver- 
priimti paskyrimą 

gauti iš jo bešališkų 
Gruodžio 17 dienos

A. A. Tulys.j Ir kas dar keistesnio, “Tėvynė'

ką nors kaltinus, bet tam 
nurodžius ■ kaip pavojinga 
neatsižvelgti teisybės ir 

griežtu šališkais. Dar kar-

to 
kad 
tos

“Sandara” tiek ak- 
korespondento pra- 
net savo komenta- 
tariamos sutarties

Pateko į mano rankas “San
daros” N9. Ir kaip nesisten
giau surasti jame tikrai San- 
dariečių-patriotų dvasios, vel
tui, jos nėra. Pagieža, šališku
mas, sąmoninkas kraipymas fa
ktų, žeminimas Lietuvos vardo 
ir jos žmonių.

Atleis skaitytojas kad aš čia 
paliesiu vieną-kitą labiausiai ai
kštėn iškįlančius “Sandaros” 
netikslumus; darau tai ne tam 
kad 
kad 
yra 
būti
tą pabrėžiu kad ’griatiti kur kas 
lengviau ne kaip :■ statyti.'

Šis “Sandaros” numeris ver
čia susimąstyti'.- Jame yra tiek 
nesąmonių, tiek neteisybės ir 
tiek partinės pagiežos kad vi
sai nėra ko stebėtis jog jos ne
įleidžiama Lietuvon. Nurody
siu šia aiškiausias vietas.

Kuo remdamasi '“Sandara”, 
rimtos politinės partijos orga
nas, tvirtina Lietuvą padarius 
sutartį su Lenkija? Berliner 
Tageblatt Rygos koresponden
to žiniomis, 
lai tiki 
nešimu 
rus del
paduoda! Bet ji netiki “Eltos” 
paskelbtais atšaukimais. Vo
kiečių (Lietuvos priešų) kores
pondentų prariešimai, daromi 
veikiausia provokacijos tikslais, 
musų politinės tautinės parti
jos organui atrodo tikresni ir 
labiau patikėtini net už musų 
pačių Užsienių Reikalų Ministe
rijos oficialius (pęr “Eltą”) de
menti! Kur logika, kur tikslu
mas, kur pagaliau paprastas 
žmoniškas elemeritaris teisingu
mas? “Elta” dementuoja pro
vokacinę žinią buk Krupavičius 
lankęsis Varšavpje, bet “Sanda
ra” netiki ir “Sandara” drysta 
sakyti kad “kįekvienam aišku 
kad šiandieniniams Lietuvos 
valdonams fašistams yra daug 
maloniau kad Lietuvą valdytų 
Lenkija negu šalies gyventojų 
išrinkta vadinama bedieviška 
valdžia.” Tokį! kaltinimą Lie
tuvos patriotams mesti tegali 
tiktai apjakeliai, — tik aš vis 
dar nenorėčiau t tikėti “Sanda
ros” poną redaktorių esant ap- 
jakėliu. Ar jis- niekur nėra 
skaitęs (ar bent girdėjęs) kad 
ir Smetona ir-^Vbldėmaras ir 1 
kiti kurie atsako dabar už Lie
tuvos likimą yi;a Lietuviai pa-

triotai ir tarnavo Lietuvai jau 
tais laikais kuomet niekas nei 
mokesnio už tarnybą negauda
vo, nei ekscelenciją titulais ne- 
sipuošdavo. Ir sakyti kad tiems 
žmonėms “maloniau matyt Lie
tuvą valdomą Lenkų” tai* tik 
reikia drąsių akių ir begėdiš
kumo !

Antras dalykas, — “Su Len
kija broliškas sugyvenimas” ir 
“konkordatas su Vatikanu”. 
Del tų klausimų “Sandaros” re
daktoriui ir plaukai! ant galvos 
stojasi. Jis, pakartojęs Wa- 
shingtono Pasiuntinybės pa
skelbtas ministerių kabineto de
klaracijos tezes daro nesąmo
ningas išvadas klaidinančias jį 
patį ir jo skaitytojus. Jis iš
veda buk Lietuvos Vyriausybė 
pasiskelbus “Lenkijos drauge, 
nes neturinti jokios prieš Len
kiją neapikantos”. “Sanadros” 
redaktorius, matyt, nenori .su
prasti kad gyvenimas eina to
kiu 
nei

tų apie atstatymą savo organo 
į tokias vėžes kokios' pridera 
rimtai partijai?

V. Dargvainis.

Tinkamai į 
tik naujas

keliu kurio nei “Sandara” 
jos redaktorius, nei Lietu- 
vyriausybė pakeisti negali, 
kurių priežasčių Sandarie- 

organas taip griežtai skel- 
neteisybę ? Kur Lietuvos

vos
Del 
čių 
bia
Vyriausybė pasiskelbė Lepkijof 
drauge ?

Apie Lietuvos-Lenkijos1 san. 
tikius dar bus progos kitu kar
tu užsiminti.

....” Tik nelaimei jis savy- 
ir savuose nemato nieko blo- 
ir negirtino, o pas kitus, per 
akuliorius žiūrint, viskas 

Kad

straipsnelis “Valstybės 
davatkoms”. Iš jo su- 
kad vidaus reikalų mi- 
paskyręs labdaringoms

gauna ponios D. Sleže- 
Moterų Globos Komite- 
Vaikelio Jėzaus Drau- 
Kudikių Gelbėjimo Dr-

. Nuo Redakcijos: 
šitą reaguoti tegali 
“Sandaros” redaktorius, kuris 
nesenai iš Lietuvos atvyko. 0 
ką barškės komunistai, socia
listai ir nekurie Sandariečiai ar 
jos senasis redaktorius pataria- • 
me skaitytojams nekreipti do
mės.

DAYTON, OHIO

Įvairianybės
Vasario 19 d.1 įvykęs SLA. 

105-tos kuopos balius davė pel
no $52.08.

Balandžio 23 d., šeštadienio 
vakare, įvyks Margučių balius 1 
Barney Community svetainėje1;' 
rengia TMD. 8-ta kuopa moterų 
Abiejuose baliuose grieš visų 
žiausia išmargintus kiaušinius 
bus duodama trįs dovanos. Tai
gi visi prašoma atnešti savo 
margučius krepšeliuose į balių.

Dar turiu priminti kad dar 
vienas balius įvyks Gegužės 7 
d., ir tai jau bus paskutinis šį 
pavasarį. Rengia abi viršmi- 
nėtos kuopos toj pačioj vietoj. 
Abiejuose bailuose grieš visų 
mylima muzika, gerb. Vara- 
šiaus.

Bal. 7 d. vietos Sandariečiai 
buvo surengę prakalbas Lietu
vos Seimo atstovui N. Radžiui, 
žmonių prisirinko nemažas bū
relis, bet ant laimės ar rielai- 
mes kalbėtojas nepribuvo, už , 
ką žmonės eidami namon mur- ■ 
mėjo kad suvedžiojo.

Kalbės Vitaitis. Visvien Day-, 
toųįępiaįf tųrąs progą išgįrąt ge--t p 
rą kalbėtoją, nes neilgai tru
kus atsilankys S. E. Vitaitis, 
“Tėvynės” redaktorius iš New 
Yorko.

na tautiniai nusistačius politi
nė organizacija, tai yra A. L. T. 
Sandara. Kurgi kitos ? Kam 
silpninti save savo organo re
dakcijos straipsnyje?

Ak kaip butų gera jei “San
daros” redaktorius tikrai sektų 
savo pamokslų “neslėpkime nuo 
visuomenės akių tas kas blogo 
ir negirtame kas nėra girti
no 
j« 
go 
jo
bloga ir nieko girtino, 
taip yra jis tame pačiame nu
meryje skelbia pirmame pusla
pyje Lietuvos ministerių kabi
neto deklaracijos tezes su savo 
demagogiškomis išvadomis, o 
trečiame , puslapyje sako kad 
“susidarė fiiinisterija, bet dek
laracijos neparodė, nepasisako 
kokius darbus pasirengę dirb
ti.” Kuo vardu galima tokį re
dakcijos elgėsi pavadinti ? , Gal 
— zecerio klaida ?....

Ir daugiau ' yra nesąmonių, 
štai. Apžvalgoje telpa tenden
cingas 
pinigai 
žinome 
nisteris
draugijoms 400,000 litų. Na ir 
kam tas šališkumas? Arba, ge
riau sakant, kam rodyti savo 
nežmoniškumą? Kiek ir kokios 
davatkos pasipelno iš pinigų 
kuriuos 
vičienės 
tas, ar 
gija, ar
ja, ar Lopšelio Draugija ar žy
dų vaikų namai Kaune? Ir štai, 
net Liaudininkų lyderio p. Sle
ževičiaus žmonos vedamą orga
nizaciją, Moterų Globos Komi
tetą, musų Sandariečių organo 
redaktorius priskaitė prie “Lie-1 
tuvos davatkų ir tamsos orga
nizacijų.”

Teisybė, redaktorius pertoli 
nukeliavo. Ką gi veikia ir kur 
yra Sandaros Centro Valdyba ir 
Apšvietos Komisija kad leidžia 
paversti savo organą tokiu pa- 
škviliu ?

Ir tuos nelaimingus 400,000 
litų, paskirtus našlaičių prie
glaudoms (daugiausia tų pini
gų ir teko vaikučiams, vadina
si badaujantiems), redaktorius 
su pamėgimu valkioja po visą 
laikraštį, net “Kaziui ir Dėdei” 
pripynė, vadindamas tas drau
gijas “dykaduoniais” ir sakyda
mas kad jos “galės sau namus 
pasibudavoti ir gyventi gerai”. 

Tikrai liūdna darosi matant 
kaip žemai doroje nuslydo mu
sų idėjinės organizacijos orga
nas! Ir vis tik jus, Amerikie
čiai, esate kantrus!

Viso demagogiško nusistaty-j 
mo, visų protestų viršunėn' dar 
“Sandara” padėjo' vieną daly
ką, būtent, penktame puslapy
je, straipsnyje “Kas dabar val
do Lietuvą” A. L. T. Sandaros 
organas leidžia tūlam slapukui 
žemaičiui sakyti kad Lietuvą 
valdo “ palioke Smetonienė su 
kun. Krupavičium ir kitais.” 
Na jau gana! šlykštesnio to
no nei iš Lietuvos priešų nerei
kėtų tikėtis!

Jei jau “Sandaros” redakto
riai nežino ką ir kaip žmoniš
kai parašyt tai tegul persispau
sdina nors “Lietuvos žinias” 
gavę jas iš Kauno. Visgi dau
giau butų naudos negu tie de
moralizuojanti prasimanymai.

Ar nebūtų geriau jei “San
daros” redaktoriai bekalbėda
mi apie atstatymą demokratiš
kos tvarkos Lietuvoje, pagalvo

Jis

savo

bet “šiandieninė vy- 
nejieškanti priemo-

Redakcijos Straipsnis
Pasiskaičius straipsnį “Lietu

va geležinėse replėse”, sustoji, 
atsidusti ir durnoji: ar tik to 
straipsnio autorius pirm rašy
siant nebuvo kur pokilyje ir po 
to neturėjo laiko tinkamai išsi- 
miėgoti ir prasiblaivyti,
butų pasirodęs blaivas ir savo 
garbingoje vietoje jei 
straipsnį butų baigęs, aprašymu 
“trijų žmonių susirinkimo, kurį 
apsaugojo trįs policijantaf ir 
šuva!” Skaitytojai butų pasi
juokę iš to ir butų baigta. Bet 
ne, — jis užsimanė išvesti iš to 
kad Lietuvą gniaužia geležinės 
replės. “Sandaros” redaktorius 
sako kad “visi kalbame ii- ra
šome apie ekonominį krizį ir 
jieškome būdų kaip Lietuvai 
pagelbėti' 
riausybė"
nių šalies reikalus kiek tinka
miau sutvarkyti “ir piliečiams 
padaryti kiek pakenčiamesnį 
gyvenimą”. Nejaugi ponas rąįf 
šytojas mano kad ekonominis 
krizis galima užsimojimu ati
taisyti? ‘ Ūkio krašte kai Lie
tuva į ekonominę krašto būklę 
veikia ne vyriausybė ir ne par
tijos, bet ūkio derlius, o pasta
ras dar daug priklauso nuo ap
dirbimo, trąšų, klimato permai
nų, sėklų, ir tt. Todėl kaltinti 
vyriausybę yra nesąmoninga. 
Ji gali pagerinti ūkininkavimo 
sąlygas, žeftiės valdymą, bet ir 
tam reikia ne dviejų mėnesių, 
bet metų eilės. Delko del pa
vyzdžio ponas redaktorius ne- 
pasižiuri kad ir į pačią Sanda
rą, — ar ją gali išsykio pasta
tyti ant kojų viena valdyba? 
Ne, tam reikia ilgų metų dar
bo, pačių narių susipratimo ir 
pasišventimo. Tat ką bekalbėti 
apie valstybę su dideliu ir kom
plikuotu administracijos me
chanizmu.

Ką nukalba editorialo auto
rius kad Amerikiečiai “tauti
niai nusistatę Lietuviai” priva
lo “tuoj visi susirišti bendru 
ryšiu į tautines politines orga
nizacijas, kurių tarpe turime 
Amerikoje Lietuvių Tautinę 
Sandarą”? Ką jis čia nori pa
sakyti ? Iki šiol mes žinojom 
kad Amerikiečiuose tebuvo vie-

Kaip buvo kalbama 
suruošta teatras, kad 
Lietuviams yra.brangi 
tai šiuo tarpu neįvyks 
žasties negavimo vyrų
mui. Merginų ir moterų yra 
užtektinai gerų lošėjų, bet bėda 
su vyrais.

kad bus 
Daytono 
dovana, 
iš prie- 
vaidini-

Nesutikimai su klebonu. Pa- 
rapijonų nesutikimai su klebo
nu Kun. V. Slavynu tęsiasi. Ps- 
rapi jonai sako kad klebonas 
esąs kaltas, o klebonas iš am- 
bono kolioja savo parapijonus. 
Teisybę pasakius jau prieš tre
čią kleboną pasikartoja toks pat 
subruzdimas. Aš visai neuž- 
stoju už klebonus, bet negali- ■ 
ma pateisinti nei parapijonų. • 

| Kai gauna naują kunigą tuoj ' 
Į atsiduoda jam su kunu ir du- | 
ąia; kurie pirmiau pamatę ima. . 
išrodinėt klebono klaidas ir ne
geistinus darbus, tokius likusie
ji puola kai žydai; bet vėliau 
patįs pradeda dar aršiau ka
riauti prieš savo klebonus.

Reikia būti žmonėms su pro
tu iš pradžių tai ir klebonas 
apsieis kaip su žmonėmis. Tur
būt klebonai permato kad para- 
pijonai yra ubagai dvasioje, už
tai ir pradeda elgtis kaip patin
ka.

Darbai negalima sakyt kad 
visai blogai eitų, ar gerai, bet 
yra numatoma kad pradės neil
gai trukus geriau dirbti. Bu- 
davojimo darbai atrodo bus di
deli. Mat, pradėjo statyti pora 
didelių viešbučių ir planuoja
ma kitokie visokie miesto sta
tybos ir taisymo darbai.

Lietuvis Tautietis/



DIRVA

GERB.

GŪŽTELE

GERB. SPRAGILO DAI
NA APIE “BENDRĄ 

FRONTĄ”
arba

Kuri dengė šalį mus bočių 
Įkurtą nuo amžių, senai. 
Kiti, kurie juos prie to 
leido,
Neteko net galės pilnos, 
Nes tie grąsino tylėti, 
Jei ne, iš valdžios jie išstos.
Taip vykdė Marksizmą 
sėbrukai
Stokjardų Pijušo slaunaūsj 
Iki diena tokia atvyko — 
Pakilo kas tokio strošnaus.

