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Susekta Maskvos Planai
Rengt Chinijoj Skerdynes

—*■

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Lorain, O., National Tube' Co. 
dirbtuvė apmažino savo darbi
ninkų skaičių 5 nuoš. Dabar 
dirba su 82 nuoš. normalio.

Akrono guminių ratų isdir- 
bystės ruošiasi pakelt kainas 
ant ratų šinų, pavasariui atei-j 
nant, ir skelbia kad Anglijos 
žalio gurno pardavėjai laiko au
kštas kainas. Darbai nuolat ei
na geryn.

E. Liverpool, O. — Ruošia
masi prie atnaujinimo darbų 
Dresden puodininkystės dirbtu
vėj, .kuri per keletą menesių 
stovėjo.

Clevelande darbai pradeda ei
ti geryn ir darbininkų samdy
mo biurai per savaitę suranda į 
vietų po 800 darbininkų. Kiti 
gauKU’rburlsus .#atįs j .

Canton, O. — Trįs plieno kor1- 
poracijos vienijasi į $15,000,- 
000 organizaciją. Tos trįs pa
skiros kompanijos yra Cantone, 
Kokomo, Ind., ir Indianapolis, 
Ind.

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAS, CHINU AP
SUPTAS, METĖ DOKUMENTUS UGNIN 

—------------------------ '■— ----------------------------------------------

ir suimta ir nužudyta 14 Chinų 
komunistų agitatorių ir kursty
tojų prie riaušių.

(Komunistų agitatoriai šitą 
pavadins kapitalistu išmislu, 
nes jie melais darbininkams ir 
muilina akis. Jie atsiaiškinda- 
mi kapitalizmu už savo klastas 
varo savo fanatišką darbą pa
salomis ir stumia minias į pra
žūtį kad tik galėtų paskui ant 
jų sprandų užsisėsti.)

Pekinas. — Užpuolus Chinų 
kareiviams sovietų miltario pa
siuntinio raštinę dar spėta iš
gelbėt iš ugnies dokumentus 
kurie parodo kokius planus tu
rėjo Maskva sukėlimui pasauli
nės revoliucijos pasinaudodama 
Chinijcs tamsumu ir suirute.

Kuomet kareiviai puolė krės
ti raštinę sovietų atstovas tuoj 
metė popierius Į pečių ir užde
gė, bet nespėjo jie sudegti, ir 
ištraukus rasta šati kokie įsa
kymai iš Trečiojo Internaciona
lo iš Maskvos:

CHINA! ATSISUKO 
PRIEŠ SOVIETUS

ŽMOGUS TUOJ GY
VENS ILGIAU

Dr. Macleod, iš Toronto, Ka-
nados, laimėjęs ^Nobelio dova
ną už išradimą insulino, skel
bia kad bendras žmogaus gyve
nimo amžius bus 70 metų, ąrba 
žymiai prailgintas negu yra da
bar.

“Aš nemąnau vienok kad 
bendrai lyginant žmogaus am
žius kada pasieks 100 metų, 
žmogiška mašina išsidėvėja pa
našiai kaip koks mechaniškas 
inžinas. Kovojant su ligomis 
mes pailginome bendrą amžių 
beveik trimis desėtkais metų 
ir galima tikėti kad neužilgo 
žmogus galės gyventi 70 me
tų.”

BAISI AUDRA ILLI
NOIS VALSTIJOJ

Balandžio 19 d. prašlavus di
delei audrai-tornadai per Illi
nois valstiją užmušta suvirš 30 
ypatų ir sužeista į 200.

Oklahoma valstijoj žuvo 10 
ypatų nuo audros kuri apdras
kė kelis miestelius.

Texas valstijoj du užmušta 
nuo audros.

Lietuvos Darbininkų Gyvenimą
Kaip Minta Liuosininkai

Gal jums, gerbiami tautie
čiai Amerikoje, bus įdomu su

dirbti apie 200 dienų nuo an 
tyvo pavasario iki vėlyvo 
dens. Tik į tas dienas nesisl

Ar Katalikai Džiaugsis?

Ohio valstijos kasyklų opera- 
ratoriai stengiasi prisikalbint 
prie darbininkų ir padaryt savo 
sutartis paskirai ir pradėti ka
syklose darbus.

Nekurios Ohio valstijos ka
syklos užsidaro visiškai, kadan
gi savininkams neapsimoka jų 
operuoti del aukštų algų darbi
ninkams.

Abelnas angliakasių streiko 
stovis yra tas pats kaip buvo. 
Kasėjai nori , senų algų užtikri
nimo, gi operatoriai nori išsi
derėti mažesnes algas.

Henryetta, Okla. — Užtvinu
sioj vandeniu kasykloj užgriu
vo 23 darbininkus, bet laimin
gai pasisekė juos išgelbėti at- 
riausus,; įšėigą. 1. ■ '

Moon Run, Pa., apielinkėje 
pasikartoja šaudymai tarp iš
ėjusių streikan ir streiklaužių 
angliakasių. 500 angliakasių 
šeimynos kurių vyrai streikuo
ja verčiami išsinešdinti iš kom
panijos namų.

Mons, Belgija. — Kasyklos 
eksplozijoj užmušta 27 darbi
ninkai. Viso sužeista 43 žmo
nės.

Bostone atsibuvo konferenci
ja tarp žymesnių audinyčių sa
lininkų sudarymui didelės au
dinyčių organizacijos kuri per- 
viršintų $150,000,000 vertės 
American Woolen Co.

17 žuvo žemės drebėjime. Iš 
Argentinos ateina žinia kad te
nai žemės drebėjime Bal. 14 d. 
užmušta 17 ypatų.

Pirmas dalykas, dėti visas 
pastangas sukurstyti Chinus 
prieš Hankowo koncesijos inci- 

. Į dentą, ypatingai kurstant prieš 
•į Anglus, ir skelbti, kad Europos 

valstybių- - priešinimąsi TevoiiucJt- 
niam judėjimui silpsta.

Antra, nieko negailėti sukėli
mui riaušių ir užpuolimų 
Europiečių visose srityse 
irias valdo maršalas čang 
Lin.

Trečia, naikinti maršalo 
autoritetą ir vardą skelbiant 
kad jis yra pasamdytas' impe
rialistų ir kapitalistų agentas 
ardymui Chinų vienybės.

Ketvirta (šis punktas dikčiai 
apdegęs), kelti suirutę ir mai- 
šatienę prieš Europiečius ir vi
su smarkumu atakuoti Angliją. 
Smulkmenos šio punkte nebuvo 
galima siiskaityt.

Penkta, išdirbti planus kur
styti minias prieš svetimšalius. 
Reikia bandyti sukelti minias 
prieš kareivius kad prasidėtų 
kova. Dėti pastangas plėšti ki
tų šalių gyventojų vietas, pa- 
samdant niekšus, kad svetimų 
valstybių valdžios . įsikištų, į ir 
tas duotų progą sukelti /evo
liuciją. Kur tik Chinai susikir
stų su svetimšaliais, nieko ne
gailėti dar didesniam prie to 
kurstymui.,

šešta, laikinai. sulaikyti pla
tinimą Chinijoj komunizmo, ir 
tas įsakyta sovietų atstovui Bo- 
rodinui paliauti.

Septinta, stengtis suardyti 
didžiųjų valstybių vienybę, la
biausia bandyt atskirt Jakoniją 
nuo Anglijos. Japonija gali la
bai greitu laiku prisiųsti kariu- 
menes Chinijon, todėl nereikia 
Japoniją pykinti, palikti Japo
nijos žmones gyventi ramybėje 
Chinijoje, kad Japonija neturė
tų kol bibti.
, Maršalas čang tuojau ėmėsi 
persekioti nužiūrėtus šitame 
suokalbyje, ir nukirto galvas 
šešiems leitenantams. Užkirs
ta kelias studentų bruzdėjimui

New York. — New Yorko 
valstijos gubernatorius Smith, 
kuris tikisi būti kandidatu ant 
Suv. Valstijų .prezidento 1928 
motais, išleido savo pareiškimų 
kaip jis žiuri į 'valstybę ir baž
nyčią, kas iš protestonų pusės 
buvo jam, kaipo katalikui, pri
kišama jeigu jis liktų preziden
tu.

įSmittt .pasakė’kąd jis nemato

Audros Aukos 61 Žm. 
Užmušta 61 Ypata

Rcek Springs, Texas. — Au
kos audros kuri peršlavė Texas 
valstiją pereitos savaitės pa
baigoj siekia GI užmuštų ir 170 
sužeistų, iš kurių dar desėtkas 
mirs. Nuostoliai padaryta di
deli.

Potviniai Mississippi paupiu 
pereitą savaitę padarė daug 
nuostolių. Daugelyj vietų van
duo išvertė užtvaras ir užliejo 
tūkstančius akrų žemės. De- 
sėtkai žmonių liko be pastogės 
ir turėjo trauktis į sausumas.

žirioti kaip mes Lietuvos dar
bininkai gyvename ir koki pas 
mus dabar uždarbiai.

Aš čia noriu nupiešti Lietu
vos “liuosininkų” gyvenimą, tai 
yra tos klesos darbininkų kurie 
dirba vien pas ūkininkus.

Ūkininkas duoda darbininkui 
butą, pasėja javų, pasodina bul
vių, o darbininkas turi už tai 
atidirbti per vasarą, nes žiemą 
pas mus darbo beveik jokio nė
ra, taigi visą maistą ir pragy
venimą reikia pasirūpinti vasa
rą.

Dabar ■ pasakysiu kiek reikia 
pas mus maisto į metus ir kaip 
mes jį pasigaminame ir kiek 
turime už jį dirbti.

Vienai šeimynai su trimis-

to rugiapjūtė, kirtimas ir 
vežimas rugių ir kviečių, 
rugiapjūtę gauni pas vidui 
ūkininką centneri rugių ir ce 
nerį kviečių.

štai dar Keblumai
Gerai kad galima viską pi 

sėti ir pasisodyti pas vieną u 
ninką, bet jeigu papuola į 

I kelis tai jau blogai; kada i 
kia darbininko tai reikia 
siems sykiu, o kaip ne tai 
vienam.

Bet visiems taip globai nė 
nes jau daugumas turi pasi| 
davoję savo stubas,’ už ku 
ūkininkui nereikia dirbti; d 
gumas turi paaugėjusių vai 

| kuriuos išleidžia pas ukinir 
ganyti, tai į piemenuko ai

ant 
ku- 
Tso

Lin

šanghai. — Europos valsty
bėms pasisekė padaryti Kanto- 
niečių nacionalistų armijoje ki- 
virčlus ir jų tarpe atsirado su- 

^dv4iai’ktKiė-ęra^Jb'w»ą jįriėti 
komunistus.

■Kantoniečių armijos koman- t’J8* vykinime Suvienytų Vals-
galybės kuri kištųsi ar maišy

dieritis pakele kovą viduje sa
vųjų, pertraukė Yyšius su ko
munistų šalininkais1 ir perleido 
rezoliuciją Įkaitinančią sovietų 
patarėją prie Kantono 'valdžios, 
Borodiną, ir keliolika kitų ko
munistų agitatorių.