Apsisaugokit Pijaus Napo
leono iš “Bendro Užpa

kalio”.

pasklido

(Nata kaip:-“Po Sinim Vol- 
nam Okeana”, jei kiek pa

naši.)
Didžiuose Čikagos 
stokjarduos
Yr Pijus cnatlyvas, garsus, 
Nuo kojų ik galvos 
viršūnės
Jis sakos partinis žmogus. 
Bet narsus iš jo patriotas, 
Jis žada tėvynę vaduot, 
Kai reikia jai pagalbą duoti 
Jis sako, Nei cento neduot! 
Pirmklasis jis yr' 
jenerolas,
Didžiausias minias gali vest 

'Bet vargas, neturi ką vesti, 
Negali sekėjų surast.
Išvaikštė Šveicarijos kalnus 
Ir mokės geriausia 
vaikščiot
Kad sektųsi eiti kai stos jis 
Minias paskui save vedžiot. 
Tik vieno dar daikto 
n’išmoko —
Ko Petras išmoko daryt, 
Tai pėkščias ateit okeanu 
Čia biznio tarp musų varyt. 
Į kovą jis Lietuvius rengė 
Ir muštro mokino narsiai, 
Tikėjo paliks,sau karalium 
Ant musų varguolių čionai. 
Bet štai atsirado balšiukai, 
Jo armiją pagrobė sau, 
Ir liko vėl Pijus sau vienas 
Reikėjo jieškoti daugiau. 
Sumanė lipdyt bendrą 
frontą
Ir Sandarą kvietė savin, ; 
Bet ji jo pažint nenorėjo 
Ir bėgo nuo jo vis šalin.
Daug sykių jis statė , ,
pabukles
Ir bandė ją sau pasigaut, ] 
Bet ji į Pijuišą nežiūri 
Ir viena vis nori keliaut.

Štai žinios 
lermingos: 
“Fašistai” 
Reik vėl bendro fronto 
skubiausia,
Ba reik iš valdžios juos 
išvyt.
Prie ko puls narsus 
’Poleonas?
Prie Sandaros, nagi 
tuojau,
Bet šitą jau sykį pavyko 
Prikalbint Sandarą 
lengviau.
Štai frontas tas bendras ir 
stojos,
Prašvito Pijušui žvaigždė: 
Gaun armiją sykį nors 
vieną,
Kokios iki tol neturėj.
Štai leidžias kelionėn 
narsuolis.
Nesavb pulkus vadovaut, 
Ba tie ką pulkus tuos turėjo 
Sumanė turbut pažuvaut.
Pijušas, kaip Elbos 
nelaisvis
Sugryžęs, pajuto smagiai, 
Ei,.vyrai, visi paskui mane, 
Į muštrą, sakau jums, 
skubiai!

užstojo valdyt:

Štai prakalbas drožia 
karščiausias,
Ir protestus kelia stiprius. 
Viską su žeme tiktai maišė 
Ir rodės viskas po jo bus! 

¥

Kiek sykių jisai tik 
planavo
Su ja bendrą frontą daryt 
Vis kliutįs ant kelio pakilo 
Ir trūkte jo darbą varyt.
Bet vis mus narsus 
‘Poleonas
Tykojo progos sau gerbs 
Ateis, sakė sau, tokis laikas 
Pati jinai jam pasiduos.

Bet štai 
Nenorim 
šauk’, 
Mes turime savo komandą, 
Su savo gali tu eit lauk.
Ir butų gal greit atsikratę 
Stokjardų Pijušo garsaus, 
Bet vėl. jam į pagalbą šoko 
Vadovai ką vedė pirmiaus,: 
Jie paliepė armijai savo 
Paklusniai Pijušo klausyt, 
Ir patįs nulenkę jam galvas 
Pasidavė jam pamokyt.
Bet vis neramuoliai nerimo 
Ir rėkė: Nereikia mums jo, 
Ant galo ta armija kriko, 
Mažai kas nuėj’ paskui jo. 
Prie Sandaros stojo 1 
narsesnis
Ir ėmė kitaip ją diktuot, 
Ir musų garsiam ’Poleonui 
Neteks gal su ja jau 
flirtuot.

atsirado kaprisų, 
mes tave, jie

*
Anapus gilaus okeano 
Kur verda peštynės, 
vaidai,
Kur musų broliai gyvena 
Ir kožnas nor būti vadais, 
Ten valdžią jgavo sėbrukai 
Pijušo, mus yado garsaus, 
Ir ėmė be kraujo įvesti 
Svajones jų Markso 
didaus.

* *
Štai eina Pijušas sau vienas 
Be armijos savo didžios, 
Stokjarduos vėl lieka 
užtvertas,
Vadovo netenka činos.

Ten vėliavą trypė trispalvę 
Kurią skyrė sau Lietuviai,

Bet eilės suirę kareivių 
Kuriuos jis norėj pasigrobt 
Turės dar gerai pakentėti 
Ik seksis gerai sus’rikiuot.

* * *
PAVASARIS! Pavasa

ris! viskas sujudėjo ore, ir 
gamta rengiasi atgimti. Už-

tai ir gerb. Spragilas įgavo 
inspiraciją šitą dairią para
šyt. Poetus sužavi atgim
stanti gamta tik pavasarį, 
tai visai naturališka kad 
gerb. Spragilas šias eiles 
parašė.

Ale pasakysiu kaip aš tą Į
inspiraciją gavau, ba neži- ko Grigaitis jau senai labai 
notumet jeigu nepasaky- troško.
čiau ir pamanytumet visai 
klaidingai. Aš kalbėjau a- 
pie gamtos atgimimą.

Taigi, kad geriau galėtų 
gamta atgimimą įvykint,

i mano gerb. šonkaulis suma
nė jai pagelbėt, ir užsakė

I vežimą mėšlo ir iškratė pa
tvoriais.

Bežiūrėdamas j tą gavau 
inspiraciją parašyt dainą 
apie “Bendrą Frontą”.

Ale dabar Sandara turės 
saugotis kad Napoleonas 
Pijus nesigriebtų tvert ben
drą užpakalį.

PĄSTABUKĖS
------- Žinučių Rinkėjas----------

VALSTIEČIAI LIAUDININ- 
KAI pavedę socialdemokratams 
dvi svarbiausias šalies gyslas, 
švietimo ir vidaus reikalų mi
nisteriją, kurie privedė šalf prie į 

smurto, atidavę valdžią kitiems 
ir patįs pasilikę Seime mums 
Lietuviams Amerikiečiams at
siuntė medinį pjūklą, kuriuomi 
jau keturi mėnesiai kaip pjau
namės vieni kitus ir dar nema
tyt tam pjovimui galo.

KAIP Lietuvos Valstiečiai 
Liaudininkai su socialdemokra
tais, taip Amerikos socialistai 
su Sandariečiais tvirtina kad 
Lietuvoje komunistai nesiren
gė nuversti Valst. Liaudininkų 
ir socialdemokratų valdžią. Bet 
mes visai ką kitą matome pas 
pačius komunistus. Sugabus 
skaitytojas sekdamas komunis
tų spaudą lengvai gali supras
ti kad komunistai ištikrųjų 
rengėsi, nes komunistų spaudoj 
randame kur jie kalba kad Lie
tuvos darbininkai nors ir ne
daug laisvės gavo nuo Valstie
čių Liaudininkų iri socialdemo
kratų valdžios, vienok ir ja su
gebėjo naudotis. ' Darbininkų 
spauda padidėjo ir patankėjo, 
pačių darbininkų eilės kasdiena 
augo taip smarkiai kad jau ir 
patiems “buožėms” įvarė bai
mės, o nujausdami kad jų die
nos gali būti neilgos, neišdryso 
labiau darbininkus persekioti, 
b gal jautėsi persil^ni užtai ir 
atidavė liuogai 
tams.

Ką gi tokios 
bos reiškia: ar 
gimasi prie j 
džios ?

valdžią fašis-

i komunistų 
tai nebuvo 

nuvertimo

kal-
ren- 
val-

DR. K. GRINIUS netekęs 
Lietuvos prezidento kėdės iš to 
didelio patriotizmo apsivedė su 
Ruse ir tokiu budu užkirto sau 
kelią į Lietuvos prezidentus 
ant visados.

ŽILAGALVIS Mikolainis, pa
skaitęs Lietuvos fašistų “Tau
tos Valią”, su stroku nubėjo į 
“Naujienas” ir ten socialistams 
pasakė: “Sirvydas 'su ‘Vieny
be’, Karpavičius su ‘Dirva’ ei
na tais pačiais keliais”.

Kažin ar Mikolainis tiki tam 
ką pats kalba?

GRIGAITIS palydėdamas K. 
J. Paulauską iš redaktoriaus 
kėdės labai švelniai paglostė ir 
pagyrė už tai kad Paulauskas 
sugebėjo padėti Grigaičiui su- 
demoralizuoti Amerikos Lietu
viu visuomenę ii- įnešti kivir- 
čius pačių, Saridariečių tarpe, I jiegs atitaisyti Sandariečių br- 

i ganą kurį tos organizacijos sek
retorius buvo visai nusukęs prie 
socialistų. ‘ i

Kada redagavo “Sandarą” p.
1 A. A. Tulys, joje matėsi aiškus 

nusistatymas. Per organą visi 
Sandariečiai žinojo kur jie sto
vi. Tūlio vedama “Sandara” 
rodėsi Socialistams peilis po; 
kaklu. Užtai tie internaciona
listai labai apsidžiaugė kada p. 
Tulys pasitraukė nuo “Sanda
ros”. ' Matyt jie gerai, 
kad., pasitraukus Tuliui Sanda
riečių organas nustos aiškaus 
nusistatymo ir iš to socialistai 
galės pasinaudoti. Taip ir at
sitiko. Nesugebėjimas organą 
vesti paskutiniu laiku privedę 
Sandariečius beveik prie skili
mo.

Bet atvažiavus prie “Sanda
ros” dirbti p. J. Pronskui yra 
vilties kad “Sandara” gryš į p. 
Tūlio nustatytą kelią. Nes nau
jas .redaktorius parašė pirma- 

I me numeryje redakcijos straip
snyje, štai ką: “Visoks intema- 
cionalizthas mariną tautą pa
čiame kamiene,”

Toliau redaktorius nurodo 
kad internacionalizmas įsimetęs 
į išeiviją padeda .ją ištautinti. 
Taigi; Amerikoje gyvenančius 
Lietuvius internacionalizmas 
padeda Amerikonams užmar
šinti juose Lietuvystę . ir sū- 
amerikoninti. O kas yra inter
nacionalizmo skelbėjais? Žino
ma kad bolseyikai ir socialistai. 
Taigi 'supratimu naujo “Sanda
ros” redaktoriaus Lietuviai pri
valo vengti bolševikų ir socia
listų. Tą patį nurodė ir p. Tu
lys “Sandarą” redaguodamas.

Aš linkiu naujam redaktoriui 
dar aiškiau pabrėžti tas mintis. 
Tuomet galės suprasti ir tie ku
rie suka prie socialistų kad so
cialistai nėra ir negali būti San
dariečių idėjos draugais bei 
bendradarbiais. Grigaitis nu
smuko pasekėjais^ todėl dabar 
jų jieško Sandariečiųose. Bet 
Sandaros darbuotojai privalo 
žiūrėti kad tam internacionalis
tui jų nepadavus suklaidinti, i

“NAUJIENOSE” tilpo tūlo 
“Seno Tautiečio” (kurio burne
lė labai panaši į J. Sekio) strai
psnis “Sandara ir Taktika”, ku
riame tas žmogelis kaip aklas 
girioje jieško su kelio ir neran
da. “Naujienos” gi raštus to
kių žmonių kurie neturi stip
raus nugarkaulio nei gi sveiko 
porto galvelėje labai godžiai 
talpina, o talpina dėlto kad to
kie gyvūnai kursto pačius San- 
dariečius vienus prieš kitus ir 
daro organizacijoje -socialistiš- 
ką revoliuciją.

Sandarą ir jam nepatin- 
ypatas, kas jau buvo 

organizacijos discipliną, 
demokratiška Sandaros 
valdyba ne tik kad ne-

J. SEKYS 1925 m. buvo- sau 
ųžsidavęs su pagalba “Keleivio” 
ir “Naujienų” apversti aukštyn 
kojom 
karnas 
prieš. 
tačiau 
centro
braukė Sekio iš Sandaros, bet 
ir nespendavo, kas A. B. Stri
maičiui, kaipo Apšvietos Komi
sijos nariui, davė progą Sekį 
piršti j “Sandaros” redaktorius, 
Sekio kandidatūrai pasipriešino 
kiti ir tokiu budu Sandara liko 
išgelbėta nuo to carųko, kuris 
butų Sandarą greitaj palaido
jęs-

Bet šiandien kada A. B. Stri
maitis yrti SandaMs preziden
tas, o Sekys jo vyriausias pata
rėjas 
daros 
tijoj, 
rium)
misijos narius užtai kad jie ne
šoko griauti Lietuvą bet dryso 
reikšti savo sveikas mintis ša
lies gelbėjime nuo pražūties.

(čia turiu omenyje San- 
2-rą apskritį Conn, vals- 
kuric Sekys yra diktato- 
spenduoja Apšvietos Ko-,

Už S3 pralinksminsit visą kai
mą. — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

ARTI SUKVAILIOJIMO 
DEL STRĖNŲ 

SKAUSMŲ.

Kid-

nuo 
Red 
prie

Johnson’s Red Cross
ney plasteris teikia grei

tą, tikrą pagalbą.
Greita pagalba yra užtikrinta 

pat pradėj’imo vartoti Johnson’s 
Cross Kidney Plaster dedant 
skaudamos vietos.

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

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

CLEVELAND 
ERIE PA. 
BUFFALO 
MAGMA TALIS 
CEDAR POINT 
PUT-IN-BAY

SVEIKAS NAUJO RE-
DAKTORIAUS PA

SAKYMAS

“Sandaros” naujas redakto
rius, p. J. Pronskus, manau pa-

atspėjo

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

Reikalaukit “Dirvoje” šių Puikių Rekordų

Meilė Tėvynės Nemari
Sipavičiūtė ir Jozevskaitė 

Kas Subatos Vakarėlį
Liuda Sipavičiūtė

Prapuoliau, Motuše
Jozevskaitė-Sipavičiutė

Liepė Tėvelis
Kamilė Jozevskaitė

Rigoletto, solo
Kipras Petrauskas
Brangi
Antanas Sodeika

Kai Buvau Neženots

a 7
M
įy

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

Three Palatial C&B Steamers
The Great Ship “SEEANDBEE”-“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, 730 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 Read Up
4:30 p. m. Leave . • Cleveland, O. • • Arrive 6:00 a. m.

10:30 p. m. Arrive . • . Erie, Pa. • • • Leave 12:00 m. n. 
12:00 m. n. Leave . . . Erie, Pa.... Arrive 10:30 p. m
6:00 a. m. Arrive . . Buffalo, N. Y. . . Leave 5:30 p. m. 

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

New Automobile Rate $5.00 and up 
THE CLEVELAND AND BUFFALO

TRANSIT COMPANY _ JH SyA {(*5.50E. 9th Street Pier Cleveland, O. * “ v

Aš
Į Ryty šalelę 

Justas Kudirka
Mamyte, Motinėle 

ir Kinkyk Žirgus
Justas Kudirka

JUOZO BABRAVIČIAUS
Bakūžė Samanota ir

Polka “Marytė” ir
Polka “Katrytė” 

Kaimiečių Valcas ir
Kitajanka Polka 

Šv. Lucijos Šokis ir 
Mano Sielos šokis 

Vestuvių Maršas ir
Klarneto Polka 

Marša lietūs Maršas ir
Atsiminimai iš 1917 

Žaidimo Mazurka ir
Gegužinė Polka

Kubanų Šokis ir
Karininkų Valcas 

Draugingumo Polka ir
Prakilnumo Polka

Polka Makoka ir
Musų Linksmoji Mazurka 

Santiago Valcas ir
La Paloma Serenada

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

Kur
Aguonėlės

Tykiai Nemunėlis Teka ir
Visur Tyla

Bernužėli, Nesvoliok ir
Ne Margi Sakalėliai 

Gale Sodo Rymavo ir
Švint’ Aušrelė

Lolita (Ispaniškai) ir
Aprile

Plaukia Sau Laivelis ir 
Karvelėli (12 colių)

JONO BUTĖNO 
Josiu Jomarkėlin

Litai ir
Teka Upė per Beržyną ir

Leiskit į Tėvynę
Mes Be Vilniaus Nenurimsim! i: 

Girtuoklio Daina
Kur Bakūžė Samanota ir 

Vilniaus Kalneliai
Aš Mergytė Kaip Rožytė ir 

Nesigraudink, Mergužėle '
Ant Ežerėlio Rymojau ir

„ Kada Noriu Verkiu 
Oi Mergele, Mergužėle ir 

Stasys ,
Kalinio Daina (Prisoner’s 

Mano Gimtinė
Lakštingalėle ir 

Aguonėlė
Eina Garsas nuo Rubežiaus 

Oi Kad Aš Pas Močiutę

Song)

75c

75c

75c

75c

ir

75c

Plaukite po Amerikos Vėliava
Dabar laikas galvoti apie kelionę

LIETUVON
Nupiginta ten ir atgal kelione 

trečia klesa j 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen

T^ABAR j toks . metų laikas, kuriame 
plaukti juromis, yra smagiausia. Dienos 

ant mariyra ramios ir saulėtos, o niekad 
nėra galima, pamiršti neprilygstamų pato
gumų ant laivų,,priklausomų ir operuojamų 
Suvienytų Valstijų Valužios.

Keliavimas j tėvynę- gegužio 
nuveža/ jus į priprastas aplinkybes 
gražiausiame metų laike.
Išplaukimai United States 

laivų gegužy bus:
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Gegužio 4
S.S. GEORGE WASHINGTON 

Gegužio 18
S.S. LEVIATHAN

(via Cherbourg)
Gegužio 21

PRESIDENT HARDING 
Gegužio 25

S.S. REPUBLIC 
Gegužio 28

(Visi laivai plaukai Į Bremen, apart 
Lęviathano.)

Pasirinkite bile vienų ir "keliausite su savo 
tautiečiais, o visi bagažo ir-kelionės reikalai 
bus. aprūpinti jums išanksto.

Pilnų m formacijų klauskite vietos agento 
arba rašykite’ pas':

United 
States Lines 
p Hotel Cleveland Bld. Cleveland

45 Broadway, New York City

Lines

O. Beržienės 
Muzika-Muzika (Vanagaičio) ii

Dainuok Sesute Lepunėle
Kosto Sabonio

Beržyną Eina Ona ir 
Atvažiavo Sveteliai 
intant Aušrelei ir 
Kam Šėrei Žirgelį

Juozo šuildausko
Gėriau Dieną ir

Esu ant Šio svieto
Jono Ramanausko

Atneša Diedas Kukulių Viedrą 
Oi Motule, Ma!

Žalioj Lankoj ir 
Kur Josi, Broleli?

ŠOKIŲ REKORDAI
NAUJOS .SMAGIAUSIOS POLKOS I

DEL VELYKŲ
Kaimo Polka ir • / . I
Linksmi Broliai, Polka

Lietuvių Orkestras

75c

75c

75c

75:

S.S.

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao •;

Nereikalinga Visą Gyvenimą ^Nešiot Bevertį "Truss a
Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per te tokiam vartojimui, kad sulaikius' Hernial 

išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį” .................................. ..............................
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 
' Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok ji. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau | sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuesai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt? Štai yra ge
riausis kelias, kurį jus galite dykai išmėgint. 

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą ta:j> 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

I Antras: Pats bu dairias padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduŠkai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt. 

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas. 
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ 

Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
aiką aploikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAQ-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo vidur Is yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos. 

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
bes.’sltnk'mo.

1 “B” yra atsakančiai nutaikinta paduškai- 
tė to^™***** vartojimui, vpH sulaikius 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų j lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
medikalas. Kaip greit šis medikalas esti kūne 

sušildytas^ jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

4,F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi but prili
pintas per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies/ išrokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais ’4
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalei savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi
veržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR šį ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk' 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagrąžint sveikatą, kuri daug vertesne, negu 
žibantis auksas. Priimk šį dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėcku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, i kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir nu 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kįekvięno kenčiančio nuo Šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

5,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimą 
dykai. Atsiliėpimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, < rašykite 
DABAR. -*■

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

Block 3274, St. Louiš,'Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus.
Vardas ..................................................
Adresas ................ •...... r
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėg. Plapao
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DIRVA
? 1 "«TI

I nori kad TMD. imtų leisti ko
munistišką. -literatūrą. Bet kam 
tas? jau komunistai turi tokią 
draugiją ir jeigu Mikolainiui jų 
raštų reikia tegul tik tėti prisi
rašo ir gaus jvalias. Yra no-

BOLŠEVIKAI SUURZGĖ
MUSŲ, bolševikėliai atsi-!

liepė j “Dirvos” para
ginimą šluoti juos laukan iš 
musų organizacijų. Jie iš- 
rodinėja kad tas kaip ir ne-i 
galima. Bet jie klysta, ir 
kas užsimano tai ir padaro.

Dar lengviau tas padaryt 
dėlto kad komunizmas pa
sirodė tik piššš, o ne ideališ
ka visuomeninio gyvenimo 
sulyginimo sistema.

Kas jo pabandė mielai 
nori atsikratyt, tik nelaimė, 
užsisodino ant sprando rau
donus teroristus, kurių be 
jų pačių išbandyto teroro 
jau neatsikratys.

» * *
Musų Lietuviškame gy

venime Amerikoj komuniz
mas buvo ir yra tik bolše
vizmas, nes vardą bolševi
kai visi greičiau priėmė ir 
supranta; žodį komunizmas 
supranta tik vadai, o jeigu 
žmonių nesupratimu vadai 
sau komunistišką rojų ku
ria tai apsirinka.

Amerikos Lietuviai nie
kad rimtai į komunizmą ne
žiūrėjo, nes liaudis nėra ant 
to žemo laipsnio kuriame 
komunizmas išrodytų išga
nymas, kaip Europos prole
tarui, kuris stovi skurde ir 
nieko nepralaimėtų jei iš- 
imainytų kapitalizmo siste
mą ant komunizmo, tik už
sidėtų terorizmą ir. dik
tatūrą.

$ $ $
Neturėdami rimto pa

grindo komunizmo baugin
tis Amerikos Lietuviai ir 
įsileido raudonukus rėks
nius į savo tarpą, štai da
bar pilnos draugijos jų, ir 
nors nekurie dirba su kunu 
ir dvasia komunizmui, bet 
kitiems tas yra tik apmau
dą, nuisance, ir užtai reikia 
jų kratytis, vyti laukan kad 
neardytų draugijinio gyve
nimo ramumos ir savitarpi
nio broliškumo.

Ą’
Karštuoliai komunistai ir 

jų pasekėjai puolėsi į musų 
organizacijas ir manė kad 
jas užkariavus jau įvyks 
komunizmas. Bet dalykas 
ėjo evoliucijos keliu ir bu
vo gana laiko visuomenei 
prisižiūrėti kad bolševikai 
yra tik nuisance, užmauda, 
ir reikia šluoti juos laukan.

Pradėjo jie savo darbą 
vadindami kitus buožiais, 
darbininkų išnaudotojais, 
kapitalistų tarnais, ir štai, 
musų draugijoms kurios 
susideda daugiausia iš pa
prastų darbo žmonių išro
dė kad negalima prieš juos 
žodį tarti, nes sykiu bus už
tarimas kapitalistų, perse
kiojimas darbininkų.

Ta simpatija pasinaudo
dami vadai įsikūrė sau liz
dus ir dabar kai ežiai sveti
ma nauda naudojasi. Nei 
vieno laikraščio jie neišlei
džia kitaip kaip tik čiulpda
mi iš darbininkų jų sunkiai 
uždirbtus pinigus. Kodėl ki
ti laikraščiai išsilaiko be 
išnaudojimo darbininkų, o 
komunistų ne? Todėl kad

jų darbininkams nereikia, 
tie laikraščiai reikalingi ko
munistų vadams, nes reikia 
dykai duoną valgyt, o ma
žai yra apakėlių atsidavė- 
lių, neužtenka iš jų biznio 
iš prenumeratų tai reikia 
juos išnaudoti, vardan pro
letaro gerovės kaulinant iš 
jų kasdien aukų laikraš
čiams palaikyti.

* * *
Mums kitiems nepaisant 

komunistų, jie atsistojo į 
ofensivę poziciją ir mes tik 
tiek gynėmės kiek tas lietė 
mus ypatiškai. Bet jie jau 
išsipūtė į didelę užmaudą, 
nuisance, ir laikas pradėti 
ofensivą ir varyti juos lauk 
iš draugijų, iš savo tarpo.

Atminkit, darbininkai, ši
tą: jeigu jūsų vadai prikur- 
stę vienus kuriuos jūsų prie 
kokių riaušių sukurtų žu
dynes ar kraujo praliejimą 
tai į kelias dienas prasidėtų 
po visą Ameriką ablavas tų 
kurie skaito komunistiškus 
laikraščius ir visi butų de
portuojami į Rusiją arba Į 
šalį iš kur paeina. Papultų 
į deportavimo eilę ir tie ku
riems komunistai į namus 
siunčia dykai savo laikraš
čius, nors tie žmonės nieka
dos komunizmui nepritarė. 
Visų jūsų adresus valdžia 
ras konfiskavus komunis
tiškų laikraščių administra
cijas.

Vadai išsimeluos, išsitei
sins, arba jausis kankiniais 
jei juos sugaus, bet ko tu
ri būti persekiojami nekal
tieji?

Piliečių klubai ir patrio
tiškos organizacijos priva
lo šitą pavojų darbininkui 
įrodyti, o kuris nepaklau
sys pats atkentės pasek
mes.

▼ ▼ ▼

Reikalinga 
Aiškumas

Atvykęs Amerikos Valstiečių 
Liaudininkų pasiuntinis N. Ba
dys pasakoja kad Valstiečiai 
Liaudininkai yra gatavi suda
ryti su tautininkais-Smetoni- 
ninkais koalicinę valdžią iš vi
durinių partijų.

Taip maždaug pranašavo ir 
“Dirva” kada pradėjo ateiti po 
perversmo pažangieji laikraš
čiai iš 'Lietuvos.

Bet neaiškumas štai kame: 
jeigu Valst. Liaudininkai eis į 
valdžią su tautininkais tai kam 
N. Radys sako kad reikia pro
testuoti prieš dabartinę val
džią? Reikia žinoti kodėl pro
testuoti: ar del perversmo, ar 
del nesileidimo į valdžią, ar del 
kokių kitų priežasčių.

Su socialdemokratais konfbi- - 
nacija suiro ir tai N. Radys sa
ko kad mes čia Amerikoje tu- . 
rim laikytis išvien su socialis
tais. .0 kuomet ten norima su
daryt kombinacija su tautinin
kais, tas • pats ,• Radys raginą 
Amerikos - tautininkus protes
tuoti prieš Smetonos-Voldema- 
ro valdžią.

Jeigu matoma kad reikia 
protestuoti tai ir protestuoti,

bet tada nereiktų rengtis su 
tais musų niekinamais eiti į 
valdžią. Išeina kad ir paskui 
mes turėsim juos niekint nors 
musų remiami Valst. Liaudi
ninkai bus koalicijoje su jais.

Reiktų šitą maišatienę vieno
kiu ar kitokiu budu iš musų 
tarpo išmesti. 

▼ ▼ ▼

“Kokie Paiki tie Smer- 
telni Žmoneliai’"

Komunistai gaus dar vieną 
mučelninką. P. Mikolainis, se
nas tautininkų veikėjas, jau rė
kia per “Naujienas” ant Sirvy
do ir Karpavičiaus, ir tuoj ims 
rėkt per “Vilnį” ir “Laisvę”, 
kaip padarė Dr. Graičunas.

Visa paslaptis Mikolainio už
puolimo ant Sirvydo ir Karpa
vičiaus yra štai kame: Mikolai
nis turi seną piktumą su Sir
vydu, o “Dirva” netalpino jo 
Sirvydą šmeižiančių korespon
dencijų. ...

Mikolainis dar nurodo kad ir 
Tėvynės Mylėtojų Draugija tu
ri atsikratyt Karpavičiaus ir 
Sirvydo sunaus. Reiškia, jis

rinčių rimtesnių knygų ir tie 
palaiko sau Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją.

“Naujienos” rašo didelėmis 
raidėmis kad “Lietuva vėl rei
kalauja Vilniaus”. O tik ne
senai rėkė kad Voldemaras ati
duoda Vilnių Lenkams, Smeto
na eina su Lenkais; Fašistai 
susibičiuliavo su Varšava....

Nekurie laikraščiai pagarsi-
no kad Sleževičius įsigijo na
mus Belgijoj, bet “Lietuvos ži
nios” tą užgina. Sleževičius bu
vo išvažiavęs užsienin ir kai 
tik pajuto kad jis palindo po 
kokia pastoge tuoj pasakė kad 
tie namai “jo”.

Lietuvaitė gražiausia Latvi
joj mergina. “Naujas žodis” 
praneša kad Latvijos žurnalas 
“Jauna Nedelia” ruošė moterų 
grožio konkursą ir pasirodė kad 
gražiausia Latvijoje mergina 
yra Lietuvaitė iš Panemunėlio, 
kuri Latvijoje gyvena. Talpi
namas jos atvaizdas rodo kad 
ji tikrai graži. Vardo nepaduo- 
ta.

ŽIEMOS UPAS
Man nepatinka žiema šalta, 
Ir jos šiaurys vėjas kandantis, • 
Nepatinka kam žemė balta, 
Nei jos sniego rūbas girgždantis.

Nepatink’ kai saulė nešviečia, 
Ir padangė paniurus, tamsi. 
Nepatink’ gyventi it nakčia ■ 
Pasinėrus juodam debesyj.

Aš myliu tik giedrias dieneles
Ir švelnų pavasario vėją,
Myliu paukščių linksmas daineles
Ir kuomet gamta žiedus sėja.

Aš myliu žemės rūbą žalią,
Ir saulutės šiltus spindulius,
Man nepatink’ upės užšalę,
Aš nemyliu šaltus šiurpulius.

Man visuomet upas pakįla
Kai yr’ giedras mėlynas dangus, 
Ir kai sniegas nuo žemės dyla, 
Ot tuomet tai laikas smagus!

P. M.

PAVASARIOP
Jau kįla saulutė, aukštyn kįla, 
Ir oras jau pamažu vis šįla, 
Lediniai pančiai nuo žemės dįla.

Gamta pradeda kvėpuoti lengviau,
Ir vėjas pučia kaskart vfe švelniau, 
Vėl bus gyventi žmonėms maloniau.