Negerai kad kitos šaljs kiša
si j Chinijos reikalus, bet dar 
blogiau butų Chinijai jeigu pa
tektų ji į komunistų nagus.

Komunistai Maskvoje nusi
minė patyrę kad jų' spėkos Ch'- 
nijoj vietoj stiprėti susilpnėjo. 
Jie tikėjosi lengvai paimti visą 
Chini ją, pasitikėdami žmonių' 
tamsumu. Manė kad tik paža-| 
dės Chinams rojų tuoj tąmsu- 
nėliai puslaukiniai' žmonės ir 
pulsis prie komunizmo.

Komunistai- Chinų vadą Kai 
Seką vadino išganymo, žvaigžde 
Chinijai, bet dabar jau Vadiha 
išdaviku ir parsidavėliu kad jis 
sukėlė tokią suirutę ir užkirto 
kelią sovietų viltims Chinuose.

tijų konstitucijos arba įstaty
mų palaikyme.

Jis tiki į visišką žmogaus są
žinės laisvę ir lygybę visų baž
nyčių, visų sektų, ir sako kad 
jekios tikybos prieš įstatymus 
jo akyse neturi skirtumo nei 
prijautimo.

Jis tiki Į visišką atskyrimą 
bažnyčios nuo valstybės ir į vy- 
kinimą Konstitucijos punktų 
kurie gina Kongresui daryti ko
kias nors teises . ar įštatymus 

1 liečiančius tikybąs.
i I Bet ar patiks karštiems kata- 

i,,1 likams toks Smith’o nusistaty- 
„ i mas ? Dar S. V. prezidentu ka- 

talikas nebuvo, ir gal dabar ne- 
kurie svajoja kad išrinkę Smi- 
thą gautų savo bažnyčiai pir
menybę. O Smith to visai at
sižada duoti.

Sukaktuvės Žydų Pabė
gimo iš Egipto

ŽZ,GiS. -velyknSĮ; arb&ijį.ven*A-Ėėr- 
bėgimo iš Egipto prasidėję sy
kiu su katalikų švente, šįmet 
sueina 3,400 metų nuo to kada 
Maižius ir Aaronas išvedė žy
dus iš faraonų nelaisvės.

Atsižymėjus Karvė
Davenport, Iowa. — Netoli 

čia vienas ūkininkas turi karvę 
kuri sumušė pasaulinį rekordą 
sviesto davime — iš jos per 30 
dienų gauta 153 svarai suvirš 
sviesto. Ji dabar yra 5 metų.

Žuvo 200 Morokkiečių 
Parapijos Didėja!

Ispanų kareiviai turėjo šiose 
dienose keletą žymių susikirti
mų su Morokkiėčiaiš, kuriuose 
Morokkiečiai nustojo apie 200 
savo kareivių.

Drambliai Bijų Kačių
Newark, N. J. — Trjs dram

bliai, išlavinti ir prijaukinti, 
vedami gatve, tapo išgąsdinti 
pamatymu katės ir pasibaidę 
šoko pėgioti ir sumišime sumin
džiojo mirtinai vieną moterį ir 
sužeidė kitą žmogų. Drambliai 
beveik nieko nebijo, bet jau ir 
pasakose parašyta k,ad bijo, ka
čių, ir čia pasirodė jog teisybė.

Kanadoj Yra Alaus, Bet 
Kas Iš To Mums?

i Washington. — Ontario val
stijoj, Kanadoj, įvedus alaus ir 
kitų geriamų naudojimą Ohio 
valstijos gyventojai per Erie 
ežerą lengvai galėtų įsigabenti 
arba pasitikti valtelėse įgaben
to jus ir gauti kiek ko nori.

Bet kas iš to kad Ontario tu
rės tos gerybės •— federalės 
valdžios prohibicijos direkto
rius paleidžia į ežerą smarkius 
sargybinius laivukus kurie gau
dys ir sekios šmugelninkus.

Ohio valstijon apie Gegužės 1 
bus atsiųsta sausųjų armija iš; 
apie 250 vyrų, kurie darbuosis1 
saugojime kad iš Ontario ne
plauktų ežeru degtinė per Erie

Chicago j, sprogime vieno na
mo ant W. Harrison st. užmuš
ta aštuonios ypatos.

keturiais vaikais reikia pasisč- pasisodina bulvių, pasisėja 
ti vieną centnerį (centneris 100 -vų, ir tam jau blogai nėra, j 
svarų) avižų ir centnerį mie- takjęaįi koki litą užgyventi.* 
žiu; 10 centnerių bulvių; pasiso- Ūkininkab už pinigus mtfl 
dinti, pusę centnerio sėmenų samdo' darbininkų’®!Jei sam 
pasisėti, vieną centnerį rugių tai duoda į diėną 5 litįs^Mjf 
pasisėti ir tris centnerius k vie-1 gj,
čių užsidirbti.__ . Taigi, kada buna \ ’pblosa^

ūždu-į ui kad Uždera
ra, gauni: 20 centn. avižų ir tai tuomet musų dąrbininl
miežių; bulvių 60 centn.; sėme- laimingi, o jeigu javai neuždę 
nu 5 centn. ir rugių !/ centne- tai musų darbo žmogeliui bs
rius. ■ krutas. Už javus dirbti vien

Žemės Gyventojai Dau
ginasi

Chicagos universitete profe
sorius A. Es Ross iš Wisconsin 
universiteto duodamas paskai
tą apie pasaulį išsireiškė kad 
už 100 metų nuo dabar, žemės 
gyventojų skaičius daaugs iki 
60,800,000,000, jeigu gimimai ir' 
mirimai eis tokiu pat saiku kaip 
einą dabar.

Tai butų 32 sykiu daugiau 
negu dabar apskaitliuojama ant 
žemės esant žmonių.

ORE 51 VALANDĄ

Mineola, . N. Y. — Bert Acos
ta ir C. Chamberlin, civiliai or- 
laivininkai, darydami bandy
mus ilgiausio išbuvimo ore Su 
orlaiviu be nusileidimo, išbuvo 
51 valandą ir 12 minutų.

Pirmiau padarytas ilgiausio 
išbuvimo ore rekordas yra 45 
valandos ir 12 minutų.

Imant 51 valandą išbuvime 
ore, lakūnai galėjo nuskristi ir 
sugryžti .iš Europos be sustoji
mo', bet turbut nebuvo pasiryžę 
tą bandyt. O kurie bando tiems 
nepasiseka, atsitinka nelaimės 
po kelių minutų ar kelių valan
dų.

Bet Reikia ir Lašinių
Su tais javais reikia1 nupenė

ti porą metinių kiaulių. Dvi 
kiauli norint vidutiniai nupenė
ti reikia sušerti: 15 cent, avi
žų ir miežių, 20 centn. bulvių 
ir dar gerai pridėjus daržovių

Porą tokių penimių pasipjo
vus ir kokias tris avis tai gali
ma mėsos valgyti per visus me
tus, bet visgi nė po daug.

Rugių 9 centnerių duonai už
tenka; ir trijų centnerių kvie
čių taip pat užtenka blynams ir 
dar galima po biskį ant švenčių 
pyrago išsikepti.

Kiek Reikia Atidirbt
Dabar paklausykite kiek už 

tai reikia pas ūkininką dirbti. 
Už du centneriu avižų ir miežių 
po 15 dienų, bus 30 dienų; už 
centnerį bulvių keturias dienas, 
bus 40 dienų; už sėmenų pusę 
centnerio 20 dienų ; už butą ku
rį ūkininkas duoda 20 dienų; 
už rugius nereikia dirbti, nes j 
kiekvienas turi mėšlo, tai nu
veža į ūkininko lauką, už tai 
ūkininkas duoda rugių pasisėti.

O dar daugumas laikosi kar
vę, ir avių kiekvienas; už kar
vės ganyklą reikia dirbti 20 die
nų, už avį tris dienas.

Taigi išviso jau prisieina dir
bti pas ūkininką per vasarą 130 
dienų, arba suvirš keturis mė
nesius, o dar reikia uždirbti 
karvei šieno žiemai, kas kai
nuoja 30 litų centneriui.

Iš sėmenų tai pasidarai pini
gų ant reikalų, jie centneris 
kainuoja 30 litų, o iš valaknos 
pasidarom drabužio. Taigi iš
eina kad reikia pas ūkininką

reikia, o naudos beveik joki 
nėra, tuomet darbininkai 'at 
duria blogiausiam padėjime.

Tad pas mus reikia būti gi 
riam darbiniųkui, o jeigu b 
koks lepšys tai bus blogai, i 
reikia nužiūrėti pas kurii 
ūkininkus geriau javai uždi 
ir koki javai pas jį geriau d( 
ir kuriam daikte, ir tt.

Tiek ši kartą apie mi 
darbininkus. Kitą kartą i 
kalbėsiu truputį apie Lietui 
ūkininkus. P. žebrausk 

Dragūnai.
*

Nuo Redakcijos: Meldžia 
parašinėt šitokio turinio stra 
snių daugiau, už ką Amerik 
čiai bus labai dėkingi.

PARAPIJOS AUG/*

Kas sakė kad visi į bediev 
Į virsta! Krikščionių laikraši 
paduoda statistines žinias 1 
riose parodoma jog per 1S 
metus Suvienytose Valstij 
bažnyčių narių skaičius padi 
jo ant 489,556. Daugiau 
naujų parapijonų gavo katall 

i bažnyčios, praneišmai sako.
Dabartiniu laiku įvairių 

kybų bažnyčios Suv. Valsti 
se turi 47,550,902 parapijon

Karaliaučiuje, Vokietijoj, 
Ii Vokiečiai fašistai apdai 

| sovietų Rusijos konsulą. Vį 
; puolikai suimti.

Santiago, čili. — šioj pi 
Amerikos respublikoj viena 
metų motina pagimdė pen 
kūdikius vienu sykiu. Visi 
mirė.
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Iš Lietuvių Gyvenimo |
TRENTON, N. J

Petrą Nakvosą patiko netikėk 
ta-nelaimė: išsimušė akį, ir. vi
są ,amžį jau negalės ja matyti'. 
Nakvosai yra pavyzdingi žmo
nės.

Balandžio 23 d. klubo sVetai-

DEL SPENDAVIMŲ 
IR SMERKIMŲ 

CENZŪRŲ

T. M. D. REIKALAI
to paties šiaudo; “Sandarai” 
ant jo greitai kojos nudegs, pa
mačius nesant ten dirvos. Tuo
met kas bepaliks jai daryti? O 
gi gryžti atgal į senas savo vė
žes, ' kuriose yra pasilikusios 
“Vienybė” ir “Dirva”. Tačiau 
jeigu jai ir pavyks sugryžti tai 
vis tik su dideliais nuostoliais.

Ant galo, dar norisi štai kas 
paklausti: Jeigu Sandaros par
tija drysta šūkauti naujosios 
valdžios cenzūra uždėta ant 
opozicijos spaudos tai kaip ji 
gali drysti bandyti uždaryti 
burnas truputį skirtingos nuo
monės nariams? Per ką, ar ne 
per atvirą išsikalbėjimą mes 
vieni kitus suprantame ir klai
das ištaisome ?