Nepoilgam medžiai sprogt pradės, 
Vėl paukštelių balseliai linksmai skambės, 
Laukuose gėlelės augs ir žydės.

Pilkos bitelės saldų medų rinks,
Jaunos mergelės vainikėlius pins, 
Jais savo gelsvas kaseles dabins.

Upės ir upeliai sriauniai tekės, 
Vaikinai tarp savęs slapta šnekės 
Kaip čia merginoms įtikti reikės....

Vienas ketina valtį dirbdinti,
Mielą mergelę į ją vadinti,
Prie mėnulio šviesos su ja paplaukioti. . 

Kitas gi sako: aš dainuot galiu, 
Jei savo/daina širdį žavėsiu, 
Dar pas ją eidams gėlių nunešiu.

Šis pavasaris turbut malonus,
Nes jis ankstyvas ir tokis gražus, 
Žiemos svajonės niekais nepražus.

P. M.

Amži našai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa) — Tai, — tarė ji, žiūrėdama j Rodiną
— Ar tamista jau jį matei? — užklau

sė Andriennė Rodino, kuomet jis suminėjo 
Princą DžAlmą.

— Taip, panele; aš buvau su jup dvi 
valandas laiko. Tai buvo gana perprati- 
mui jo budo. Jo graži išvaizda yra tai jo 
sielos veidrodis.

— O kur tamista jį matei?
— Tavo sename de Kardovilių dvare, 

kur jis išplaukė kada jų laivas audrose su
dužo pajūryje, kur aš buvau nuvykęs-----
Rodinas laikinai nežinojo kaip pasiaiškint 
ko jis ten buvo; bet paskui atvirai tarė: — 

. Kur aš buvau nuvykęs begėdišku tikslu, 
turiu prisipažint!

— Tamista? ir buvai Kardovilių dva
re, su blogu tikslu? — teiravosi susiru- 
pinus Andriennė.

— Taip. Aš turėjau įsakymą nuo ab- 
bės d’Aigrigny prikalbėti tavo dvaro už
vaizdai kad jis arba sutiktų kas iš jo rei
kalaujama arba neteks tos Vietos, vienu 
žodžiu kad jis atliktų špiego darbą, kurio 
tas geras žmogus nesutiko atlikti.

— Na, ištikro, kas thmista toks esi?-— 
susirupinus paklausė Andriennė.

— Aš esu Rodinas, buvęs abbės d’Aig
rigny sekretorius—taigi visai mažos reikš
mės žmogus, kaip matai.

Sunku butų apsakyt kokiu nužemintu, 
klastingu ir veidmainingu tonu tas Jėzui
tas ištarė tuos žodžius. Tą patyrus, An-
driennė staiga pašoko nuo jo. Ji mat yra 
girdėjus kalbas apie Rodiną kaipo apie Elb- 
bės sekretorių, kuris buvo ištikima ir pa
klusni mašina. Tai ne viskas; Kardoviliij 
dvaro užvaizdą buvo rašęs Andriennei ir 
apie tai ko ten Rodinas lankėsi ir kokius 
neteisingus, begėdiškus reikalavimus jam 
statė. Taigi, mesdama nuožvalgą ant savo 
išliuosuotojo, ji nusistebėjo išgirdus kad 
jos išgelbėtojas taip darė. Ret ji neišsida
vė, ir pradėjo jaustis vistiek dėkinga jam,
už jo pasitrusimą ją išliuosuoti. Ji girdo
jo Rodiną atvirai smerkiant abbę už’ jo 
darbus ir prisipažįstant ką darė, todėl ji 
atsipeikėjo nuo tos nuostabos. Bet jau 
dabar Andriennė šaltesniu upu varė to
liau kalbą su Rodinu, nors pradėjo su di
dele simpatija ir atvirumu.

Rodinas juto kokį įspūdį padarė į ją. 
Jis to ir tikėjo. Ir kada ji pažiurėjus į jį 
įtemptai tarė: “Ar tamista Rodinas, abbės 
d’Aigrigny sekretorius?” Rodinas visai ne
susimaišė.

— Sakyk buvęs sekretorius, — atsakė 
Jėzuitas; — nes tu matai aiškiai kad aš 
negaliu daugiau pas jį ineiti. Aš pasida
riau jo didžiausiu priešu, ir dabar likau be 
vietos—bet nesvarbu—dar geriau, nes aš 
pasiaukavau tiek kad nuplėšiau jam mas- 
ką ir išgelbėjau nekaltus žmones.

Tuos žodžius ištarė taip nužemintai ir 
prakilniai kad atgaivino Andriennės jaus
mus. Ji pamanė kad tas senis teisybę kal
ba. Rodinas sulauks iš abbės didžiausios
neapikantos už tokį darbą, o pats pasiro
do geradaris už nepaisymą jo.

Vienok, Andriennė vis atsakė ’ šaltai: 
“Kadangi tamista žinojai jog užduotis pas 
mano dvaro užvaizdą buvo begėdinga, ko
dėl apsiėmei ją pildyti?”

— Kodėl? — atsakė skaudžiu tonu 
Rodinas; — nes aš buvau visai abbės už
žavėtas, nes tai yra gudriausias žmogus 
kokį aš kada esu matęs. Jis buvo pertik
rinęs mane kad Tikslas išteisina Įmones. 
Turiu prisipažint kad tikslas buvo labai 
prakilnus kaip jis man nupiešė, ir aš iki 
užvakar buvau jo įtakoj. Bet aš atsipei
kėjau lyg perkūno trenksmu. Leisk man 
pasakyt daugiau apie mano kelionę į jūsų 
dvarą. Nors aš buvau aklas įnagis, vistiek 
jaučiau gėdą ir graužiausi savyje. Tas 
slogina mane, graužia mane. Meldžiu ta
vęs, kalbėk daugiau apie save, kas apeina 
tau, nes mano siela dabar jaučiasi palin
kus tau patarnauti.

Rodinas prie savo klaidų tiek prisipa
žino ir išsipažino, ir pasirodė toks teisin
gas kad Andriennė pradėjo savo nepasiti
kėjimą šalinti.

žingeidžiai, — tamista musų dvare matei 
Princą Džalmą?

— Taip, panele; mano prisirišimas 
prie jo prasidėjo nuo to sykio. Taigi aš 
savo užduotį atliksiu; kaip tamista, kaip 
Maršalo Simono dukterįs taip ir Džalma 
bus apsaugotas nuo to begėdiško suokal
bio, kuris nepasibaigia dar su jais.

— Na o kam dar gręsia?
— Ponui Hardy, prakilniam žmogui, 

kuris taipgi yra tavo giminė ir priklauso 
prie to palikimo; jis irgi buvo iššauktas iš 
Parišo klastingu budū. O dar vienas pa
veldėtojas yra kalinyje uždarytas už sko
las.

— Bet tamista, — tarė Andriennė, — 
kaip tas suokalbis, kuris mane jau surū
pino, pirmiausia prasidėjo?

— Abbė d’Aigrigny pradėjo viską sa
vo naudai, — atsakė Rodinas.

— Kaip ir kokia teise? Ar jis irgi bu-t 
vo paveldėtojas?

— Perdaug imtų viską išaiškint, pa- . 
nele. Bet kada nors patirsi. Tik buk per
sitikrinus kad tavo šeimyna neturi didės- 
nio priešo kaip abbė d’Aigrigny.

— Tamista, — tarė Andriennė, priei
dama prie paskutinės savo nuožvalgos, — 
as kalbėsiu atvirai. Kaip aš galėjau užsi
tarnauti tokio tamistos susirūpinimo ma
nimi ir net kitais mano giminėmis?

— Panele, — tarė Rodinas, nusišypso
damas, — jeigu pasakyčiau tai tiktai nu-
sijuoktum iš manęs.

— Meldžiu pasakyti. Pasitikėk ma
nim ir aš noriu turėt pasitikėjimą tamista.

— Na, todėl aš pradėjau interesuotis 
tamista — atsidaviau tamistos reikalams, 
— nes tamista turi prakilnią širdį, suma
nią išmintį, ir pobūdis nepriklausomas ir 
išdidus. Sykį prisirišęs prie jūsų, prie vi
sos šeimynos, kurie man irgi yra brangus, 
jaučiuosi ir jiį draugų. Taigi jeigu aš pa
sitarnausiu ir jiems tai bus pasitarnavi-
mas tamistai.

1 — Iš kur tamista galėjai spręsti apie
išmintį, mano širdį, mano pobūdį, jeigu 
ir manai kad taip yra kaip sakai?

— Aš pasakysiu, mano brangi pane
le; bet pirmiau turiu išsipažinti dar vieną 
dalyką, kuris mane gėdina. Jeigu tamis
ta ir nebūtum taip apdovanota, tas ką nu- 
kentei šiame name būdama turėtų versti 
susirūpinta tavo likimu kiekvieną teisin
gą žmogų—ar ne tiesa?

— Tikra tiesa, tamista.
— Taigi aš taip išaiškinu savo susirū

pinimą tamista. Bet dar daugiau. Jeigu 
tamista butum tik Mademoiselle de Kai- 
doviliutė, turtinga, prakilni, graži mergi
na—aš bučiau be abejo apgailavęs tamis- 
t$; bet bučiau pamanęs: “Tos nabagės rei
kėtų apgailauti, bet ką aš, vargšas galiu 
pagelbėt? Mano visa gale yra kad aš esu 
abbės sekretorius, ir jis pirmiausia reikia 
atakuoti. Jis yra visagalis, o aš niekas. 
Su juo kovoti butų sunku.” Bet kada aš
patyriau kas tamista esi, aš sukilau savyje 
nežiūrint kad mažesnis už abbę. “Tokia į 
prakilni siela, gera širdis, puikus būdas ne
turi būti auka niekšų suokalkio. Lai. aš 
nukentėsiu, bet stengsius pagelbėt”, pama
niau aš sau.

Tas viskas Anrdiennę palengva rišo 
prie Rodino. Jis pasirodė jai toks prielan
kus kaip žiaurus prie daktaro. Vienas kas 
ją žingeidavo tai iš kur Rodinui atėjo to
kis prisirišimas ir atsidavimas jai.

(Bus daugiau)

Puikus dideli į r

LIETUVOS 
•ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c $
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)
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DIRVA I

Juodas Karžygis
•Į Senovės Pasaka, -fr Parašė VĖJAS. Į-

(Tąsa iš pereito num.)

— Sūneli, šis ženklas ant medalio yra 
tai šios kunigaikštystės ženklas — tą ga
lėjai patėmyt ant kunigaikščio žymių, — 
parodė ji į arklį ir vyrą, ko Ardys dar ne
buvo patėmijęs, nes buvo užrupintas mo
tinos liga.

— Aš jau mirštu, bet tu žinok kad aš 
buvau duktė tikrojo šios kunigaikštystės 
valdovo, kurį nužudė jaunesnis jo brolis, 
jo žmoną, mano motiną, prigirdė, o mane 
įsakė pasmaugti, dar kūdikį. Man gimus, 
ant kaklo buvo užkabintas šis medalis. Tas 
brolžudis paskui kare krito, nepalikdamas 
vaikų, ir neužilgo valdžia perėjo tėvui da
bartinio kunigaikščio, Rykulio, ir nuo jo 
pereis jo sunui. Po mano tėvo ir motinos 
mirties viskas turėjo priklausyt man, bet 
manęs kaipo nužudytos kunigaikščio duk
ters, jau nebuvo. Aš atsiradau vienų kai
miečių šeimynoj, kurie mane išaugino, bet 
visai nežinodami' kas aš, nes moteris kuri 
mane jiems pavedė' auginti sakė kad tai 
esant jos mergaitė, kurią ji vėliau atsiims.

Niekas nežinojo tikrai ar buvo likę 
kas iš mano tėvų giminės gyvų, ir nors kal
bos ėjo joms niekas netikėjo ir nenorėjo 
vargintis. Išaugus mergiščia, aš perėjau į 
pilį ir pasitarnavau dabartiniam valdovui, 
Rykuliui, kuris yra mano pusbrolis ir val
dovas mano žemių. Jeigu jis butų žinojęs 
kas aš esu butų manęs pilyje nelaikęs, ir 
gal iš baimės kad nereikalaučiau savo sa
vasties butų mane nužudęs; arba jeigu ir 
nežudęs tai butų atėmęs šį medalį palaiky
damas mane už svetimą, nes tikrai žinojo 
kad tikrųjų valdovų jau gyvų nėra, saky
tų kad medalis pateko svetimai. Taigi aš 
buvau nustumta užpakalin ir niekas ma
nęs nebūtų klausę nei butų padėję atsiimt 
kas man priklauso, nes Rykulis visiems 
geras ir visi jį myli.

Kada aš pamilau ir išėjau už tavo tė
vo, troškau tik sulaukti sunaus ir išaugi
nus jį pasakyti jam kad jis priklauso prie 
šios žemės, bet tik senatvėje tavęs susilau
kėm — dievai taip buvo skyrę.

Šis lizdelis yra man brangus, ši visa 
šalis man miela ir nenoriu kad jai kas blo
go ištiktų. Gyvenk tu, sunau, čia ir gink 
ją, padėk Rykuliui, kuris tave myli, neker
šyk jam nei jo vaikams, nes jie nekalti, ir 
jeigu neliktų nieko tada tu kaipo anūkas 
tikrojo valdovo išeik ir pasirodyk žmo
nėms, ir visi tave priims, nes tu jau likai 
visų mylimas. Jeigu dabar, pasinaudoda
mas savo narsumu ir visų palinkimu prie 
tavęs, norėtum atsiimti savo šalį, reikėtų 
•kraujas pralieti, o aš to nenoriu, labai ne
noriu. Jei tau reiktų ir išeiti iš čia tai 
eik ramiai, bet visada buk gatavas ginti 
mano ir savo tėviškę, kaipo tikras sūnūs 
ir karžygis.

Ardys prisiekė mirštančiai motinai 
kad jis pildys taip kaip ji pageidavo ir kad 
laikys šią žemę sau brangia.

Vos išklausius paskutinių jo priesai
kos žodžių motina mirė, dėlto kad jautė 
viską išpasakojus, o jos mintis kad sūnūs 
yra narsuolis sujudino joje tą jausmą ku
ris po širdžia sužnyba ir ji nuo to sujudi
mo pabaigė savo gyvastį....

* * *
Jau buvo pavasaris kai pas Rykulį at

silankė anas kaimynas valdovas, Kalnius, 
su savo duktere, kurį Ardys apgynė, bet 
iki to apsilankymo jis turėjo kęsti Laukio 
pašaipą buk jis nekariavo, o slapstėsi, tai
gi Ardys, netekęs motinos, buvo visai išsi
rengęs pakilti ir iškeliauti tolimon šalin 
kad nemaišytų jų ramiam gyvenimui. Su 
ta mėlynake Gaižute turėjo progos atsi
sveikint, ir manė jau ant visados....

Prieš išjojimą, Ardį pasitiko Algė ir 
yėl viliojančiai meilinosi. Norėjo dar kad

pabučiuotų, bet Ardys nedavė jai ilgai kal
bėti ir pasišalino iš pilies — dabar jau Ry
kulis negalėjo jo sulaikyti. Nors Gaižutės! 
tėvas kalbino jį pas save, bet Ardys jau
tėsi bus nelaimingas, nes meilė Gaižutės 
prie jo bus tik vargas, iki jis nieko neturi 
ir visi jį laiko tik paprastu narsuoliu, be 
žemės, be turtų.

¥ ¥ ¥
Išjodamas, Ardys įsirengė sau juodą 

apsiaustą ir juodą kalpoką — viską juo
dą, ir net arklys buvo juodas (tas pats jo 
juodukas), todėl jis liko pramintas “JUO
DAS KARŽYGIS” visų tų su kuriais vė
liau prietikius turėjo.

Juodą spalvą jis pasirinko apgailai 
savo motinos ir visos tos tragedijos kokia 
pirm jo toje pilyje dėjosi.

Po juodais apsiaustais, atsargumo dė
lei, jaunikaitis turėjo apsidėjęs lengvus 
plieno šarvus, kuriuos jam kunigaikštis 
Rykulis padovanojo, todėl nors Ardys ne- 
išrodė pavojingas keleivis, jis buvo saugus 
nuo paprastų pavojų kokie kelyje gali pa- 
sitaikyt.

II.
Ardys Išgelbsti Vargšės Dukterį nuo 

Negeistinų Piršlių.
Apleidęs savo gimtinį kraštą, savo pi

lį, kuri po teisybei jam priklausė, Ardys 
traukė į nežinomą pasvietę, nejausdamas 
ką sutiks ir nežinodamas kur apsistos. Vie
na mintis jo galvoj buvo — išvykti kuoto- 
liausia nuo savo žinomų vietų kad grei
čiau užmiršti viską, o savo padorumu, ga
bumais ir spėka tikėjosi užsitarnauti kur 
nors jei ne aukštą vietą tai nors pastovią 
ir turėti prieglaudą kaip reikalavo jo ra
mus būdas.

Pora dienų jojo per savo valdovo že
mę, ir sekėsi gerai, nes žmonės pažino jį 
kaipo savą ir davė prieglaudą ir nakvynę, 
bei pašaro arkliui, nors tam nereikėjo, ka
dangi visur buvo užtektinai žolės.

Bet perjojus rubežius į svetimas že
mes prasidėjo jo bėdos ir rūpesniai. Čia 
jau reikėjo taikytis siekti kur nors į tin
kamą ir geistiną vietą patekti, nes kitaip . 
gali pakliūti kokiam mažam valdovui į ne
laisvę, kaipo svetimos šalies žmogus. Tuo
se laikuose nei vienas žmogus negalėjo bū
ti palaidas — jis turėjo arba priklausyti 
kokiam nors valdovui ir kaipo laisvas kar
eivis tarnauti, arba būti pavergtas jei ne
tyčia pakliuvo. Ir tada buvo vargo iki kas 
išrado žmogaus vertę ir duodavo pridera
mą tarnybą. O jeigu buvo nužiūrėtas kai
po svetimos šalies špiegas tada patekdavo 
kalinin, o kartais ip būdavo nužudomas.

Perėjęs rubežių, jodamas per gilias 
girias, Ardys buvo užpultas vilkų, ir po 
sunkios kovos išliko gyvas naudodamas 
abi rankas gintis — kardu ir jiešmu; pa
tekęs tokiose giriose, toli nuo viso pasau
lio, turėjo žiūrėt kad išliktų gyvas ir jo 
arklys, kitaip tai jau prapuolęs pats vienas 
girioje, nes neišeis jų niekados, tokios jos 
buvo didelės. Gal butų blogai buvę su vil
kais jeigu tuo tarpu artimai nebūtų pasi
sukus jauna, negudri stirna, kuri išgelbėjo 
Ardžio arklį ir jį patį nuo vilkų. Kelis 
vilkus jis sužeidė kardu, o arklys savo įšė
lusiu spyrimu, nedasileisdami žvėrių pri
eiti. Pamatę pro šalį bėgant stirną, nu
kankinti vilkai puolėsi ant jos ir kolei ją 
pagavo jis spėjo į šalį nujoti. Radęs sau
gią vietelę apsistojo pasilsiui ir biskį už
snūdęs vėl keliavo toliau.

Pora dienų ir naktų pervargęs girio
je, klajūnas-jaunikaitis pradėjo išjoti į ki
tą girios kraštą ir tikėjosi rasti žmonių, 
bet su tuo vėl pakilo jame baimė pakliuvi
mo į negerą vietą. Jeigu butų kur kokia 
pilaitė jis tikrai pateks nelaisvėn ir turės 
skursti. Todėl pirm negu kur jojo turėjo

gerai apsižiūrėti. Prijojo upę, ir tolumo
je ant aukšto kranto pamatė pilaitę. Išsi
ilgimas žmonių jį traukė tenlinkui, bet bai
mė nelaisvės stumte stūmė šalin, todėl pa
suko nuošaliau ir praslinko toliau.

Pusdienį jojęs, Ardys pamatė palau
kėje mažą bakūžėlę ir buvo tikras kad ten 
jeigu neras draugų tai vistiek nebus tiek 
žmonių kad jį nugalėtų ir suimtų, taigi 
liks laisvas toliau keliauti. Papulti nelais
vėn kaime reikštų visą amžį pravergauti 
sunkiai dirbant ir nematant gerovės.

Pirm palikimo girios, gerai apsidairęs, 
prijojo jis bakūžę, ir štai jį pirmiaušia su
tiko didelis margas šuo, smarkiai lodamas. 
Iš bakūžės tuoj išbėgo jauna mergaitė, ku
ri suklikus puolė atgal į stubelę. Po to 
duryse pasirodė sena moteris. Mergaitės 
išgąstį supratęs, Ardys sustojo jojęs ar
tyn. Moteris matydama raitelį be šarvų 
(nes juodas apsiaustas jo šarvus dengė), 
palaikė jį už pąkeleivį, ir tai ne savo že
mės, ir priėjo prie vartų ir užkalbino jį:

— Ar prietelius ar priešas, jei galiu 
paklausti, ir ko čia jieškai?

■— Aš esu pakeleivis ir niekam pikto 
nemanau daryti. Jau keliolika dienų ne
mačiau žmonių, geisčiau kur nors susto
ti, ir prašau jūsų priimti mane, — atsakė 
Ardys.

Moteris, bandydama apramint šunį 
nuo lojimo, pamušus jį rykšte nuvarė ša
lin ir nepažįstamam tarė:

— Maža musų grytelė, bet galėtum 
apsigulėti prie tvarto pašiūrėj, kur ir ar
klį galėsi pririšti per naktį, šieno jam rasi 
gana.

Ta senyva moteris buvo tos mergai
tės motina. Mergaitė jau ėjo šešioliktus 
metus, ir, kaip paskui Ardys pamatė, bu
vo labai graži iš veido ir beveik suaugu
sios mergos sudėjimo. Jis suprato- jos iš
gąstį, nes vargšams tais laikais buvo bė
da: bile kas norėdamas paėmė vyrus ne
laisvėn, o moteriškas, jei buvo gražios, pa
sivogdavo sau už pačias ir joms nebuvo 
progos nei teisės pasirinkti vyro.

Kožnas svetimo vyro pasirodymas da
vė mergaiteį^jntį kad kas ..atvyksta ją ‘

grobti, nes jau buvo pasikėsinimų, o ji taip I 
nenorėjo skirtis su savo motina, jaunutė 
būdama, ypač kad nežinojo kur pateks ir 
kam, ir kaip gyvens. Ji turėjo pasirinkus 
sau jaunikį, narsų vaikiną kaimyno bau- 
dižauninko, bet jį tik širdyje sau laikė, ne
žinodama kada ji jam teks ir ar teks kada 
nors, o baimė patekt bile kokiam grobikui 
jai buvo visada galvoje.

Ardžio Gaudymas
Išsikalbėjęs su sene, ir paskui su mer

gaite, Ardys gavo nakvynę, nes jau vaka
ras artinosi. Abi jodvi persitikrino kad jis 
yra doras vaikinas, ir išsikalbėjusios paty
rė kas jis, tik Ardys nesisakė iš kur jis pa
eina, nes jeigu šios srities valdovas yra jo 
žemės priešas tai dagirdęs jį suimtų ir 
pavergtų. O tuose laikuose beveik kiek
vienas valdovas su kitu kariavo ir vaidi
josi. Ardys tik apsipasakojo kad jis yra 
našlės sūnūs, tarnavo kaipo kuoro užvaiz
dą iki neteko (os vietos, ir motinai mirus 
iškeliavo toliau laimės rasti.

Vosytė, kaip ją. motina.vadino, ir mo
tina savo svečiui gražiai pasitarnavo, pa
valgydino ir davė apsimazgoti, nes jau 
buvo purvinas po tokios kelionės po girias. 
Pavalgęs, iki gerai, sutemai kalbėjęsis su 
jom, Ardys nuėjo į pašiurę gulti.

Užėjo naktis. Štai pasigirdo tykus 
arklių kojų dundėjimas aplink bakūžę, ir 
šuo kuris iki tolei urzgė, ėmė garsiai loti. 
Bet staiga suklikęs šuo nutilo, iš ko subudę 
Ardys ir motina su duktere suprato kad 
kas nors jiešmu jį persmeigė, ir jis daugiau 
nelos.

— Užpuolimas! — suklykė mergaitė 
motinai pusiau kurčiu balsu, ir nualpo. 
Motina laukdama kas toliau dėsis, apgai- 
vinus mergaitę paskubino paslėpti ją po
žeminiame rūsyje, ir priėjus prasistūmė 
duryse švarpą ir pažvelgė į lauką. Skais
čioj mėnesienoj matė kaip link bakūžės 
žengė penki vyrai, pasilikę arklius už var
tų. Vienas ėjo pirmiau, o kiti paskui, ir 
rengėsi užpulti namelį.

, (Bus. daugiau)
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VELYKŲ MARGUČIŲ 
KQNTESTAS

ŠTAI NAUJIENA KOKIOS DAR AMERIKOS 
LIETUVIAI NETURĖJO!

"Dirva” apšaukia VELYKŲ KIAUŠINIŲ 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

KAIP IŠEINA KAREIVĖ 
DIENA

(Iš vieno Lietuvos poeto 
pudžių” tarnaujant jam Li 

vos kariumenėje 1920 m
Vos penktos išryt sulaukus 
žaidžia jauni spinduliai, 
Jau dižuras “kelkit!” šauk: 
(O kad jį bent kur velniai! 
Atsisėdi, griebi kelnių, 
Viena akim tematai;
Nagi čia dar kas per velni; 
•(Ei, dižur, ar pasiutai!...)' 
Kareivinių plačios sienos 
Skamb’, “gimnastikai sust< 
Ir iš baimės lyg su j iena 
Tau per pilvą kas sutvot. 
Daros baisu, šiurpas krato 
Reik eilėn tuojau sustot, 
Ir “velniai visko nemato”, 
“Duj” tik guzikus segiot. 
Plyšta kelnės, sprogsta si ui 
Trūksta petnešos, kabliai, 
Jieškai guziko, ir kuliais 
Persivertęs, vėl “valiai!” 
Ogi bintai, ogi šniurkai ' 
(Viskas, žinoma, paskiau), 
Ogi diržas su pridurkais, 
Ei, greičiau, vyrut, greičiai 
Na, gimnastika pras’dėjo - 
šokt per tvoras, virst duob 
Verčias kuliais, švilp tik vi 
Eina vadas, “Ei, eilėn!”

Stpj’ eilėn visi, lygiuojąs, 
Viršila jiems bliaun “ramia 
Pats tik trinas, vos kvėpuoj 
Priein’ vadas išdidžiai.
“Sveiki, vyrai!” vadas tari; 
“Sveikas, tamsta!” rėkiam i 
Paskui jis apžiur’ ir bara 
Mus už kiauras' kelines.
Sako, reikia užsilopyt 
(Kas, brolau, to nežinos... 
“Tai kad nėra kuo užlopyt 
Murma visi sau po nos’.
“Oi, nubausti, reikia, reiki: 
Kalba vadas mums piktai, 
žodžiai tie lyg vėzdas veik 
Kraut’s per nugarą skersa 
Kinkos virpa, im’ niežėti, 
Vos eilėj susilaikai.
“Bėda čysta!” bet stovėti 
Reikia lyg baslys ramiai, 
čia tau uodas užsisėdo 
Ant pat nosies lyg koks po 
Gylį kala, o čia bėda, 
Kaip nu vyt jį (ot šetons!) 
Na, palauk, aš greit galės: 
Stot “laisvai”, pasitaisyt, 
Tat, žalty, tai pavelėsiu! 
(Oi, įkando, oi, nosyt!.... 
“Ei, tenai, ramiai stovėti!” 
šaukia vadas, net baisu. 
“Kad negaliu išturėti.... 
Oi, oi, oi jau negaliu!....’ 
Ir pakėlęs sunkią ranką 
Drožiuosi į nosį sau, 
Uodas galvą tuoj nutrunka 
“še tau, kandai, galas jau!” 
Taip “meilu” iškarto daros, 
Tik ką nosis speng labai, 
O jau vadas baras, baras... 
(Gal kam.... uodą nužudė

(Daugiau nebus) 
(Tuomet) parašė

Veonas Litkausk 
4/

Gera Rodą
— h’ kaip tamistai nej 

taip gerti degtinę! Juk tai ; 
ksminga sveikatai.

— Tai melas! Jeigu deg 
kenktų sveikatai tai aš n 
čiau sveikas sulaukęs šešių 
šimtų metų. •

— E, bet jeigu butum n 
ręs butum sulaukęs aštu 
dešimtų metų.



to

ago.
By Junius

OFFICECAT A Scotchman has offered 
$25,000 to the first person 
swim the Atlantic Ocean.

given to President Cooliddge in 
exchange for the sap bucket 
Mr. Coolidge gave Ford on the 
Vermont farm several years

D f R V A £

Biznierių ir Profesionalų Direktorius
‘You say you’ve worn this 

hat three years”, says the hat
ter. “Wonderful! It looks 
like new.”

“Yes, three years, I’ve worn 
it”, said the customer. “Once 
I had it reblocked, twice I got 
it cleaned, land once I changed 
it in a restaurant for a new 
one.”

When a man does something 
he wants kept, out of the paper 
he considers a little publicity 
as well as a little learning a 
dangerous thing.

------o------

Concentrate on your likes— 
forget your dislikes. 

* *

new

If August died, would Septem
ber mourn?
* . *

If you can’t be a leader, learn 
to be a follower. The world 
needs both.

Poor sonny’s shoes got soaking 
wet,

The saddest kid in town.
He has no shoes to stand in, 

yet
He simply can’t sit down.

A Brooklyn, N. Y., man got 
five years for having six wives. 
That’s discrimination. He didn’t 
get soaked any for the first 
one.

Freda (archly): Do you love 
me?

Fred (with fervor): Madly.
Freda: Would you die 

me?
Fred:

undying
Er—no. ’ Mine’s 

love.
o-

The White House has a 
Lincoln car and reports from 
the capital staate that it was

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS
Būdavo j a ir taiso namus.

13416 Edgewood avė.
Visokis darbas viduje ir išlauko.

TEL. BROADWAY 3441-W.

A. šeporaitis ir K. Urbšaitis
POPIERIUOJA IR MALIAVOJA 

KAMBARIUS 
Darbų garantuojant. Kainos 

prieinamos.
Telefonuokit kada reikia. (17) 

PENNSYLVANIA 1183 JX 
1024 EAST 77TH STREET

METROPOLITAN CLOTHING CO
Lietuviška Drapanų Krautuvė

Užlaiko gatavas drapanas ir ant užsakymo siu
va iš geriausių materijų, darbą garantuoja, pri
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 k Lietuviškos svetainės.

for

Kill time and it will send back 
ghosts to haunt you. į

PARDAVIMAI
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 savininkų GAR
FIELD 7063-J. (16)

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. x70th.

Ketvirtadienį 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

“Just a moment, please”,— 
just where does the bride leave 
off and the wife begin?

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

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

GERA PROGA
Lietuviams Clevelande nusipirkti 

puikų dviejų šeimynų nsfrną arba lo
tų budavojimui namo, randasi geroj 
vietoj ir arti prie bažnyčios.