;, ; ;A. A. Tulys.

Du Žymiausi Amerikoje
Su pavasariu, Amerikiečiai 

Lietuviai susilauks nekurtose 
kolonijose kolonijose labai įdo
mių dalykų. Ne tik Clevelan- 
das bet ir kiti miestai džiaugsis 
svečiais iš tolimos Chicagos.

Du žymiausi Lietuviai artis
tai kokius dabar Amerikoje tu
rime pradeda koncertuoti susi
jungę vieneton. Paėmė sau 
asistentu pianistą, labai gabų 
Lietuvį, kuris Chicagoj turi ge
riausio pasisekimo, leidžiasi į 
kolonijas palinksminti mus.

Artistas Juozas Babravičius 
gastroliavęs su šaliapino opera 
po visą Ameriką,, pilnai užsitar
navo gero vardo ir kiekvienam 
Lietuviui yra garbė girdėti tą 
artistą dainuojant. Kas girdė
jo art. Babravičių dainuojant 
tas norės dar kartą jį girdėti. 
Jo dainų klausytum, rodos, ir 
klausytum.
. .Art. ir komp. Antanas Vana- 
nagaitis — vienintelis talentas 
Lietuvių menininkų tarpe. Dar 
nei vieno artisto taip visuome
nė nepamilo kaip Vanagaitį. Jo 
gastrolės su “Dzimdzi Drim- 
dzi” neišdils iš musų atminties. 
Linksmos liaudies dainelės ir 
juokai tik iš Vanagaičio gali
ma išgirsti. Nei vienas kompo
zitorius neturėjo tokio pasise
kimo kokį dabar Vanagaitis tu-

Clevelandui buvo laimė tuos 
čia minimus tris artistus girdė
ti ir gėrėtis, nors paskirai. Bet 
štai stojasi proga ir kitoms ko
lonijoms išgirsti juos, ir tai vi
sus vienu sykiu!

Sekime maršrutą!
Clevelandietis.

Demokratizmas ir “Demokra
tizmas”

Ne visi atskiria doros, pra
kilnios, laisvos nuo prietarų 
mergaitės nuo paleistuvės. Tai 
toks yra sulyginimas' tarp tik
ro demokratizmo ir komunistų 
skelbiamo demokratizmo. Bol
ševikiškas demokratizmas, yra 
tos paleistuvės asmenyje: vis
kas mums, mirtis kitiems, ver
gija darbininkams, griovimas 
to ką kiti padarė.

O jeigu kas išsižiojo prieš tą 
tai jie tuoj turi argumentų už- 

I lysdami už andaroko tos pado
rios mergaitės: sako tie prie-’ 
šingi demokratizmui, pritaria 
vergijai, ir tt.

Kaip ta padori mergaitė toli 
stovi nuo tamsios davatkos taip 
tie niekinami tikro demokra
tizmo mokytojai stovi nuo ver
gijos palaikymo, nuo išnaudo
tojų rėmimo.

Bet reikia juos suprasti, rei
kia pažinti jų rimtus žodžius ir 
atskirti nuo skambių pagyrimų 
ir vilionių komunistų, kaip nuo 
paleistuvės žavėsiu.

NAUJA SOCIALĖ LI
GA ATSILIEPIA IR 

ANT PATRIOTŲ
Ir 1905 Metais taip Buvo
Žmogus pasaulyje gyvenda

mas turi pereit visokias painia
vas ir ligas, kūniškas ir protiš
kas.

Tarp protiškų ligų yra viena 
vadinama progreso liga.

Kas tik pasaulyje naujo at
siranda, ypatingai visuomenės 
gyvenimo tvarkyme, tuoj atsi
randa pasekėjų kurie dar nuo 
savęs pridėdami pagerinimų 
apserga ta liga. Jeigu kas ban
do jį pagydyt tai pyksta.
/ Tarp musų, ir dar šiai gent- 
kartęi prisimenamas, yra tai 
1905 metų atsitikimas, kada 
Rusijoj apsireiškė revoliucijo- 
niškas judėjimas. Tada apsir
go dauguma ir musų visuome
nės veikėjų, ir tik tas buvo ge
ras kas įsileido į save tos ligos 
perus, o kas ne tai jau niekšas, 
atžagareivis.

Tada ir laikraščiai gimė so-, 
cialistiški, ir kalbėtojai siautė 
socialistiškį, ir knygos leista 
apie revoliuciją.

Tėvynės Mylėtojų Draugijoje 
tą liga irgi buvo įsisukus ir ji. 
ačiū nekuriems ligoniams, išlei
do keletą revoliucijoniško turi
nio v'eikalukų, kurie kaipo lite
ratūros draugijai nėra jokia 
garbė n’et ant lentynos su kitais 
leidiniais laikyti.

Kas buvo konservativio tada 
buvo niekinama, su purvu mai
šoma.

Ėmė gerokai laiko iki veikė
jai atvėso, iki nusistatė savo 
pozicijas.

A. L. T. Sandaros , argane' 
pranešama kad p. K. S. Karpa
vičių tos partijos centro valdy-1 

“talpinau-, 
čius raštus, kuriais daro nepa
matuotus priekaištus Sandaros 
.Centro valdybai ir abelnai or
ganizacijai. ... Iš pranešimo; 
antgalvio galima aiškiau su-: 
prasti tas oficiaus pareiškimas,, 
nes ten aiškiai pasakyta: “K. 
S. Karpavičius suspenduotas’- 

Pranešimas , tilpęs ne savo' 
vietoj dar daugiau pažymi vei
kiančiųjų įsikarščiavimą. Bet 
geriau nekalbėti apei tai.

Kokiu Sandaros įstatų punk
tu eidama Centro Valdyba su
spendavo minimą narį nepasa
koma. Jeigu konstitucija jau 
pabaigta rašyti tai turbut nesu- 

I randama joje punkto kuris pa
teisintų C. V. žygius.

Kad ir nepasakyta, bet mes 
galime suprasti kodėl p. K. su
spenduotas. Jis suspenduotas 
del to kad nesidžiaugė drauge 
su Sandaros , organu bolševikų 
paleistu paskalų buk puoląs 
Lietuvos litas; kad nereikalavo 
Washingtono nepripažinti nau- 

.jos^Lietuvos valdžios, ir tt.' Jei 
ne del to tai del-ko i kita?

Iš principo, mes Sandariečiai 
visi pasmerkiam smurto inicia
torius. Skirtingos nuomonės 
pasireiškė smerkimo taktikoje, 
O pasirinkimas kitokios takti-

nėję SLA. 302-ra kuopa sulos j suspendavus už
tea’trėlį, o po perstatymo bus 
puikus balius. Kuopa pasitiki 
atsilankant skaitlingos publi
kos.

•Jonas Vainauskas labai apsir
go, išvažiavo gydytis pas savo 
seserį Chicagoje.

Vietos biznierius Jonas Ba- 
čalis nusipirko namus ant 1301 
Deutz avė. ir jame užsidėjo 
valgomų daiktų krautuvę. Ba- 
čalis yra didelis Lietuvis patrio
tas, tautos reikalų rėmėjas. Jo- 
kis viešas veikimas be jo neap
sieina. Užtai yra vietos Lietu
vių godojamas. Pinavijas.

Babravičiaus-V anagai- 
čio Koncerto 

Maršrutas

SHENANDOAH, PA

Nepa-Greitas Darbas Niekad 
vyksta.

Pas mus vienas žydas nu
pirko žemės lotą su trobesiais, 
senus namus nugriovė, pasam
dė kontraktorių iškasti skiepą 

■wper visą totą, 1 pėdų gylio. Tuoj., 
tftdarbas . pradėta, kontraktoriris 
P atsigabeno garinį^kastūivą^ku- 

ris pradėjo^kristi skiepą tarpe 
M>*ękęt"st. ir White..st., palei 

F mūrą, O iš kito šono bu- 
fo žydą, medinis garadžius. 

t?""jA keletas atr- 
jombbilių ir du paties savinin
ko automobiliai, o viršuje buvo 
kambariai del dviejų šeimynų 
ir gyveno žmonės.

Po poros dienų, dasikasus iki 
garadžiaus šono, ėmė ir išlūžo 

«n» gacadžiaus- siena ir t kasamą 
skiepą įsirito trįs automobiliai, 
kurie yra brangus, viso kainuo
ja apie $7,000, ir drauge nukri-' 
to į tą pusę ir viršutiniai kam
bariai su rakandais, tik žmonės i 
pajutę pavojų spėjo pabėgti i 
laukan. Jų rakandai visi pavir- i 
to į niekus.

Dabar darbas liko kuriam 
kui sulaikytas, tik nežinia 
rioj pusėj bus kaltė. ir kas 
rėš atlygint už 'nuoštolius. 
pusės vieni kitus kaltina.

y c.

lai- 
ku- 
tU-: 

Abi

Darbai

Kaslirik darbų kasyklose tai 
kaip ,girdėti ketina pradėt kiek 
daugiau dirbti", dirbs po 4 ir 5 
dienas į savaitę. < Reading kom
panija šias pora-savaičių dirbo 
po keturias dienas, o pirmiau 
,per kiek laiko dirbo po tris die
nas. Kitos kompanijos paskel
bė per laikraščius kad pradės 
dirbti pilną laiką, o kitoš atlei
džia žmones nuo darbo kurie 
nuo dienų dirbo. Matyt daug 
angliakasių vaikščiojant be dar
bo ir negali gauti dirbti.

Jos. Basanavičius.

rinko dar nereiškia prasižengi
mą partijai.

Pagaliau, jeigu jau tą. kelią 
pasirinko Centro Valdyba tai 
tegul ji pasiskubina suspenduo- 

> ti ir IV Sandaroj Apskritį, ku- 
, ris peĘleido įnešimą reikalau

jantį C. V. suteikti organe vie
tos ir priešingos nuomonėj 
straipsniams Lietuvos pervers
mo klausimu. Ir 75-tą kuopą, 
kuri perleido įnešimą tiesioj? 
reikalaujantį organą susilaiky
ti nuo tokio negražaus Lietuvos 
vadžios puolimo.

Jeigu gi butų kalbos del tak
tikos tai turėtume pasakyti jog 
“Dirvos” ir “Vienybės” taktika 
yra daug naudingesnė už “Saro- 
daros” taktiką Lietuvai ir pa-' 
čiai musų partijai.

Dabar musų organas erzina 
tautiniai nusistačiusius Ameri
kiečius Lietuvius ir taip tolina 
juos.nuo tėvynės. Tas gi daro 
Lietuvai skriaudą.

O kas del partijai nešamos 
blėdies tai ve kas lieka pasaky
ti: “Sandara”, pasirinkdama to
kią taktiką, atsistojo ant to pa
ties papuvusio raudono šiaudo 
ant kurio stovi “Keleivis” ir 
‘‘Naujienos”. Musų organo pa
duota ranka socialistų laikraš- . 
čiamš, tuo “Vienybei” ir “Dir- , 
vai” atsukta nugara. Bet .so
cialistai kaip stovėję stovės ant

THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BANK
(buvęs po vardu Baltic States Bankas)

322 Eighth Avenue.New York, N. Y.
K V IT O S

Pakvitavimai reikalingi del apmokamų bilų ar užsilikusių sąskai
tų. Ar nedaugiau reikalingi del pristatytų perlaidų?