Sutaupysit pinigų atsikreipdami 
tiesiog prie savininko po numeriu 
1073 Addison road. (16)

BUTINAI PARDUODAMAS
Dviejų šeimynų namas turi būtinai 

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

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
KIAUŠINIAI IR. GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS.
Wholesale ir Retail. ,
1276 Addison Rd.

THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO. 

6710-12 LEXINGTON AVE.
“Visiškai Nauja Skalbimo 

Sistema”
Patogi Lietuviams skalbykla, 
tik

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6926 Superior Ave.

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

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Furnasai

1169 East 79th St.
Randolph 5977

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas 
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėlės ir Induose Augintos
Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Specialiai. ‘
1203 East 79th Street

Florida 3992-J

Geneva. — Anglija atmetė 
Francuzijos pasiūlymą karinių 
jiegų apmažinimo ir pareiškė 
Sąjungos prisiruošimo prie nu
siginklavimo posėdžio komisijai 
kad nebūtų liečiame jurų laivy
nų klausimas.

Anglija nenori kad kas ban
dytų jšnekėt ją apmažinti savo 
jūrines spėkas.

Phone Florida 1740J.

DR. A. A. IVINSKAS
Chiropractor

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

Randolph 6332.

Cleveland Sheet Metal 
Works

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

Dirba viską del pečių ir šildymo.
6935 Superior Ave.

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinifno ir 
patyrimo bei neišrado jūsų tikros li
gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- 
gi-X-Ray Roentgęno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz- 
negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit

PARSIDUODA NAMAS
Su krautuve, 8 kambariai, fornisai, 

elektros šviesa, didelis skiepas su 
gė-rį-sį^ | 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.

o ROSEDALE O;
Dry Cleaning Co.:

Rand. 7906 J
❖ C. F. PETRAITIS, Prop. 4
| 6702 Superior Ave., «

patelefonuokit ir vežimas 
pribus.

Randolph 7761
Randolph 7762

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

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

sias ir kainos teisingos.

ANTRI MORTGEČIAI
MR. FELDMAN

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

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų. Specialistai suliejime.

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s 

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c 

| Unijos darbininkų— 
Rankų darbo.

Padaryti iš Porto Rico ir 
Havana tabakų. t 

John M. Sulzmahn Mfg. 
6802 Superior Ave.

Lietuvos Lietuviai ateina į

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.
12J8 East 79th St.

Telefonas Pennsylvania 1250

r
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c. 
921 St. Clair, arti E. 9th St.

t

The East 79th St. Shoe 
Store

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

odos, Satino ir Suede.
KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

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

W. Kišh, 8 metai prie Studebaker 
taisymų.

Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVĖ

Malan Auto Service I

p.
5

7412 St. Clair Avenue

7305 Superior Ave.

ant

The &

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

A. S. BARTKŲ^

zy-

Cleveland1197 E. 79th St.

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planus 
—suteikt patarimus apie finan
sus

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

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMA^

$8975
APEX

kraujo, turite išbertus veidus, 
das užsisenėjusias kojose — 
pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky-, 
siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sąžiningai. 
Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland

ANTRAS AUKŠTAS, . KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.5 
* 5

Generalis Taisymas ir Apžiūrėjimas 
Išdegina Carbon, Sulieja Trūkimus 

ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai

7321 Superior Ave.
Tel. Penn. 572

78 Metai Tarnybos
89 Milijonai Turto

Tai yra dalis rekordo arba pasižymėjimo 
šios Society for Savings.

Viskas tas remiasi ant trijų svarbiausių 
dalykų banko reikalų vedimo: saugumo, 
gero patarnavimo, atsakančių nuošimčių 
už padėtus taupymui žmonių piingus, di
delių ir mažų depozitorių.

Kadangi šis bankas visados laikėsi arti
prie šitų savo principų ir nusistatymų tai 
ir laimėjo pasitikėjimą ir gerą opiniją vi-

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Frank Ceme
BRANGMENŲ, RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465 
930 East 79th Street 

Penn; 999 
Randolph 1822

Rand. 4108 Jack Haber, Mgr.

St. Clair Auto Wrecking 
•PERKAM, parduodam ir 

MAINOM AUTOMOBILIUS
Parduodam dalis'visokių automobilių.

1377 East 55th Street

Superior Hardware Co.
Geleždaikčiai, Cino Reikmenis, Pečiai

* Maliavos, Stiklas, Etc.
6412 Superior Ave.

Taisome furnašus ir kitus dalykus. 
Sleitų ir žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas E. 65th St.

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER 
CO.

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

Randolph 7185. , Res. Eddy 9079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.

6506, St. Clair Ave.

Tėmykite x"“* y <8 storage^
Visokios batarejos, Radio Į ja įa j
reikmenys. Taisom ir per- v muaru y 

žiūrim DYKAI.
Kreipkitės reikale pas mus.

Freeman Battery Service

Superior Battery Co,
Išdirbėjai

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

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

5810-5812 Superior Ave.
Randolph 7271

Lengvi išmokėjimai jei norima.

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

»IIIIIIIIIfllllllllllllllllllllllllimillllllll|||||||||||||ll||tllllllllllllllimiIIIIIIIIIIIIIIIIIII£  
= Prospect 2420 Central 1706 =

THE F. W. ZIMMERMAN CO. j 
i Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- S 
i tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- f 
Ė kuojam, išleidžiam ir sukraunam. =
: 3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio, i
imiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiw:iiiiiiiiiniiniinii;iiiu»iiiiiiniiiiiiiimiiiinnHiinmiiiiiiiiif

Incor-poratea

sų šios srities gyventojų iki tiek kaip pa
rodo viršuje paduotos skaitlinės ilgo gy
vavimo ir didelių padėlių pinigų.

£ocietg for parings
iujhe City of Cleveland-

PUBLIC SQUARE
Dėkit Savo Taupymus j Taupymų Banką

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

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

Telefonas Florida 3367 RX.

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 
veikslus ir norit pasidaryt jų daugiau, 
ba padidint, atneškit pas mus. Kainos 
miai nupigintos per gavėsios laiką.

pa- 
ar-

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 
plumeris, gazo suvedėjas 

SUWERIV BUDAVOTOJAS.
Apskaitliavimai suteikama 

ant pareikalavimo.
7407 Superior Ave.

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sieninės Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS— 
7720 S. Clair Ave..

Phone Rand. 5440
7820 St. Clair Ave.

Phone Rand. 4931

Telefonas Main 6111

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

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



DIR V A

PO LIETUVĄ j
PASĖLIAI IR DUONA

SPORTAS

Ar Jus Busite 
Tame Paveiksle?

Kas savaitė tūkstančiai vyrų kurie žino sti
lių, rušj ir vertybę, įžengia j Richman’s gerų dra
panų “paveikslą”, ir niekhd bėgyje musų 48 metų 
patyrimo nebuvom’geriau pasirengę duoti jiems 
ko nori kaip dabar. Mes galim tikrai jus paten
kint.

Stilius yra svarbu pasirenkant drapaną. Rei
kia būti tikram apie tai kaip jos guli proporciniai, 
atlapai ir pečių platumas irgi skaitosi. Kiekvie
nas Richman modelis atsako geriausioms madų 
idėjoms ir toms smulkmenoms—o atsargus pasiu
vimas duoda stiliui ilgiau laikyti.

Richman’s Drapanose rasit tas pačias vilno
nes materijas kurios parsiduoda kitose krautuvė
se už daug didesnę kainą, ir yra pilnai išbandytos 
del drapanų. Tiktai Richman’s didelis pirkimas 
ant syk, tiesioginis pardavimas pirkėjams ir ko- 
operativis 2000 darbininkų dirbimas, kurie yra 
kompanijos dalininkai, daleidžia už tokią kainą 
parduoti.

Yra pasirinkimui gausybė kassimerinių, fla
nelinių, storų siūlų, serges ir kitokių visokių, nau
jose spalvose rudose, pilkose, mėlynose ir kitokio
se, taipgi yra languotų ir dryžuotų.. Čia rasit jo
kias spalvas ir audimus kokie jums labiausia pa
tinka.

Neapribotas pasirinkimas bile siuto, ploščiaus 
arba trijų ■ šmotų tuxedo su šilkine kamziole už 
vieą kainą $22.50. .

From Our Factory Direct toYou 1 
with just TWO PROFITS-Yours 
and Ours-jJ^T^A^feot^  ̂AL Ji

The Richman Bros. Co.
PROSPECT AVE. KAMPAS ONTARIO

Tik Viena Richman Krautuvė Clevelande

Pataisymai Dovanai.

RICHMAN’S KELINĖS

Ateikit šiandien ir išvengkit šeštadienio subėgimo 
Atdara šeštadieniais iki 6 vai.

' Naumiestis, šakių apsk. — 
šįmet ankstyvas pavasaris. Dar 
prieš- Šv. Kazimierą (Kovo 4) 
parlėkė vyturiukai, pempės, po 

Šv. Kazirfiiero laukinės žąsįs, ir 
šiltas lietus (Kovo 7 d.) rodo 
kad jau speigų nebus.

Paskutiniai Vasario speigai 
daug kam kaupuose bulves su
šaldė.

žiemkenčiams — rugiams, 
kviečiams — pakenkė šlapiąs 
ruduo; pirmieji šalčiai pakenkė 
ten kur laukai (Rudžiuose) bu
vo vandens apsemti. Tokiose 
vietose žiemkenčiai po ledu su- 
šuto. Taip pat sugadinta žiem
kenčių pasėliai vietomis kur 
buvo sunešti pusnynai.

Bendrai, praėjus žiema 
normalesnė negu kitos ir 
kenčiams 
ūkininkai 
derliaus,

Praeitų
liaus aruodai dar neištuštėję. 
Dauguma ūkininkų verčiami pi
nigų stokos pertekliaus žymes
nes dalis jau senai išpardavę. 
Kiti dar turi, laukia vėlybesnių 
laikų. Dabar moka kviečių 
centnerui 38—40 litų; rugių — 
apie 30 litų. Yra ir tokių ku
rie jau dabar duonos perkasi ir 
sėklai pirks.

Zanavykų šimtamargiai, kur 
derlingesnė žemė, po didžiojo 
karo dažniausia sėjasi daugiau 
kviečių negu rugių. Tat šalia 
rugių prekyvietėje,tiek pat ga,- 
lima matyt ir ky iečių;

Nors jau keliai pabiurę, ūki
ninkai prekyviečiuosna 
važiuoja gausiai.

buvo 
žienE 
taigibuvo palanki, 

turi gražių vilčių del

metų javų pertek-

suva-
“L.”

NUOTIKIAI
Naumiestis. — Kovo 10 d. iš 

ryto nusišovė šakių apskrities 
pasienio policijos ‘viršininkas 
Leveris. Velionis buvo kilęs iš 
šios srities, turėjo 30 metų am
žiaus, 
nas vis 
dėjimu.

Ledas 
Nemune 
viršaus krisdamas ledo gabalas 
užmušė važiavusį per Aleksoto 
tiltą Jurgio Valašinsko arklį 
200 vertės. ' “L.”

Prieš mirtį kelias die- 
skundėsi galvos skau-

“L.”
i užmušė. Kovo 7 d.
■ sprogdinant ledus, iš

SUIMTA KOMUNISTŲ 
LITERATŪRA

Lenkų spaudos pranešimu iš 
Vilniaus; pas suimtą Vilniuje 
sovietų Rusijos kurjerį rasta 
komunistinės propagandos lite
ratūra esanti spausdinta Mins
ke ir didesnė jos dalis buvo 
skiriama Lietuvių' komunistams 
Kaune. Jos turinis esąs pri
taikytas Lietuvos darbininkams 
ir kaimiečiams. Laikraščiai pa
žymi kad visiems esą žinoma 
jog komunistinė literatūra Lie
tuvai esanti gaminama Minske 
ir per Vilnių gabenama į Lie
tuvą. “L.”

MIRTIS PER DEGTINĘ 
Vilkaviškis. — Vasario 25 d.

Mažučių kaimo laukuose rasta

lavonas Juliaus Vaitulevičiaus, 
27 m., iš Naujų Alksnėnų kai
mo, Paežerių valsčiaus. Jis ra
stas apie lli/ž- kilometro nuo 
savo gyvenamos vietos.

Kriminalinė policija padarius 
tuo reikalu kvotą nustatė kad 
Vaitulevičius Vasario 22 d. iš
eidamas iš namų pasakė savo 
žmonai jog einąs pas savo tė
vus Liudvinavo vai., Mariam- 
polės apsk. Bet užuot ėjęs pas 
tėvus jis pasuko į Vilkaviškį, 
susitiko senus pažįstamus, Fl; 
Kerutį ir Armoną Vosylių, su 
kuriais nudrožė į smuklę. Ten 
pasigėrė, su draugais persisky
rė ir ėjo namon. Tą dieną bu
vo didelis vėjas ir šalta. Vai- 
tulęvičius būdamas visiškai gir
tas nėdaėjęs namų parvirto ir 
sušalo. Tai patvirtino ir gy
dytojas padaręs lavono skrodi
mą. ' , “L.-’

DR. ALSEIKA LAIKINAS L. 
M. D. PIRMININKAS

Vilnius. — Mirus Dr. J. Ba
sanavičiui, pirmininko pareigas 
eiti Lietuvių Mokslo Draugijos 
valdyba pavedė vienam savo vi
cepirmininkui, Dr. D. Alseikai. 
Liet. Mokslp Draugijos knygy
ne ir muzejuje jau. pradėta 
tvarkymo darbas."p

Metinis L. M.. D. susirinki
mas numatomas balandžio mė
nesi. ■: ’ i' i.ii “L.”

ESTAI SU LIETUVA
Kovo‘21 d. Katafe—-prekybos 

ir pramonės rumuoSe, prasidėjo 
Estijos ekonominės delegacijos 
tarybos šu Lietuva apie užmez
gimą prekybos ryšių tarp tų 
dviejų kaimyniškų valstybių.

Estai buvo iškilmingai pri
imti.

FARMOS
Nustok vergauti, buk savas bosas. 

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

JOHN SUSLA
Box 50 Fairdale,

informa-
(16)

Pa.

Del Gelenčių ir. Skaudžiu 
Raumenų ’ 
Naudokite

DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies

PAIN-EXPEDLERI
Vaisbaženklis registruotas

S. V. Pat. Ęiurc.
. Persitikrinkite, lead In- 

karo vasibaženklis 
butų ant pakelio 
kurį perkate. ■

Kmk \ Visose vaistinėse 
po 35c ir 70c arba.

yspfrWfrX. F. AD.RICHTER&CO. 

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

VALET

AuioSlrop 
Razor

Pats 
Aštrinąs!

L. H. BRICKMAN
ATIDARĖ SKYRIŲ

Sieninių Popierų ir Maliavų Krautuvę 
ant 1051 East 7Sth Street 

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

DAR KELI ŽODŽIAI NUO 
“DZŪKO” BANCEVICIAUS
Aš patėmijau A. Freimontą 

giriantis kad jis gali paguldyt 
savo vogos ristiką, tai aš pasa
kau štai ką: aš apsiimu Frei
montą paguldyt 10 kartų į 10 
minutų, ir jei aš jo nepaguldy- 
siu tai aš užmokėsiu už visą 
kelią ir dar 100' duosiu ir nieko 
neimsiu iš rengėjų.