Mes pristatėm pakvitavimus ne tik už priimtus pinigus persiunti
mui, bet ir už pristatytas perlaidas—kvieteles liudijančias jog na* 
skirtas gavėjas pinigus nurodytu laiku tikrai paėmė. Ar tai never
ta gauti, be jokio ekstra primekėjimo?

Siunčiame pinigus i Lietuva dolariais ir litaiq; dastatom perlai
das į visas pasaulio dalis paprastu būdų, kabeliais, čekiais-draftais: 
parduodam laivakortes, keleivių čekius, svetimų valstybių pinigus 
ir bonus. Reikalaukite musų kurqo.

SPECIALĖS SĄSKAITOS 4% Į METUS

ATSTATYKIM' ‘‘VAR

Su gražiu ir labai įdomiu pro
gramų leidžiasi į gastroles mu
su žymiausi artistai, paėmę tal
kon jauną Lietuvį Amerikietį 
pianistą Miką Yozavitą. Kon
certai įvyks sekančiose koloni
jose:

PO” SPAUSTUVĘ

’Kiekvienam Amerikos Lietu
viui ir Lietuvaitei jau yra žino
ma apie susprogdinimą Lietu
voje apšvietos ir kultūros įs
taigos, pažangios Amerikos Lie
tuvių visuomenės parama įs- 
teiktos “Varpo” B-vės spaustu
vės, kurioje buvo spausdinama 
laikraščiai “Lietuvos 
“Lietuvos Ūkininkas”, 
mas”, ir kiti.

Lietuvoje gyvenanti
atkreipė rimtos domės į šį svar
bų ir būtiną reikalą, ir, ant kiek 
jiems aplinkybės leidžia deda 
paskutinius centus “Varpo” na
mo ir spaustuvės atstatymui.

Jie griežtai pareiškė: “Piktos 
valios ir blogų norų žmonės ga
li susprogdinti musų spaustuvę, 
bet musų idėjų nesusprogdys”.

žinios”, 
“Jauni-

žmones

. nių pasiryžimą, musų Ameri
kiečių taipgi yra būtina pareiga 

į pagelbėti savo broliams • Lietu- 
i voje ats'tatyti “Varpo” spaųstu- 
. vę.

Taigi, broliai ir sesutės, kaip 
■ matote mums prieš akis stovi 

būtinas ir iš musų reikalaujan- 
J tis pagalbos reikalas — atsta

tymas to kultūros, židinio — 
’“Varpo” spaustuvės. Todėl aš 
ir kreipiuosi į jus, gerbiami 

£“Varpo”. bendorvės akcininkai, 
įvairių 
klubai, draugijos, įvairus rate- 
liai ir
Lietuviai ir Lietuvaitės, kvies- 

ydamas pagelbėti Lietuvos žmo- 
■nėms taip svarbiame ir būti
name reikale.

Aukaukit kiek kas išgalit; 
“Varpo” akcininkai kur tik jū
sų randasi šaukite susirinki
mus, aišinkit žmonėms svarbą 
atstatymo “Varpo”, spaustuvė?, 
rinkit aukas sueigose, aukaukit 
patįs, eikit per stubas ir šiaip 
Lietuvių įstaiga? rinkdami au
kas.

Aukas siųskit kaip greitai 
galit “Varpo”, bendrovės įgalio
tinį, '

M. L. VASIL, 
307 W. 30th St. New York City 
arba F. Bortkevičienei, Laisvės 
Alėja, 60, Kaunas.

Visų aukavusių vardai, ku
rių aukos bus siunčiamos per 
“Varpo” bendrovės įgaliotinį, ir 
tų kurie siųst aukas tiesiog bet 
prisius aukautojų vardus pažy
mint aukos sumą, bus paskelb- , 
ti spaudoje. > ■ 3

M. L. Vasil,
“Varpo” B-vėst- įgal. Amer. ,

Pianistas Mikas Yozavitas tu
ri ypatingus gabumui pianu 
skambinti. Iš-po jo pirštų męs 
girdėsime ir Lietuvių kompozi
torių kurinius. Amerikos čia- 
gimęs Lietusių jaunimas gali 

. tokįii,—taleptiv_ 
Yozavitas sykiu yra geras Lie
tuvis. Tai Lietuviškas Pade
rewskis.

x Koncerto pragromą sudarysi

organizacijų kuopos,

abelnai visi Amerikos

Už S3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”
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Gegužės mėnesį:
— Detroit, Mich.
— Cleveland, Ohio
— Rochester, ,N. 1.
— Amsterdam, N. Y.
— Boston, Mass.

24 — Worcester, Mass.
25 — Waterbury, Conn.
31 — Brooklyn, N. Y.

Birželio mėnesį:
2 — Scranton, Pa. .
5 — Philadelphia, Pa.
7 — Baltimore, Md.

10—12 — Pittsburgh, Pa.

Laiškas iš Lietuvos

Lepšės Patriotai
! Kada Lietuvoj partijų vadai 
’ tąsosi už vieteles, yra net tokių 

musų patriotų čia kurie skelbia 
kad geriau butų dėtis su Rusija 
negu su Lenkija. Mat, kadan-

■ gi partijų Vadai tarp savęs pe
šasi, atsiranda tokių lengvadu- 
šių kurie tiki kad yra Lietuvoj 
nors kiek reikšmingas elemen
tas kuris gražiuoju Lietuvą pa
vestų Lenkams....
j Jie j pęąiįma^ taisyti}. dąlyko,. 

barti tenaitinių partijų vadų 
už netvarkingą, vienpusišką el
gimąsi, bet jau pagalbos j ieško 
Rusijoje.... Gėda tokiems ir 
Lietuviais vadintis. Rodos iš
kovota laisvė tautai, reikia tik 
mokytis kaip gyventi namie, ir 
bus gerai.

šokti patiems į ugnį nevaro
mai yra perdaug gyvuliška, nes 
tik tarp gyvulių tas matyt, ne 
tarp žmonių.

Gerbiami Tautiečiai!
Nei valandėlės negaliu užty

lėti neprataręs į jus keletą žo
delių.

Kreipiausi laišku į Amerikos 
Lietuvius .prašydamas^ kąd prį 
siųstų mums bent' kdkių lalk-f 
raščių ar knygų pasiskaityti. Ir 
tuojau mano prašymas liko iš
klausytas: gavau įvairių laik-r

Ir dabar jau 
pareina “Dir- j 
gaila kad ne
gero žmogaus ;

rimti dalykai ir lengvi juokai. Į raščių bei knygų.

Art. J. Babravičius padainuos 
naujų Lietuviškų dainų. Malo
nu b,us įšgirsti savoj kalboj dai
nas tikrai artistiškai dainuoja
mas; kurių mes taip išsiilgę. 
Lietuvių kompozitorių dainos 
bus su ypatingu rupestingumu 
išpildytos. Kiti dainininkai tu
rės gerą progją išmokti kaip 
reikia dainą išpildyti.

Deklamacija ir liaudies dai
nos pateks komp.. A. Vanagai
čiui. Jis ruošiasi musų artistus 
pamokinti kaip deklamuoti. Į 
jo repertuarą ineina Duonelai
tis, Maironis, Binkis, Tysliava 
ir jis pats. Deklamuos para
šytas eiles a. a, Dr. J. Basana
vičiui pašvęstas. Bus naujas 
kūrinys. Vanagaičio deklama
cijos ir j’o paties eilių mes gir
dėjome, dabar išgirsime nauje
nybių. Dainelių ir juokų jis 
mums nepavydės.

Koncertinis pianas skambės 
visokiariopai. Pianistas M. Yo
zavitas pirmą kartą gastroliuos 
su musų žymiausiais artistais 
norėdamas pasirodyt su sun
kiausiais kuriniais.

Visą pfogranįą musų artistai 
skiria kaipo'pamoką musų dai
nininkams ir koncertų rengė
jams. Kas nepasitenkins Bab- 
ravičiaus-Vanagaičio koncerto 
programų tas niekuo nepasiten
kins. Reikia 
susilauksime 
meno pajiegų ką mes čia Ame
rikoj iš i Lietuvių tarpo turime, 
žymiausios muzikos 4r 'dairios 
jiegos susijungė. Amerikie
čiams naujenybė. Tokio kon
certo negalima praleisti nei vie
nam.

atsiminti kad tai 
geriausių musų

kelintas numeris 
vos”, 
žinau 
kuris 
vą’^

Viešai tariu širdingiausį ačiū 
gerbiamas Tamista, už tokią 
man suteiktą naudingą dovaną- 
laikra’štį.

| tai galėsiu atsilyginti.
prašau Tamistos pranešti 
savo antrašą.

Su tikra pagarba
P. Žebrauskas, 

Dragūnų k., Sintautų
- šakių apsk.

(Nuo Red.:
Tamistai eiti 
kuriame tilpo laiškas užrašyto
jo, tik gal to numerio negavot.)

Tik labai 
antrašo to 
man užprenumeravo ‘Dir-

Nežinau kuo Tamis- 
Labai 

man

Lithuania. 
“Dirva” pradėjo 

su tuo numeriu

AKRON, OHIO
Gegužės 7 d. TMD. 12-ta kp., 

Šv. Juozapo Pašalpinė Draugy
stė ir L. S. L. 20-ta kuopa ren
gia prakalbas ir balių. Prakal
bos bus paminėjimui komunis
tų pirmos Gegužės, ir kiek ma
tyt iš susidėjusių darban orga
nizacijų tai jdokinga kombina
cija komunistų šventei švęsti.

Kalbės Adv. P. J. Keršis iš 
Clevelando, kuris irgi nėra ko
munistas. Po prakalbų bus ba
lius. Viskas tas įvyks 772 Ray
mond st. svetainėje. Pradžia 
7 vai. vak. Darbininkas.FARMOS

Nustok vergauti, bull, savas bosas. 
Fanuos parsiduoda labai’, pigiai,' su 
gyvuliais ir mašinerijomis, palei ce
mentinį kelią, arti miestų, mokyklų, 
bažnyčių. Žemė gera, viskas auga. 
Geriausi markėtai. Del 
cijų rašykit.

JOHN SUSLA 
Box 50 Fairdale,

informa-
(14)

Pa.

Komunistų Rojus vėl Vilioja
Pasaulinis karas atnešė nau

ją bangą revoliucijoniškumo ar
ba pirmynžangos ligą. '

Nors komunizmo teorijų ra
šytojai turi kaip ką ir gero, bet 
nieko neįvykinamo šiais laikais. 
Vienok į tą neatsižvelgdami ne- 
kurie trusiasi, dirba rėkauja už 
tų sapnų įvykinimą, ir kurie 
išrodinėja blogumus ii’ nenuo
seklumus tų skelbimų tie buna 
smerkiami.

Pasisekė apkrėsti ta žemiško 
rojaus gerovės liga ir dauge
lį tamsių žmonelių. Jie įsitiki
no kad viskas kas dat|ar yra 
yra negera, reikalinga įvesti 
permaina tokia kokią nurodo 
bolševikai busiant gera'. , 

Atminti reikia kad bolševikai 
nurodo į tai kas bus jiems gera, 
ne visuomenei, 
gui. Bolševikai 
ant darbininkų, kitaip sakant 
nori užsisėsti darbo žmogeliui 
ant sprando vieni, vietoj dabar 
dvasiški jos ir kapitalizmo.

Kapitalistas ir dvasiški ja iš
naudoja darbininką tiek kad 
dalinasi su juo jo uždarbiu; bet 
komunistai nori viską sau, dar
bininkui nieko; ir darbininkui 
nevalia turėt sau nei arklio, nei 
ožkos, nekalbant apie namelį.

Bet žmonės rėkia, barasi kam 
kiti supratingesni neleidžia eiti 
prie tokio progreso.

šios sistemos jie nenori ge
rini kad negera, bet rūpinasi 
apie rojišką gyvenimą, iš kurio 
kaip Adomui iš rojaus patenka 
tiesiog į peklą, ant ' ry tojaus po 
revoliucijos. ■

1 Gaila kad yra žmonių kurie 
kovoja už demokratizmą ir ne
žino kas tas demkoratizmas 
yra.

ne darbo žmo- 
nori diktatūros

Ee Nusistatymo žmonės
Pasirodė Lietuvoje debesėlis 

vadinamo fašizmo, ir ką daro 
tie musų patriotai: nagi perkū
nais, pragaru leidžia ant jų, ne
pagalvodami kad tai yra dar
bas jeigu ne biskį nesuprantan
čių tai labai tamsių arba labai 
netolerantiškų žmonių, kokių 
pilna Lietuva. Vietoj del jų 
kelių smerkti visą Lietuvą rei
kia tik juos mokyti, teikti ap- 
švietos, ir žmogus su laiku pa
sidarys žmoniškesnis ir pama
tys kad kitam irgi nemalonu 
kęsti tas kas nemalonu tau pa
čiam.

Kadangi šitokio nusistatymo 
yra beveik visa, ar diduma, Tė
vynės Mylėtojų Draugijos val
dyba, kurios pareiga turi būti 
rūpintis tautos likimu, atsiran
da tokių kaip Mikolainis, buvęs 
vienas iš pirmiausių Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos tvėrėjų, 
kuris mano kad padarys gera 
tautai ir musų organizacijai jei 
bėgs į socialistų (ir ant galo į 
bolševikų) spaudą ir reikalaus 
kad tūli TMD. valdybos nariai 
butų išmesti iš vietų už tai kad 
Mikolainis, geras buvęs redak
torius 
rašyt 
tiems 
zams

ir ^patriotas, nemoka pa- 
pamokinančio straipsnio 

jauniems Lietuvos vaikė- 
kurie vadinasi ministe-

(Pabaiga ant 3-čio pusi.)
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‘Demokra-

ioros, pra-
> prietaru 
tuvės. Tai 
j'tarp tik- 
komunistu 
zmo. Bol- 
izmas, yra 
jnyje: vis- 
tiems, ver-

griovimas

jo prieš tą 
įmentų ūž

tos pado-
> tie prie- 
i, pritaria

irgaitė toli 
vatkos taip 

demokra- 
ri nuo ver- 
o išnaudo-

prasti, rei- 
žodžius ir 

i pagyrimu 
kaip nuo

GERB.

GŪŽTELE

badoj ir imtume darbuotis 
kad. įsteigti valdžią trispal
vę — geltoną, žalią, raudo
ną — kuri niekada nesiim
tų vesti šalį prie- pražūties 
kranto.

Gavęs šitokį slaptą radio
gramą nuo Slaptų Spragi- 
laičįų Slapto' biuro iš, Slaba
dos, pradėjau mislyt apie 
liūdną Lietuvos likimą ir tą 

Dabar kiti ims salį į pražu-1 pražūties krantą prie kurio

EKSTRA! SEIMAS PA
LEISTAS!

tai
tijų vadai 
net tokių 

rie skelbia 
su Rusija 

at, kadan- 
savęs pe- 
lengvadu- 

a Lietuvoj 
is elemen- 
jetuvą pa-

ii ..dąlyko, 
tijų vadų 
>usišką el- 
bos j iešką 
okiems ir 
Rodos iš- 
reikia tik 
namie, ir

ų nevaro- 
liška, nes 
natyt, ne

nonės 
debesėlis 
ką daro

gi perka
nt jų, ne
yra dar- 

uprantan- 
rba labai 
į, kokių

del jų 
uvą rei- 
akti ap- 
liku pa- 
r pama- 
emalonu 
tau pa

statymo 
ima, Tė- 
jos val- 
uri būti 
atsiran- 
s, buvęs 
Tėvynės 
tvėrėjų, 
ys gera 
icijai jei 
t galo į 
■eikalaus 
s nariai 
tai kad 

s redak- 
loka pa
laipsnio 
s vaikė- 
ministe-

tusl.)

tį vesti.
Specialia slaptas radio-, 

gramas gerb. Spragilui, vy
riausiai Slaptos Spragilų, 
Sąjungos galvai, nuo Sląp- 
tų Spragilaičių iš Slabados:

Garbingas inusų Slaptas 
Imperatoriau ir Diktato
riau, kurio įsakymų męs 
klausom ir kurio valią pil
dom geriau negu kiti- dik

tuojami žmonės:
I Pranešam Jūsų Ekscelen
cijai kad Smetona neapsi- 
saukęs Lietuvos karalium, 
Voldemaras nepermainęs 
Lietuvos Konstitucijos ir 
tautininku partija neišbu
vus vyriausybėje nei tiek 
kiek išbuvo socialdemokra
tai ir Liaudininkai, turėjo 
suardyt Seimą.

Ale kad visi grąsina Vol
demarui ir Smetonai kalėji
mu už taip trumpą valdy
mą tai jie paskyrė diktato
rių kad kitus į kalėjimą so
dintų.

štai didžiausi’fašistų val
džios nęnuopelnai, dėl ku
rių turėjo valdžia sugriūti:

Neįsteigė nei vienos Len
kiškos mokyklos, neleido 
nei vienų bolševikiškų pra
kalbų arba mitingo kaip 
mes Slabadoj sakom; nepa
darė nei vienos sutarties su 
Lenkais atsiduoti Varšavos 
globai; neprisipažino tautų 
sąjungoj kad atsižada Vil-I 
niaus; ir tt. ir be galo.

Užtai, nesulaukę nei 
landžio 17 dienos arba 
lykų, kada sueina keturi 
mėnesiai jubilejušo nuo 17 
Gruodžio, turėjo pasisakyt 
kad daugiau nenori valdyt. Į

Šalis jau atvesta ant pra
žūties kranto.. Iki naujų 
rinkimų pabaigai ir iki Sei
mo susirinkimo ir ministė- 
rių kabineto sukalimo ji su- 
gryš'į saugią poziciją ir at
sitolins nuo pražūties kran
to.

Kada užstos nauja val
džia, ji ir vėl pradės vesti 
šalį prie to pražūties kran
to ir- paliks.

Pas mus jau .taip pripras
ta: kuri tik partija paima 
valdžią į savo rankas ji nie
kur šalies neveda kaip tik 
prie pražūties kranto.

Eis didelės .lenktynės par
tijų tarpe už gavimą teisės 
vedimui Lietuvos prie pra- 
žūties kranto.

Partijų šiose lenktynėse 
bus. 99 ir V* ir katra laimės 
lenktynės- ta turės sau gar
bę paimti Lietuvos dyselį ir 
kėravoti šalį link pražūties 
kranto.

Spalvos

Ba-
Ve-

kožna valdžia vada, ir man 
užėjo mislis apie “Dirvos” 
kiaušinių kontestą.

Pradėjau giliau mislyt ir 
dūmot, ba mano galva nėra 
tokia tuščią kaip kitų, ir 
sudūmojau šitokį labai nau
dingą planą:

Kitados, kai aš buvau 
Lietuvoj ir laukdavom Ve
lykų, visi virdavom kiauši
nius, o bernai ‘Velykų dieną 
pradėdavo kiaušiniais- mušt 
ir daugiausia kiaušinių tu-j 
rėdavo tas katras turėdavo 
drūčiausią .kiaušinį;

Taigi, gėrb. Spragilas, 
busintis Lietuvos _ slaptas! 
Imperatorius, žinodamas 
kad visi Lietuvos partijų j 
vadai paeina iš bernų ir po 
senovei elgiasi kaip bernai, 
pasiūlo visiems vadams ir 
politikieriams šitokį planą:’

Seimas paleistas kaip tik 
šventų Velykų arba kiauši
nių mušimo laiku, ir rinki
mai užsitęs gal iki sekminių 
kr po sekminių, tai kad ne
reiktų žmonėms per šien- 
pjuvę gaišuot su balsavi
mais ir rinkimais, ba jų rin
kimų vistiek niekas nepai
so, tegul partijų vadai pri- 
siverda kiaušinių ir eina su 
priešinga partija mušt; ku
rios partijos vadų kiauši
niai bus tvirčiausi tie liks 
laimėtojais,’ be jokių- išlaidų 
ir varginimo žmonelių

, balsavimais.
Lietuvos kaimiečiams ir 

I kumečiams, proletarams ir 
i bajorams paskelbiu šitokią! 
I deklaraciją: -

businčios val-
džios dar negalim nuspėti, 
ale labai norėtume turėti 
gerb. Spragilą pas save Sla-

šn

ir

Kada jūsų apielinkėj. pa
sirodys kalbėtojai ant bač
kų ir ims drožt agitaciją 
balsuot už jų partiją, paim
kit ir suvarykit dviejų par
tijų agitatorius į krūvą ir 
paliepkit kiaušiniais mušt. 
Katro kiaušinis bus drūtes
nis tas liks Seimo atstovu.

O jeigu dar šiais rinki
mais to nepadarys, tai su
laikymui nub vedimo šalies, 
prie pražūties kranto aš 
pasiūlau Lietuvos politikie
riams ir businčiam Seimui 
pravest toki įstatymą kad 
Seimo rinkimai butii per 
Velykas, ir visi kandidatai 
į Seimą turi atsinešt i pa
skirtą vietą po kiaušinį ir 
mušt su savo oponentu; ku
ris liks su čįelu kiaušinių 
tas bus Seimo atstovas.

Kam bereikalo burnas 
aušint ir balsą. gadint, ku
ris gal operai tikęs, prakal
bų sakymui ir peikimui kito 
kandidato: geriausia ištirt 
jo gerumą einant mušt su. 
juo kiaušiniais. Jeigu su- 
muši jo kiaušinį tu busi lai
mėtoju ir atsisėsi Seime.