Kitas dalykas. Patėmijau 
“Dirvoje” kad Juozas Šimkus 
sutinka dalyvauti ristikų tur- 
namente ir nieko neims jeigu 
savo priešo nenugalės, tai aš 
būdamas Šimkaus vogos pasa
kau kad ir aš uždyką risiuosi su 
Šimkum, ir dar statau penkis 
Šimtus dolarių kad stosiu su 
juo bile dieną persitikrint. ‘

Aš noriu atsakymo: kodėl tie 
didvyriai Komaras, Juška, Sar- 
palius ir kiti tyli, Aš Juk ne
su vanagas, tegul nelenda nuo 
manęs į žagarus kai žvirbliai. 
Tegul nesistato čampionais jei
gu bijo ristis su mažesniais už 
save. J. Bančevičius.

Bancevičius matė kaip Chica- 
goj pasiskelbė viena garsi risti- 
kė kad nori ristis su bile vytu 
sveriančiu iki 175 svarų, ir bū
damas drąsiausias iš visų vyrų 
ristikų Dzūkas atsišaukė ir su
tarė su ja ristis. “Jeigu mane 
galėtų moteris paguldyti tai 
man daugiau ir ristis neužsimo
kėtų.” Ji sveria 165 svarus ir 
vadinasi Virginia Mercereau. 
Jie ritosi Bal. 13 d. Universal 
klube, bet dar pasekmių nesu- 
žinojom.

RISTYNĖS AKRONE
Bal. 12 d. Akrone buvo risty- 

nės, ėmėsi Wayne Munn su vie
tos dideliu Serbu, Teodoru Go- 
vorčinu. Nors Munn svėrė 50 
svarų daugiau už Govorčiną, 
bet tik tada Govorčiną paėmė 
kada jį sužeidė po pusės valan
dos. Govorčin yra 210 svarų ir 
priklauso prie sunkiųjų ristikų.

Jis taikosi pakratyt musų di
džiuosius ristikus, kurių kelis 
pažįsta, bet negavo progos su
sikibti.

Govorčin ritosi su Strangler 
Lewis aną savaitę ir ritasi su 
kitais pirmos klesos ristikais.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

MAROTTA RENGIA KITAS 
RISTYNĖS

Charley Marotta turės ki
tas ristynes miesto auditorija j 
Balandžio 22 d. Stanley Stasiak 
susikibs su Garkavenko, gi Ed 
Strangler Lewis su Mike Roma
no, Italu, kuris kelios savaitės 
atgal liko Italų čampionas. .

Pradinėj poroj bus Oscar 
Kohl su kitu priešu.

Karolis Sarpalius,. kuris rito-

si su Strangler Lewis aną sž 
vaitę, rašo Marottai kad jis n< 
retų vėl su tuo čampionu sus 
kibti.

Jei plaukai slenka?
j; Naudok

a™* Raffles
Vestuves Pokiliai

SPECIALE 
POLICIJA 

ir

DETEKTIVAI
EVERGREEN 5385
METROPOLITAN
OPERA COMPANY

Įsigykit sau tikietus dabar
GIULIO GATTI-CASAZZA ----- - General Manager
EDWARD ZIEGLER ------- Asst. General Manager 

stato, bendrai su

■ Cleveland© Miestu
sezoną iš astuonių operų

PUBLIC AUDITORIUM
AIDA, Gegužes 2
TU RADOT, Gegužės 3 
la Traviata 
FORZA DEL DESTINA, Gegužės 5 
MIGNON, Po pietų, Gegužės 6

. *5 LOĮI.EĮjI-GRIN, Gegužės 6 vakare 
LA BOHEME, )o pietų, Gegužės 7 
IL TROVATORE, Gegužės 7 vakare

Tikietai parsiduoda pas DREHER’S 
1226 HURON ROAD, CLEVELAND 

Kainos: $7, $6, $5, $4, $3, $2, $1. Taksų nėra.

NASH
26 Modeliai—4 Pamatiniai Ilgumai

KAINOS EINA NUO $865 IKI 2090
Niekad pirmiau savo istorijoj Nash nepasiūlė tokių pa
traukiančių savo Motorinių Karų.
Spalvuotai išbaigti suharmonizuotais ruožais—gražus ir 
malonus, pilnai viskuo įrengti, šita didelė grupė iš 26 mo
delių be jokio klausimo yra Amerikos didžiausia proga 
motorinių karų

Gražumas ir Vertybė
šis pažymus viršų stilių spiečius randasi trijose serijose

Light Six, Special Six ir Advanced Six
ir keturiuose skirtinguose pamatiniuose ilgumuose’. 
Naujas Nash viršų išdirbimas yra sensacinis. q 
Spręskit patįs pamatę Cavalier ir Ambassador modelius. 
Pamatykit puikų Light Six De Luxe Sedan—štilių karų 
$1000 vertės;
Pridėkit prie šio stebėtino gražumo dar ypatingą veiki
mą Nash 7-bearingų motoro—švelniausio pasaulyje tipo, 
dadėkit 4-ratų sulaikymus specialio Nash darbo, dadėkit 
5 disc ratus ir patirsit kad nieko negalima įgyt toliau 
žiūrinėjant.

. Palaikymui ir padidinimui gerų norų kokius Nash dabar turi tarp Cleve- 
S! lando Lietuvių mes įsteigėme Lietuviškus Departmentus kiekviename Nash 
] sandėlyje apačioj pažymėtame, žmogus kuris moka jūsų kalbą bus ten 
| jums patarnauti—paklauskit jo ir jis maloniai ir mandagiai patarnaus.

ZUCKER NASH MOTORS CO. NASH HOLZHAUSER CO.
6816 Superior Ave. Rand. 1725 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

'I Atdara vakarais
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Km Girdėt Clevelande-ApieHnkese

Charley Fox, nenugalėtas Cleveland© policmonas, 
sako paguldys Joną Kodį du sykiu Į 30 minutų.

Daugiau SPORTO ŽINIŲ 
telpa ant 7-tc puslapio.

KOMARAS NEW YORKE
Juozas Komaras sugryžo iš 

vakarinių valstijų j Brooklyn^ 
ir pereitą savaitę ten turėjo

i 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 SPORTAS
MARGUČIŲ JAU gavom net iš 

Pennsylvanijos. .Mrs. Mike Dolen, 
“Dirvos” skaitytojo moteris, iš Wa
shington, Pa., prisiuntė net pusę tu
zino gražiai išniargintų. Gauta nuo 
daugelio vietinių taipgi.

Skubėkit 
kad nebūtų 
nespėtų šią 
Velykų, nes
savaitę laiko.

i Babravičius, Šaliapino draugas, dainuos su 
gaičiu ir M. Jozavitu Gegužės 13 d.

atnešti savo margučius 
pervėlai parodai. Kurie 
savaitę gali priduoti po 
kiaušiniai bus lange per

PASTABOS PRIE “LIETUVIŲ 
DIENOS” APRAŠYMO

“Garso” No. 12 koks ten Patriotas 
aprašydamas “Lietuvių Dieną” Kovo 
6 vadavosi ypatiškumais, kurie reik
tų prašalint, o ne platint. Patrio
tas vienus programo dalyvius aukš
tino, o kitus visai žemino. Jo matyt 
mėgstama maišyti sudrumstą van
denį. Jis apčašo vienpusiškai, nesi
remdamas ant publikos ovacijų kiek 
buvo teikiama chorams ir solistei S. 
Greičienei; jis rašo kaip jis norėjo 
kad butų, p ne kaip buvo.

Kaip bažnytiniam taip ir vyčių 
chorui publika teikė trukšmingus ap
lodismentus, ir jie iššaukti pakarto
jo po vieną dainelę. Tą gali paliu
dyt skaitlinga dalyvavus minia.

Operos artistas Juozas Bab
ravičius atsilankys vėl su kon
certu Clevelande ir koncertą 
duos Lietuvių svetainėje Ge
gužės 13 d. Su juo koncer
tuos komp. A. Vanagaitis ir 
pianistas M. Jozavitas. Tai 
nepaprasta traicė.' Jų tinka
mam priėmimui < organizuoja
si komitetas, ir susirinkimas 
tam tikslui bus “Pirvoje” šeš
tadienio vakare, Balandžio 16 
d.( Kurie prijaučiate dailei, 
palikdami savo partiviškumus 
nuošaliai pribukite, nes garbė 
yra pasidarbuoti tokiems mu
sų muzikos-dainos vyrams ko
kiais yra ši traicė.

Vana-

Bus Smarki Kova

pasakė kad Brazauskas turi tei
sę laimėtoju būti.

Brazauskas yra nedidelio u- 
gio, bet muskuluotas ir sunkus 
vyras, sveria 190 svarų, ir sako 
gatavas susikibti su bile vienu 
musų žinomu ristiku, todėl įsi
rašė į turnamentą kuris šią va
sara Clevelande ruošiama.

Kovo mėnesio bėgiu Clevelande I Pereitą savaitę buvo nužudyta li- 
buvo net 12,750 .areštų, arba suvirs, goninės slaugė gatvėje ir jos žmog- 
1 nuošimtis . visų gyventojų pateko ' žudis dingo. Su ja, nuo 1918 mėtų 
į policijos rankas. Bet 8,'525 iš tų I jau penkios moterįs Clevelande ir

ėjimu i apiemiKej taip zųsia nuo nicKauejų 
1,133 j rankų kurių niekas nesugauna.

Kam jam reikėjo rašyti1 kad L. V. areštuota už sulaižymų važinėjimo apielinkėj taip žųsta nuo niekadėjų 
25 kp. choras gieda Lietuvos Himną ' taisyklių, taigi automobilistai. 1,133 | rankų kurių niekas nesugauna.
ir kitą dainelę (mano pabraukta) ? 
Lyg ta 'dainelė kaipo dainelė buvo 
mažesnė už himną? Ji publikoj su
kėlė didžiausį entuziazmą. Kam ta 
ironija ?

‘Patriotas matyt nemato skirtumo 
ir tarp muzikų, jam matyt visi ly
gus, vamzdininkas, dudorius, triubo- 
čius, dud-laužis, barabanščikas ir kt. 
Jis pažymi vargoninką čižauską mu
ziku, o muziką Greičių nepripažįsta, 
muziku.

Sprendžiant iš klausytojų trukš- 
mingo plojimo ir pasiremiant publi
kos iššaukimu Greičienės net penkis 
sykius tai , Patrioto pasakymas kad 
jos dainos “išėjo vidutiniškai” yra 
arba visaį be jokios reikšmės arba 
tiesioginai melagingas. Kuomet kiti 
to programo dalyviai padainavo ir 
pabaigė tai Patrioto ausyse atsilie
pė kitaip ir apie tai jis'’ iššireiškia 
.labai džiaugsmingai. Stebėtina kad 
tos pačios ausįs visaip girdi.

Galiaus korespondentas pažymi 
Olgą Mušinskaitę kad gabiai akom
panavo,. o visai nepažymi Reginos 
Greičiūtės, kuri dar tik vienuolikos 
metų amžiaus, o dar gabiau akom
panavo vyčių chorui ir S. Greičie
nei. Patriotui visai nežingeidu ma
tyt tokio amžiaus mergaitę taip pui
kiai muziką pažįstant.

Visa ką suėmus krūvon pasirodo 
iš jo ne koks patriotas, nes savo 
siaurų pažiūrų asmeniškumus stato 
pirmoj vietoj, o teisybę pamina po 
kojų.

Toj korespondencijoj gludi dar ir 
daugiau smulkių vienpusiškumų bet 
sutaupymui laiko ir vietos lai buna 
apleisti. Patartina Patriotui ir ki- , 
tiems panašiems korespondentams 
nemulkinti vietinių ir plačios vi
suomenės, bet rašant nors kiek pri
silaikyti teisybės, nes melavimas jo
kios naudos nedaro nei pačiam, nei 
skaitytojams. Buvęs.

areštuota už. girtybę.

Cleveland© kapitalistas
Mather paaukavo milijoną 
Cleveland© universiteto 
grupės įrengimui.
$6,000,000 to plano įvykinimui.

Samuel 
dolarių 

ligoninių 
Reikalinga viso

Vienas vagilius pirmadienį inėjęs 
į cigarų krautuvę padavė kortelę 
patarnautojui ant kurios buvo para
šyta įsakymas atiduoti pinigus, ir 
patarnautojas nieko nesakęs padavė 
$50, ir vagilius išėjo.

Geraširdžiai šeimininkai. Vienas 
Žydas namų savininkas 10521 Lee 
avė., padovanojo $5 savo įnamiams 
kurie sulaukė pirmo kūdikio ir pa
sakė kad su kožnu sekančiu jiems 
gimusiu kūdikiu jis pinigų sumą di
dins vis dvigubai, taip kaip šešio
liktas jų kūdikis padaryti} tėvus ka
pitalistais, nes' tas šeimininkas tu
rėtų užmošėti $163,840.

Saugokitės klastingų dešimtinių, 
nes valdžia patyrė kad Ohio valsti
joj paplito klostuotos $10'popierinės.

Clevelandąs atėmė nuo Chicagos 
didžiausią pasaulinę konvenciją, ku
ri 1928 metais sutrauks į Clevelan
dą 35,000 svečių. Tai yra tarptauti
nis gerų kelių kongresas, kurį vado
vauja Amerikos Kelių Budavojimo 
Susivienijimas.

Charley Fox sužinojęs kad su 
juo sutinka susikibti Jonas Ko
dis, 165 svarų ristikas iš Chi
cagos, sako “All right, tegul jis 
atvažiuoja, aš sutinku jį pagul
dyt du sykiu į pusę valandos ir 
pašaukt daugiau išeilės Lietu
vius kokius tik turit.”

Charley Fcx yra nenugalėtas 
Clevelande 175 svarų vogos ris
tikas, ir jo promoteris sako kad 
netiki ar rasis Lietuvis kuris 
jį nugalėtų, nors Lietuviai žy
miai pasirodė ristynių sporte.

Visi Charley Fox’o .draugai 
policistai iš Euclid village ir jo 
ristynių rengėjas-promoteris 
guldo galvą už Fbx. Promote
ris sako .kad nors laikas yra 
pusantros valandos jiems pas
kirta, bet nereiks jiems tiek il
gai vargt, nes Fox apsidirbs su 
Rodžiu per 30 minutų ar dar 
mažiau.

Euclid Village yra i ta vieta 
kur Lietuviai daug sykių pik
nikus turėjo, kur pasibaigia St. 
Clair karų linija ir eina Dinky 
karas iki kelio galo. Ten pat 
yra Bliss’ road ir už gelžkelio 
bėgių tuojau yra didelė svetai
nė. Nuyažiiiot ten reikia St. 
Clair-Nottingham karu.

Automobilistai tą vietą gerai 
žino, Bliss road galima pasiekt 
iš St. Clair, Superior ir Euclid 
avė. ■

Bus dvi poros ristikų
Promoteris tose ristynėse 

stato dvi poras ristikų.' Kadan- 
gin ten gyvena ir kitokių 
tų žmonių kiti ristikai bus 
tautų.

Jau Ruošiama ir Dovana 
Turnamento Laimėtojui

Clevelandiečiai sporto mylė
tojai susirūpinę businčiu tur- 
namentu ir žiuri kad ristikai 
kurie išeis laimėtojais turėtų 
kuo pasidžiaugti ir Clevelandą 
atminti už suteikimą progos 
būti laimėtoju.

žymus musų sportininkas ir 
biznierius, Juozas Gilis, restau- 
ranto savininkas šalę “Dirvos”, 
pradėjo pirmutinis vajų sukėli
mui pinigų nupirkimui laimėto
jui dovanos. Gilis pradėję fon
dą paaukaudavus nuo savęs $10 
ir pinigus pridavė “Dirvos” 
Sporto Redaktoriui.

Pinigai padėta į Lietuvišką 
banką abiejų vardu, ir kaip tik 
rasis daugiau paaukavusių tan 
fondan žmonių tada 
valdyba, ir pinigai bus 
ir dedami į banką tos 
vardu.

Kokia dovana bus 
nenustatyta, tą galės nutart vi
si kurie aukaus, ir kada bus rei
kalas, aukautojų išrinktas ko
mitetas suras tinkamą dovaną 
čampionui ir nupirks.

Taigi kas nori daugiau, prisi
dėti galit priduoti savo pinigus 
“Dirvon”, o aukautojų vardai 
bus pagarsinta laikraštyje.,

STANLEY STASIAK NUGA
LĖJO WAYNE MUNN

Pereitą penktadienį miesto 
auditorijoj įvyko ristynes ku
rias rengė Charley Marotta.

Ritosi trįs poros, pirmutinė 
buvo mažųjų, ir jiedu už pus
antros minutos pabaigė, nes 
netyčia vienas gavo viršų.

Antroj 
vienko su 
ir pirmą 
vienko, ir 
kas.

Trečioj,
Big Munn, tikrai didelis vyras, 
netoli 7 pėdų aukščio, su Len
ku milžinu, Stanley Stasiak, ir 
Munn sykį paguldė Lenką, o 
kitus du sykius Lenkas pagul
dė jį į trumpą laiką. , ’ 

šios ristynes buvo labai ne- 
žingeidžios, prasčiSusios iš viso 
sezono, Publika visą laikį iš
sėdėjo randi, neturėjo už ką rė
kaut, nes nei vienas iš tų risti
kų neturi publikos patraukimo.

Tarp sėdinčių žiūrėtojų tan
kiai girdėjosi tarp savęs kal
bančių apie musų ristiką Karo
li Sarpalių, nes jį visi myli ii' 
atmena.

ristynes su Hans Steinke, mil
žinu Vokiečiu. Per valandą lai
ko Vokietis Komarui nieko ne- 
padrė, išėjo lygiomis.

Komaras vasaros . laiku žada 
išvažiuot Į Kaliforniją, bet sa
ko sugryš Į Clevelandą į turna- 
mentą kada jį pašauks.

Rosa Ponselle, kuri atvyksta su Metropolitan

tau- 
kitų

išsirinks 
renkami 
valdybos

perkama

poroj ritosi Garka- 
Ned McGuire, Airiu, 
sykį ‘ laimėjo Garka- 
paskui išsibaigė lai-

poroj ritosi Wayne

SARPALIUS JAU PYKSTA
Karolis Sarpalius prisiskaitęs 

visų kitų ristikų šaukimus per 
laikraščius ristis, sako: Vyrai, 
kodėl. neinat ant matraso per- 
sitikrint? Laikrašicuose rėkaut 
nėra naudos, ir publika nežino 
kuris drūtesnis ant popieros.

SMULKIOS ŽINIOS
Pereitą savaitę Chicagoj Po

žėla ritosi su Drapiežnu Dzuku 
Bancevičium. Bancevičius sykį 
parištas,' bet sako neteisingai, 
nes nebuvo pilnai paristas kada 
refery Požėlai paplojo. O kada 
Bancevičius turėjo paspaudęs 
Požėlą tai refery nematė.

Tas pats Dzūkas Bancevičius 
dabar šaukia Joną Kodį persi- 
tikrint su juo. Dzūkas sveria 
185 svarus, taigi 20 svarų dau
giau už Kodį, ir jeigu kimba 
prie Rodžio ir Požėlos tai matyt 
Dzūkas pripažįsta kad ir Kodis 
yra pirmos klesos ristikas. Ir 
tikrai taip yra, nes Kodis turi 
pora medalių už ristynes,

TMD. 20-tos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienio vakare, Balandžio 
19 d., Lietuvių svetainėje nuo 7:30 
vai. Visi nariai būtinai atsilankykit, 
nes yra labai svarbių dalykų aptari
mui kaip tai peržiūrėt knygas ir per
taisyti' mUsų finansų dalykus. Vi
si kviečiami pribūti. •

F. J. Žuris, pirm.

“Dirvoje” yra naujų Kipro Petrau
sko, Sodeikos ir Olekos rekordų.

PERIE PETRAUSKO KONCERTO 
“Keleivio” No. 13 V. J. Z. apsilen

kė su teisybe pastatant kompozito
rių Miką Petrauskų antroj vietoj, o 
J. Krasnickų pirmoje. Nežinia ką 
korespondentas turėjo mintyj taip 
rašydamas. Krasnickas turi -gerą 
balsą, ir jeigu jis butų tiek lavinęs 
savo balsą kiek kompozitorius Pet
rauskas gal jis ir butų geresnis dai
nininkas, bet ne dabar. Publika at> 
šaukė Krasnicką pakartoti dėlto kad 
pridavus jam daugiau energijos la
vintis toliau. Reiktų pastebėti kad 
Petrauskas kaip ir S. Greičienė dai
navo labai sunkias dainas iš operų ir 
tik tie turėtų rašyti viešai. apie jų 

*; dainavimą kurie apsipažinę plačiai 
su muzika. G-,—s.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI 

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

ROSA PONSELLE
Prima donna soprano of the Metropolitan Opera Company of New York 
iwho will be heard; in three operas at Cleveland Public Auditorium, the 

week of May 2.
Gegužės .2 d. prasidės ir visą savaitę tsęis operos sezonas 

kuris bus pirmas Amerikoje po globa miesto. Tai bus atsilan
kymas Metropolitan Opera kompanijos iš New Yorko ir’bus sta
toma miesto auditorijoj aštuonios operos.

Bus sutraukta žymiausios operos žvaigždės, kurių daugelis 
dalyvaus keliose operose pagretu.

“Aira” bus pirmutinė Statoma, Gegužes 2 d:, su Rosa Pon
selle vadovaujamo! rolėj, taipgi Martinelli, Clauššen, Gustafson 
ii' Pinža.

Antradienio vakare bus statoma nauja ir paskutinė Puccinio 
opera, “Turand'ot”. Tai yra pasaka apie Chiniečių kunigaikšty
tę ir yra sensacinis spektaklis su nepaprastai gražiomis sceneri- 
jomisį Pekino sienomis ir tt. -Dalyvauja Florence Easton; Ar
mand Takatyan, Nanette Guilford ir Dorothea Flexer prie kitų.

Trečiadienio .vakare bus “La Traviata”, sū Amelita Gąlli-Cur- 
ci, Beniamino Gigli, Lawrence Tibbett ir Grace Anthony.

Ketvirtadienio vakare bus 'niekad dar Clevelande nestatyta 
•opera, “La Fofza del Destino”, kurioje Rosa Ponselle užims žy
miausią rolę. Prie jos bus Martinelli, D-Angelo, Basiola, Pinza, 
Ananian ir daug kitų.

Penktadienį bus dvi operos, po pietų ir vakare. Po pietų 
statys “Mignon”, su Lucrezia Bori, Marion Talley, Gigli, Louise 
Hunter, Rothier ir James Wolfe. Vakare bus Wagnero opera 
“Lohengrin”; su nauju Vokiečių tenorų, Walther Kirchhoff žy
miausioje rolėje, ir Florence Ęaston, Lawrence Tibbett, Julia 
Claussen, Pavel Ludikar ir kitais. t

šeštadienį po.pietų bus “La Boheme”, su Bori “Mimi” rolė
je, prie to Gigli,, Scotti, Rothier, Picco, Ananian ir Altglass, o 
“Musettos” rolėj bus Louise Hunter.

šeštadienio vakare bus uždarymas sezono su “II 
dalyvaujant Ponselle, Martinelli, Gordon, Rothier, 
Grace Anthony.

Tikietai iškalno gaunami pas Dreher’s, 1226 Huron orad.

Trovatore”, 
Basiola ir

Lankėsi Brazauskas, At
sižymėjus Ristikas

Balandžio ,J 8 d. Clevelandan 
užsuko dar yįęnas.musų atsižy
mėjęs ristinas, Antanas Bra
zauskas, k'urįs .ritasi po vardu 
Andy Brown. Jis kelis mėne
sius išbuvo Floridoj, kur turė
jo daug ristynių ir galutinai 
jšlaimėjo vidurinio svorio čam- 
pijono diržą nuo Jack Ross.

Brazauskas gryžo per Day
ton, Ohio, kur Bal. 7 d. turėjo 
ristynes su pragarsėjusiu risti
ku Jack Kogut iš Louisville. 
Kaip Daytono laikraščiai rašo, 
ši pora buvo' žymiausia iš visų 
to vakaro porų, k-urių buvo net 
keturios.. Brazauskas ir Kogut 
ritosi prįešpaskutinėj poroj ir 
per 30 minutų Kcgut nieko ne
padarė Brazauskui.

Ristynes už diržą
Kovo 17 d. Palm Beach mies

te, Floridoj, buvo Brazausko di
džiausios ristynes su tenaitiniu 
čampijonu, Jack Rcss. Ir kaip ; 
Brazauskas pridavė “Dirvos” i 
sporto redaktoriui iškarpas iš Į 
Angliškų laikraščių, pasirodo i 
kad čampijono vardas ir diržas j 
tikrai Brazauskui teko.

Ristynes ėjo labai smarkiai, j 
ir Brazauskas paguldė savo’’ 
priešą pirmą sykį į 38 minutas. 
Bet taip jis buvo aptrankytas 
kad jau negalėjo antru kartu 
išeiti ir tokiu budu laimėjimas 
priskirta Brazauskui.

Brazauskas savo smarkiu ir | 
vikriu, veikimu žiūrėtojus net Į 
ant kojų statė ir riksmas buvo { 
nepaprastas. |

Kadangi Brazauskui šitokiu s 
budu priskirta laimėjimas, jo 
priešo brolis nesutiko su tuo ir 
atsišaukė į publiką protestuo
damas už atidavimą diržo Bra- 
zauskui, bet publika jį nuvijo ir Į

DRUTUOLIŲ STEBUKLAI
Jonas Kodis ir Aug. Frei- 

montas važiuodami Dixie vieš
keliu iš Detroito Chicagon aną 
sykį kai lankėsi Clevelande, '20 
d. Kovo, už 154 mylių nuo Chi
cagos pamatė pakelėj apvirtu- 
sį žmogų su Ford sedan. Ko
dis ir Freimontas išlipo iš buso I 
pažiūrėt kas tfen dedasi, pama
tė kad guli pritrenktas žmogus. 
Nieko nelaukdami jie ištraukę 
tą žmogų is po automobilio ir 
paėmę atvertė tą Forduką ir 
iškėlė ant kelio.

Pro šalį važiuodamas šerifas 
pamatė tokį stebuklą, tuojau 
pasiūlė Rodžiui- ir Freimontui 
$200 dovanos už tokius stebuk
lus ir šerifas nori kad jiedu 
abudu stotų į policistus.

FREIMONTAS EINA PRIE
NAUJŲ ATSIŽYMĖJIMŲ
Musų sunkių vogų kilnojimo 

čampionas Aug. Freimontas už
kviestas dalyvauti Chicagos 
Lietuvių Klubų Federacijos 
konteste vogų kilnojimui, kuris 
atsibus Gegužės 1 d. ~ 
tas siekias! prie 
tuvių Pasaulinio 
tų klubų tikslas 
kontestą rengti.

Federacijoj yra 10 didžiausių 
Lietuvių klubų ir tik vieni Lie
tuviai.

Freimontas ruošiasi būtinai 
sumušti savo pirmesnius rekor-, . . , r,.
dus ir perviršyti visus kitus ku-l d,u, Pastatymu, kurie abu prasi-j, J z x I deio 11:30 v. vakare, sykiu abiejuo-rie dalyvaus.

Freimon- 
Amerikos Lie- 
čampiono,. nes 
yra tam ir tą

; VODEVILIO AKTORIŲ BE
NEFISO VAKARAS

Metinis teatralis benefisas del Na-1® 
, tional Vaudeville Artists šįmet bus H 

laikoma penktądienio vakare, Balan- B 
džio 22 d.

'Tai bus bendrai toks pat dalykas 
kaip buvo pereitą, metą, išskyrus, ži
noma, kad aktai bus kitękie. Vie-

I nok bus 40 aktų, ir vienu laiku bus 
I varoma du perstatymai, vienas eis 
I Keith’s Palace o antras Loew’s State 
j Teatre.

Pereitų metą buvo nuspręsta lai

dojo 11:30 v. vakare, sykiu abiejuo
se paminėtuose teatruose. Kadangi 
tie abu teatrai stovi greta vienas ki
to užtai lošėjai galėjo atlikti savo 
vaidinimus abiejuose teatruose,. 
eidami kelis žingsnius, be persimai- 
hymo drapanų. Pasekmė to įbuvo J 
tokia kad . duota vodevilis be F per- ? 
traukos per- tris valandas, dviejuose 
užpildytuose teatruose.

Dalyvaus aktoriai su savo aktais 
iš visų vietinių teatrų, orkestrffr ’ 
kafejų, teatrų ir šokių šalinį kas vis- - 
kas sudarys nepaprastų vakara, ku
rio pelnas eis pagalbai sergančių tos 
profesijos žmonių, taipgi • globojiintyi 
senų. National Vaudeviįle Artists 
yra organizacija’ kuri varė tų darbą 

liii renka tik sykį į metus. f

POŽĖLA SUTINKA DALY-
VAUT TURNAMENTE

Karolis Požėla rašo: Aš su
tinku ristis su visais Lietuviais 
čampionais, Sarpalium, Koma
ru, Juška; Bancevičium ir kitais 
ir jeigu pasitaikys proga paro
dysiu ir Charley Fox kur pipi
rai dygsta. Bet negaliu pribut 
į Clevelandą anksčiau Birželio 
menesio, nes užimtas nstyne- ;er da”g mįtų ir pinigus tam tiks
ima'iki .to laiko. . .. ... .

Charley Fox pagrobęs savo priešą.

Ristynes
Pradžia 3 vai. po pietų. Steve Ross, Promoter.

Jonas Kodis
165 svarų pusiau sunkios svoros Lietuvių 

drutuolis iš Chicagos, su
Gelbėkit akių šviesą, kolei dar ne- 

pervėlu, prisirinkdami sau gerus aki
nius. Daugumas žmonių nepaiso už 
tą, sakdami: ‘Dar aš galiu skaityt 
prie geros šviesos*, ir laukia iki akių 
šviesa visai sušilpsta; tuomet ir aki
niai mažai begelbsti, arba reik var
toti dubaltavi.

Mes užlaikom didelį rinkinį viso
kių akinių ir rėmukų. Darom naujus 
dedame stiklus ir taisome visaip su
gadintus.

Taisome laikrodžius, laikrodėlius 
ir visokius graždaikčiųs. 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- 
Hžai. Viską parduo

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

Tėmykit šį 
antrašą:

V. D. Štaupas, Jeweler 
Patyręs Lietuvis Laikrodininkas 

6704 SUPERIOR ĄVE.

Ned

.Charley Fox
Euclid Village policijantu, 175 svarų, dar 

niekeno nenugalėtu ristiku.
pirmutinė pora bus

BILL ANTILLO su TONY SVIRSKIsu

Balandžio 24 SI. Christine Hali
Bliss road, prie St. Clair avė., kur visi išlipa eidami į 
Lietuvių piknikus vasarą. Važiuoti reikia ST. CLAIR-NOT- 
TINGHAM karu iki linijos galo, paskui Dinky iki Bliss road.

Automobiliai daeina nuo Superior, Euclid, St. Clair.

Tikietai: 75c., $1.10 ir keletas po $1.65
(Tikietai gaunami Nottinghame ir Euclid Village ir “Dirvoj”)