Aš savo šitą išradimą del 
Seimo rinkimų užpatentuo
ju, ale dar pridedu pastabą 
kad butų perleista įstaty
mas avansuojantis tani tia
ras sumas pinigų kiaušinių 
revizijos komisijoms, ba at
siras. ir tokių purvinų poli
tikierių kokių dabar yra 
kurie vietoj gero vištos 
kiaušinio atsineš kokį 
dirtį ar akmeninį.

Kada bus priimtas 
mano išradimas tada 
tuvoje prasidės gerovė ir 
pakanta.

Amen.

SOCIALĖ LIGA

(Tąsa nuo 2-ropusl.) 
riais ir dirba tik savo partijai 
klebonų įkurstyti.

Bet nėra reikalo to iš Miko- 
lainio reikalauti. ‘Gal jau jis, 
ant senatvės nors, tapo apšvies
tas komunistiška šviesa, užten- 
ka jam tik eiti pas komunistus 
ir ten; dirbti del sugriovimo to 
ką jis iki šiolei, kaipo patrio
tas, statė ir ką’ nori palaikyti 
jo senomis pėdomis einanti nau
jos gentkartės darbininkai.

Kad nenueitų Dr. Graičuno 
keliais, patariame tam senam 
TMD. veteranui Mikolainiui vi
sai pamesti politiką, žiūrėti sa
vo senatvės, kad likti pagerbtu 
žmogumi mūšų Draugijoje.

Prastas tas budavotojas ku
ris pastatęs ką nors pagaliaus 
griebiasi pamatus pakasti.

Sergant tuo nesuvaldomo de
mokratizmo karščiu reikią vis 
tik matyti kad dabartinė TMD. 
valdyba nfesiima spausdinti ne
kenčiamų‘‘fašistų” abrozų ir jų 
brošiūrėlių kaip darė po 1905 
metų buvusios TMD. valdybos

socializmu užsikrėtusios.
Ar Lietuvoj valdžia bus to

kia ar kitokia, TMD. valdyba 
turi-žiūrėti kad butų leidžiama 
populiariški moksliški raštai ir 
nariams patardinėti būti tik
rais Lietuviais, rūpintis tautos 
gėrove ir likimu, kaip per 30 
metų TMD. gyvavimo buvo lai
komasi šios draugijos pirmta- 
kunų-valdybų (išskyrus aną su-1 
karštėjimo periodą po 1905 m.).l

P. Mikolainis nei kiek riepa- 
sitarnaus Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jai pakurstydamas draugijos 
narius per kitus laikraščius su
kilti (?) prieš dabartinę valdy
bą;

Atšalkit, vyrai, ir kiti kurie 
užsidegėt karštine del fašistų, 
nes jie jeigu ir yra tai tik lai
kinas apsireiškimas,, o jums 
šitos prakilnios Draugijos ar
dymo dėmė gali likti amžinai.

K iPalaikymui puikių 
plaukų naudok

Ruffles .UMUŽil

me-

šis
Life-

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

Don’t Say Milk7

Dabar laikas galvoti apie kelionę

LIETUVON
Nupiginta ten ir atgal kelionė 

trečia klesa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen

TYABAR toks metų -’laikas. ■ kuriame 
plaukti juromis yra smagiausia. Dienos 

ant marių yra ramios ir saulėtos, o niekad 
nėra galima pamiršti neprilygstamų pato
gumų ant laivų, priklausomų ir operuojamų 
Suvienytų Valstijų Valdžios.

Keliavimas j tėvynę gegužio mėnesį 
nuvežš .jus į priprastas aplinkybes kaip tik 
gražiausiamė metų laike.
Išplaukimai United States Lines 

laivų gegužy bus:
SJS. PRESIDENT ROOSEVELT 

Gegužio 4
S.S. GEORGE WASHINGTON 

Gegužio 18
S.S. LEVIATHAN

(via Cherbourg)
Gegužio 21

S.S. PRESIDENT HARDING 
Gegužio 25

S.S. REPUBLIC 
Gegužio 28

(Visi laivai plaukai į Breųien, apart 
Leviathano.)

Pasirinkite bile vieną ir keliausite su savo 
tautiečiais, o visi bagažo ir kelionėj reikalai 
bus aprūpinti jums išąnksto.

Pilnų informacijų klauskite vietos agento 
atba rašykite pas:

United
States Lines, 
p Hotel Cleveland Bld. Cleveland n:

45 Broadway, New York City

o

Prašalinkite tuos am 
f skausmus. Trinkite N 

gelenčius sąnarius su 
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAIN-EXPELLERIU
Vaisbaženklis registruotas

• S. V. Pat.. Biure.

Persitikrinkite, kad In
karo vaisbaženklis butų 
ant kiekvieno pakelio.

Galite- gauti Pain-Ex- 
pellerį pas savo vaistin
inką po 35c ar 70c bon- 
kutę, arba iš
\ F. AD. RICHTER & CO., / 
Srk Berry & So. 5th Sts., 
Bbm. Brooklyn, N. Y.

KUOMET TROKAI 
PARODUOJA

Tas reiškia * jog persikraustymo 
laikag jau prasidėjo ir telefonų 
suvedėjai turi būti mintyje.

Jie aprūpins jus jeigu jus pra
neši! iškalno apie savo planus — 
kaip pranešat perkraustytoj a ms.

Kada pranešat mums apie savo 
perėjimą naujon vieton paskuti*

*.3nę minutę mums nėra galima ap
rūpinti jus greitai. Suvedėjai te
lefono negali atlikti dviejų ar tri
jų savaičių darbo į kelias dienas.

Jeigu manot keltis kitur šį pa
vasarį ar nčmalonėtumet mums 
pranešti apie tai DABAR?

The Ohio Bell Telephone Company
A Greater Telephone System for a Greater Ohio

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
At yoar drag gift, 25 c

The Knight Laboratories, Chicago

modeminis
amžius atskiria

© 1927, R. J. Reynolds TobaečB 
Company, Winston-Salem. N. C.

—ir ruko
Camels

ŠĮ amžių yra sunkiausia užganė
dinti—jis labiausia atskiria negu 
kada nors buvo žinoma. Todėl no
rėdamas pasidžiaugti cigaretais jis 
kreipiasi prie Camel's. Tik tikras 
tabakas užganėdins modernini rū
kytoją, o Camels pagaminti iš pa- 
rinkčiausių tabakų ką auga, stebė
tinai sumaišytu. Šių dienų rūkyto
jai turi tiesą reikalaudami Camels; 
geresnių cigaretų nėra daroma, 
nežiūrint kainos.

Paieškoti tikrą pasirukymą yra 
rasti Camel—parinktą moderninio 
pasaulio. Camels yra atidengimas 
gerumo, visados malonaus, švel
naus ir minkšto. Šis amžius rodo 
kelią į pasidžiaugimn rūkymų—

“Imkite Camel.”
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Nuo Redakcijos
tymą Lietuvio ristiko kursto 
skaitytojus protestuoti kaip 
prieš nuvertimą Lietuvos val
džios. Gal dar patars kviesti 
Grigaitį1 į protesto mitingą.

*

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE į

SEIMO PALEIDIMAS IR TRIS LENKAI
CLTA pranešė Lietuvos?

Pasiuntinybei Washing- 1 
tone’ kad Seimą Smetona 
paleido del Liaudininkų iš
kelto Seime klausimo apie 
suėmimą Valstiečių Liaudi
ninkų Seimo nario, Pajau
jo, kuris įtarta ruošęs suki
limą prieš valdžią. Seimas 
matyt suprato kad Pajaujis 
nėra tiek prasižengęs kiek 
jam užmetama, ir 45 bal
sais prieš 31 pareiškė vy
riausybei nepasitikėjimą ir 
atsisakė išduoti Pajaujį tei- 
įsmui. Tada Prezidentui ne
liko nieko kito daryti kaip 
tik Seimą paleisti ir lai ša
lis išsirenka naują valdžią.

» ¥

trimis Lenkais ant jūsų jau
smų lošt ir kelt jūsų neapi- 
kantą prieš kitas partijas, 
neturėdami sveikesnių ar
gumentų, nors tiek jus pa
sidarykit sau gero kad ig
noruoki! tokius raštus.

Lenkai Seime1 yra. trįs, ir 
gavimui didumos balsų bal
savimuose pozicija ir opo
zicija prie jų laižosi, bet 
išeina kad tie Lenkai turė
tų visai Seime nedalyvaut 
arba but susprogdinti kaip 
“Varpo” spaustuvė, praša- 
linimui 
kantos 
tautoje

būti šaltai apgalvota.
Lietuvos žmoneliai nori 

taikos ir ramybės, ir pata
riame partijų vadams nors 
sykį pažiūrėti j tą kraštą iš 
kur ateina jų duonelė/ Nie
ko nepešit jei žmonės metę 
darbus ims vieni kitus ša- 
kėmis po laukus vaikytis.

“Kokie Paiki tie Smer- 
telni Žmoneliai”

Nelaimingi tie trįs Lie
tuvos Lenkai Seimo atsto
vai. štai nesenai “Naujie
nos” rėkė kad Smetoninin- 
kai eina su Lenkais. Dabar 
Bostono “Darbininkas” kal
ba: “šitas visas žinias su
glaudus į vieną pasirodo 
kad Valstiečiai Liaudinin
kai ir socialdemokratai, su
sidėję su Lenkais, ruošė 
sukilimą”. Nes Romano ka
belyje pasakyta kad nepa
sitikėjimą vyriausybei išne
šė tarp kitų partijų ir Len
kai atstovai.

Geriausias išėjimas iš to 
užburto rato bene butų tai 
tų trijų Lenkų Seimo atsto- 
.yųL pakorimas . ar ..numeti
mas nuo tilto į 'Nemuną.

Kaipo pilnateisiai Lietu
vos piliečiai jie turi teisę 
Seime būti, bet musų par
tijų skalikai Amerikoje — 
k. “Naujienos”, “Draugas”, 
‘’Darbininkas”, “Sandara”, 
“Keleivis” — tampo juos 
kaip kokią mazgotę ir nau
doja kovai su savo opozici
ja. Jeigu Lenkai — pilna
teisiai atstovai — išsireiš- 
kia su Liaudininkais, kleri
kalai rėkia; jeigu su krikš
čionimis — socialistai ir 
Sandariečiai rėkia.

Vyrai redaktoriai, arba 
sykį išlyskit iš vaikiškų kel
naičių arba surinkę gana 
aukų padovanokit tiems . 
Lenkams atstovams po gra- , 
natą, ir jie daugiau jūsų 
galvose nesimaišys. (Kitaip 
apie tą jūsų nesąmonę ne
galima išsireikšti.)

Jeigu tie trįs Lenkai bu- , 
vo blogi kuomet balsavo su ( 
tautininkais (del ko “Nau
jienos” rėkė), Liaudininkai 
turėjo jų neprisiimt dabar 
kad nesuteršt savo vardo 
“Naujienų” akyse, arba da- ' 
bar kada jie balsavo su ši
tais, krikščionįs turėtų ki- ' 
tuose balsavimuose niekur : 
jų neprisileist. Taip užbai- : 
gtų tą beprotystę musų 
spaudoje.

Naudot juos kaipo panie
ką sąvo opozicijai, o naudo
tis patiems jais nu veikimui ’ 
savo opozicijos yra tiesiog ' 
nežmoniškumas ir stoka ‘ 
musų partijų vadų galvose 
sveikų smegenų. . . <

tos tuščios neapi- 
kokia del jų musų 
keliama.
* * *

Kada koks nors laikraštis 
subliaus “Tie ir tie eina su 
Lenkais” žinokit kad kalba 
ne apie visą Varšavps Len
kiją, bet apie tris Lenkus 
Seimo atstovus, kuriems vi
sa tauta davė teisę Seime 
būti ir išsireikšti savo nuo
monę laisvai.

Prie blogo žmogus vis labiau 
linkęs ir nori kad butų blogiau 
negu geriau, užtai tūli net pyko 
ant “Dirvos” kam ji rašo kad 
Lietuvoj nėra taip blogai kaip 
partijų laikraščiai dainuoja.

Tie žmonės yra kaip ligoniai 
kurie mėgsta girdėt jų lankyto
jus apie mirtį kalbant.

savo skai- 
prieš tai 
sykį Bos-

Kadą valdė Lietuvą krikščio- 
nįs, Lietuvos žmoneliams reikė
jo ir kunigų ir popiežaus lega
to.

Kada užėjo valdyt Liaudinin
kai ir socialdemokratai jie nu
tarė sulaikyt kunigams algas ir 
neįsileido popiežiaus legato..

Dabar vėl įsileidžiama popie
žiaus atstovas ir kunigams mo
kama algos.

Bet štai kame dalykas: Kada! 
vieni valdo jie sako atstovauja! 
žmonių valią, ir kiti tą patį sa- 
ko. Bet mes sakome: kada kas 
nevaldė vis reiškė tik savo par-1 

itijos valią, o ne žmonių valią.) 
Kitaipgi, prie vienokios ar kito-! 
kios valdžios vis liaudies valia! 
butų tokia pati kiek liečiasi jos į 
smulkmenų. O dabar partijos 
padaro kaip joms patinka ir 
paskui kalba apie liaudies valią.

Užimtų valdyt bolševikai, ir 
tie . Sakytų pildo liaudies valią, 
nes darytų kaip jiems patinka.

Kaune turėta spaudos paro
dą. žingeidu butų žinoti ar ir 
Amerikos Lietuvių laikraščiai 
buvo išstatyti. Gal, jie aplenk
ta kaipo nežymus, nes perdide-

Skaitytojai, katalikai, so
cialistai ir kitokie, jeigu jau 
jūsų redaktoriai nori tais

Perilgai užsikalbėjom ta
me klausime, bet manome 
kad nuo to kaip “Dirva” 

: ėmė dšrodinėt į musų parti
jų ir laikraščių naudojimą 
tų trijų Lenkų kaipo baubo 
prieš savo oponentus nevie
nam žmogui atsidarė akįs 
kad visos partijos juos gau
dosi ir tik kada nepagauna 
koliojasi ant kitų kam juos 
prisiviliojo.

* * *
Jau eina lermai kad pa

leidus Seimą dabartinė val
džia paėmė viską į savo “šė
toniškus nagus” ir stengsis 
laimėti rinkimus.

Sunku sakyt. kad tauti
ninkai net visokiausiomis 
pastangomis laimėtų didu
mą. Gali dasivaryt kelių at> 
stovų daugiau, bet jeigu da- 
eis tvarkiai iki išrinkimo 
Seimo, turės dėtis prie kitų 
partijų valdžios sudarymui.

Smerkti Seimo paleidimą 
dabar nei Sandariečiams 
nei socialistams nereikėtų, 
nes ir Valst. Liaudininkų 
atstovas važinėdamas po 
Ameriką skelbia kad vienas 
išėjimas yra Seimo paleidi
mas ir apšaukimas naujų 
rinkimų, jeigu nebus gali
ma sudaryti koalicinę val
džią.

Dabar tik klausimas kaip 
tie Seimo rinkimai bus ve
dama. Jeigu tie kurie turi 
valdžią savo rankose dabar, 
nori ją turėti ir toliau, ne
reikėjo leistis rinkimų, bet 
laikyt valdžią diktatūros 
budu, o jeigu leidžiasi prie 
rinkinių tai turi elgtis žmo
niškai ir duoti visiems lais
vai (išskyrus bolševikus) 
išsireikšti savo nuomonę ir 
atiduoti balsą už tokį at
stovą kokis patiks.

Jei varžys rinkimus, ar 
ir paskui griebsis diktatū
ros ir atmes viską ką žmo
nės išsisprendė, jeigu pasi
taikys kad rinkimai praeis 
ne pagal jų noro?

Taigi, viskas tas turėtų

“Keleivis” pataria 
tytojams protestuot 
kam ristynėse vieną 
tono promoteris nepastatė nei
vieno Lietuvio ristiko....

Iš kur jau “Keleivis” pavirto 
toks entuziastas kad be risty- 
nių net serga, ir prieš nepasta-

PAVASARĖLIS
Jau anksti rytelį 
Pro gryčios langelį 
Skaisčiai saulutė šviečia, 
Šiurena vėjelis, 
Linguoja berželis, 
Rodos laukuosna kviečia. 
Jau sprogsta medeliai 
Ir čiulba paukšteliai, 
Užstoj’ pavasaris gražus, 
Pievutės žaliuoja, 
Piemenįs raliuoja, 
Paukščiai kraunasi lizdus; 
Upeliai šiurkšlena, 
Žuvytės tekšlena, 
Laukuose skamba daina. 
Brolužis aria, 
Tėtis daržą tveria, 
Sesė gėles sodina, 
Mamytė žąsyčius 
Neš’ pievon mažyčius, 
Ten saugo ir lesina. 
Senutis, su kriukiu 
Ir dantyse pypkių 
Prieš saulutę šildos, 
Patarimus teikia 
Ir tinginius peikia — 
Jau svajonės pildosi. 
Taip šilta, gražu, 
Dirbt laukus’ smagu, 
Prie gyvybės ragina. 
Mat, pavasarėlis 
Ir raibs vyturėlis 
Gamtužę atbudina.

P. M.

LIAUDIES MOTIVAIS 
Nutilo dainelė, tik -aidas kartoja, — 
Nubudo mergelė ir graudžiai vaitoja. 
Ateiki, mergele, tave apkabinsiu, 
Ir kitą dainelę tave išmokinsiu. 
Liūdesio dainelę čia mes nedainuosim 
Ir sunkią dalelę čia mes nerokuosim. 
Tau ašaras gailias nuo veido nubrauksiu 
Ir prie tikros meilės aš tave pašauksiu. 
Nutilo dainelė, tik aidas kartojas, 
Neliūdi mergelė ir jau nevaitoja....

Ant. Skr.

(Tąsa)
— Atleisk mano drąsą ir žingeidumą, 

tamista, aš noriu žinoti-----
— tarė Andriennė, — aš noriu žinoti------

— Kaip tamista man buvai moraliai 
atidengta — ar ne to? Ak, mano brangi 
panele! nieko parpastesnio. Aš tą atsaky
siu dviem žodžiais. Abbė d’Aigrigny ne
matė manyje nieko kito Į<aip tik rašomą 
mašiną, kurčią, nebilį įrankį....

— Aš maniau kad d’Aigrigny daugiau 
supranta negu tiek.

j — Tamista turi tiesą, jis yra žmogus 
j nesulyginamų gabumų; bet aš suklaidinau 
| jį savo atsinešimu. Nemanyk tik kad aš 
Į dariau blogai. Aš tik laikiausi savo pozi
cijoj. Bet gryžkime prie to kas liečia ta- 

Į mistos. Vasario 13 dienos išvakarėj, ab
bė d’Aigrigny padavė man slaptu raštu po- 
pierį ir liepė perrašyti paminėdamas kad 
tai yra nuo Daktaro Baleiniero apie pro
tišką stovį Mademoiselles de Kardoviliu- 
tės, ir liepė paduoti tą raštą, mano perrą- 
šytą tavo šeimynai, įsakydamas man pri
rašyti tyčia kad tavo protas visai pablogė
jo ir kad reikės patalpint tave beprotna- 
min.

— Tai turbut buvo tas raštas kurį 
man nežinant užrašė paslėptas sekretorius 
laike mano pasikalbėjimo su kunigaištiene 
de Saint Dizier.

— Taip. Ir kada aš pradėjau perra- 
šyt, keliose eilutėse radau paminėta kad 
tamista esi apšaukta beprote, ir aš pradė
jau rūpintis tamistos likimu. Supratau 
ką jie ėmėsi daryti. Kalbant su jais ką 
atsakinėjai aš supratau kad tamista esi ne
paprastai prakilni ir turi gerus tikybiškus 
jausmus, kuriuos kada nors parodysi kam 
nors.

— Apie ką tamista kalbi? — teiravosi 
Andriennė dar labiau susižingeidavus.

— Nėra ko tai dabar pasakot, — at
sakė Rodinas. — Tą raštą perskaitęs aš pa
mačiau kad jie daro didelę klaidą; bet ne
galėjau rasti abbės tą dieną, pertikrinimui 
jo kaslink tamistos; bet vakar rytą aš jam 
aiškiai pasakiau viską. Jis ant to tik nu
tylėjo. Nors bandžiau pertikrint, bet jis 
nenorėjo klausyt. Jis paliepė man eiti su 
juo į namą, kuriame turėjo būti skaitytas 
testamentas tamistos prodiedžio. Aš taip 
aklai buvau įtikėjęs abbei kad reikėjo pri
būti vienam kareiviui, jo sunui ir Maršalo 
Simono tėvui iki atsidarė mano akįs prie 
tos klastos. Aš supratau kad ten yra kon
spiracija, suruošta daug metų atgal, ir ve
dama su baisiu atsargumu ir gabumu. Ta
da aš supratau kodėl tave uždarė čia ir 
kodėl uždarė Maršalo Simono dukteris 
vienuolyne. Man sugryžo į mintį visi pir
mesni prietikiai, tas laiškas ir kiti daly
kai, ir aš pasijutau kad aš prisidedu prie 
papildymo didelio prasižengimo. Pradė
jau su abbe kovoti, ir nebūčiau kovojęs 
aršiau jeigu tie turtai butų man priklausę 
o iš manęs jie butų norėję atimt, kaip da
bar kovojau už teisybę. Lyg sutvertojo 
duota, tas palikimas išgelbėta nuo abbės 
pagrobimo, ir viskas liko ant toliau. Va
kar užėjau į abbės raštinę, bet nerądęs jo 
gavau progą prieiti prie visų raštų kaslink 
to palikimo, ir iš to susekiau visą tą jų 
baisų suokalbį. Nuo tada apsisprendžiau 
išeiti prieš juos ir kovoti. Išėjęs, para
šiau abbei kad turiu savo rankose prirody- . 
mus ir išstojau koVon su juo, pareikšda
mas kad kaltinsiu jį už jo šituos darbus.

Šituo tarpu atsidarė durįs, ir inėjus 
viena slaugė tarė Rodinui: — Tamista, su
gryžo pasiuntinis kurį su magistratu bu
vot pasiuntę į Rue Brise-Miche ir atnešė 
laišką.

— Tai gerai. Palik mus. — Ir slaugė 
išėjo.

pasidarė jam dėkinga už jo trusą kaslink 
jos. Ji dar vieno dalyko nesuprato, ir už
klausė kodėl Rodinas toks geras būdamas 
laikė tokią prastą vietą. Rodinas atsakė 
kad jis vis tikėjosi gargsiąs geresnę vietą, 
bet ištarnavo joje 40 metų nieko gero ne
sulaukdamas.

Ant paklausimo ką darys likęs be vie
tos, jis atsakė jog turi šiek tiek susitaupęs 
ir senavėje užteks; prie to jam yra siūloma 
provincijoje vieta, ir galės, užimt jeigh no
rės.

— Kaip, tai tamista gali tuoj apleist 
Parisą? — užklausė Andriennė.

— Gal ir reiks, ir tai del daugelio prie
žasčių. Tik man bus smagu atsiminti kad 
tamista minėsi mane kaipo padariusį ta- 
mistai teisingą pasitarnavimą, tik ačiū 
tam kad pasitaikė man paskaityti kunigai
kštienės popierius ir pamačiau ką jie daro, 

Rodinas dar daugiau prisišnekėjo prie 
Andriennės, nepaprastai -išgirdamas jos 
gerą būdą, vis prisiru ošdamas prie savo 
paslaptingų planų ateityje ir ant jos pra
šymo kuo ji galės jam atsilyginti už jo ge
rą pasitarnavimą, jis atsakė jog nieko ne
reikalauja ir nieko neims. Ir kurią nors 
dieną, sakė jis, ji sužinos kodėl jis taip da
rė.

Tuo tarpu inėjo slaugė, kuri pranešė 
Ąndriennei kad apačioje jos laukia Kup
riuke, norinti ją pamatyti. — Ar galiu ją 
pavadinti čia? Ji taip prastai apsirengus 
kad nedrysau vesti nepaklausus.

— Atvesk ją čia, atvesk, — tarė An
driennė, prisiminus Kųpriukę iš slaugės 
apsakymo?

— Daktaras taipgi man įsakė pranešti 
kad karieta yra gatava tamistai, jeigu no
rėtum važiuoti.

— Taip, gali tuoj parengti.
— Magistratas tuoj turėtų sugryžti 

su MaršalOį Simono dukterimis, — tarė 
Rodinas, j .

— Tai (atėjo ta vargšė augytinė sesuo 
narsaus vaikino, kuris viską aukavo išva
davimui manęs iš čia. Ir ta darbininkė 
yra nepaprastai gabi ir prakilni, net rei
kia stebėtis kaip tokia gera širdis gali ras
tis tokiame skurdžiame kūne.

Ąndriennei pabaigus kalbėti inėjo ir 
Kupriuke.

SKIRSNIS XXXVI-
' Nuož valgos

Andriennė skubiai pašoko patikti sa
vo viešnią, ir puolus prie j oš apkabino ją. 
Kupriuke, netikėdama tokio puikaus pri
ėmimo net apsiašarojo negalėdama ištarti 
žodžio. Redinas pasitraukė į kampą, pra
dėjęs galvoti apie šitą viską. Jis žinojo 
kad Kupriuke atsisakė nuo vienuolyno vir
šininkės pasiūlytos vietos vienoje šeimyno
je špiegauti, ir žinojo kaip Kupriuke labai 
atsidavus del Agrikolos, del kurio ji net 
per kelias dienas lakstė rupindamosi apie 
Andriennę — Jėzuitas nenorėjo kad ji taip 
labai butų Andriennės pamėgta. Dabar 
jis matė kad Kupriukės prisirišimas prie 
Andriennės sudaro jam priešą; nors Rodi
nas mokėjo išsilaikyt labai šaltai kitų aky
se, bet turėdamas prietaringą silpnumą jis 
pradėjo ko tai baimintis Kupriukės.

Kupriukei apsiašarojus, Andriennė 
sąvo brangia skepetaite nušluostė jai žan
dus ir akis; Kupriuke gal butų nedrysus 
išsitraukti savo purvinos skepetaitės, nes 
jis turėjo supratimo ir susivaržymo.

(Bus daugiau)

I

fI

SKIRSNIS XXXV.
Simpatija

Nors Mademoiselle Andriennė butų 
turėjus kokią nuožiūrą prieš Rodiną tai jo 
tokia išpažintis viską išvaikė ir padarė jį 
geru jos akyse. Ar ji galėjo nužiurėt tą 
Jėzuitą varant kokias klastas? Taigi ji

Puikus dideli

LIETUVOS , / 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30'
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Juodas Karžygis
-Į Senovės Pasaka. + Parašė VĖJAS. Į

(Tąsa iš pereito num.)'
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Patykiai užstumus švarpą, motina lau
kė kas dėsis. Pakuždomis kalbėdami, vy
rai priėjo prie durų ir ėmė belstis. Mote
ris tyčiomis neatsiliepė ilgai, nuduodama 
mieganti ir negirdinti, bet jau tuo tarpu 
buvo užtaikius požeminę ineigą kur duktė 
buvo pabėgus.

Motiną nežinojo ko jie jieško; užėjo 
net mintis kad kas jų svetį gaudo, ir gal
vojo ką atsakys jeigu vyrai paklaus ar pas 
jas kas nebuvo užsukę.

— Kas čia? Ko norit? — pagaliau 
išgirdo vyrai iš vidaus balsą ant jų beldi
mo į duris.

— Neklausinėk kas mes, tik skubink 
atidaryt duris jei nori sveika čia toliau 
gyventi! — atsakė vadas.

— Neleisiu jei nepasakysit kas esat 
ir ko jums reikia! — prašneko vėl moteris.

— Mes ne plėšikai, tik dukters atjo
jom, todėl skubink atidaryt duris, jei ne 
tai su ugnia nueis tavo namas ir judvi 
abidvi! — rėkė vėl tas pats vado balsas.

Išduoti svetį jai butų buvę labai sun
ku jeigu kas nors dagirdę butų’ atjoję jo 
gaudyt, bet galit suprasti kaip motina pa
sijautė kada sužinojo kad tai piršliai, ku
rie nakties ramuma prisidengę nori vogti
nai jos dukterį išsigabenti, kad niekas ne
žinotų nei kas jie buvo nei kur išsivedė.
\ — Pagailėkit mano senatvės, palikit 

mano dukrelę, — meldė nusigandus moti
na, visai pamiršus apie tai kas pas ją ank
sti pavakarį užsuko ir apsinakvojo.

— Greičiau,, boba, daryk duris, nes iš- 
laušime ir vistiek pasiimsim kas mums rei
kia!

— Lauškit duris, žudykit mane, bet aš 
savu noru jums nepasiduosiu ir dukters 
neduosiu! — atsakė baudžiauninkė, turė
dama tvirtai iš vidaus balkiu užspręstas 
storas aržuolines duris.

— Vyrai! už rąsto ir muškit duris! — 
sušuko vadas. — Ką ten su boba ginčytis.

Netoliese, už kelių dešimtų sieksnių 
nuo bakūžėlės, stovėjo pašiūrė, kurioje bu
vo apsinakvojęs Ardys. Jis girdėjo ir šu
nies nužudymą, ir klausėti jų rėkavimų su 
našle.

. Eidami imti rąsto, vyrai pamatė tarp 
kiemo aukštų medžių šešėlių ir vieną gyvą 
šešėlį: nuo pašiūrės šono išvydo juodą pa
vidalą einantį linkui jų. Prieš mėnulio 
šviesą žibėjo jo šarvai, nes Ardys šarvus 
užsidėjo atsargumui,, eidamas moterim į 
pagalbą.

Užpuolikapis tas juodas pavidalas da
rėsi kaskart didesnis, ir aiškiai matėsi jo 
rankoje ilgas nuogas kardas, kurs prieš 
mėnulį irgi atšvietė. Dabar, užpuolikai pa
liovė rąsto jieškoję, ir ’susispietė į krūvą 
ir išsitraukę kardus tėmijo į nežinomą vy
rą, kurs buyo visa galva už juos aukštes
nis ir vis artinosi prie jų.

, — Suimkit jį! — suriko vadas, ir tuoj 
visi penki nuogais kardais puolėsi prie Ar- 
džio.- Prisispaudęs prie storo medžio tam
sioje pusėje, Ardys aiškiai matė visus ap
link jį šokinėjančius prieš mėnulio šviesą 
vyrus. Iš jų parėdalų matėsi kad tai nėra 
kareiviai, bet šiaip sau vyrai darbininkai, 
o pora buvo net senyvų. Ardys žinojo kad 
jie buvo atvykę su vadu vogti tą mergaitę; 
vadas išrodė į bajoraitį kuriam jau metas 
vesti žmoną, o jam ant jo nelaimės patiko 
ši našlės duktė.

— Sėskit ant arklių ir skubinkit iš kur 
atjojot! — suriko jiems Ardys.

— Ką? ar tu mums kelią pastosi! — 
šokinėjo bajoraitis kardu aplink Ardį. Ne
ilgai trukus jo kardas sužvangėjo ir skri
do per orą atsimušdamas į medžių šakas, 
ir net tarpušakyj užsikorė — taip Ardys 
rėžė iš apačios savo kardu kad ištrenkė 
bajoraičio kardą iš rankos.

— Vyrai! nepaleiskim jo! jis yra sve
timas — suėmę dar atlyginimą gausim! — 
vėl drąsino vadas savo pasekėjus, kurs su 
visais jais priklausė šios srities valdovui.

Bet kada kiti vyrai irgi smarkiai at
mušti atšoko nuo Ardžio (jis nenojėjo jų 
žudyti ar sužeisti be jokio reikalo, tik nu
baidyti) tada jaunas vadas vėl griebė iš 
kito vyro kardą ir įširdęs sviedė ištolo į 
Ardį. Jei Ardys nebūtų pasitraukęs kar
das butų jam pataikęs į vidurius, bet da
bar įsmigo į medį. ,

Matydamas kad gražiuoju su jais ne
pabaigs, Ardys šoko prie vado, kurs jau 
buvo trečią kardą begriebiąs iš savo pa- 
gelbininko, ir smogė savo kardu jam per 
ranką. Išmetęs iš rankos kardą bajorai
tis sukeikė ir įsakė savo vyrams bėgti prie 
arklių, turėdamas galvoj kitą mintį.

— Rasim mes ją kitą sykį ! — sušukęs 
vaikinas šoko ant arklio ir jo pagelbinin- 
kai nulėkė į tą pusę kur vadas jojo.

— Galit ramiai sau gulti, jau jų nė
ra! — priėjęs prie grytelės pabarškinęs 
tarė Ardys.

Bet tuo tarpu durįs atsidarė ir išpuo- 
luš prie jo moteris ašarodama dėkojo už 
išgelbėjimą dukters.

Neužilgo atsirado ir Vosytė, kuri irgi 
dėkėjo Ardžiui, ir nuo to laiko Ardys ga
vo vardą “Juodas Karžygis”, nes jos kitaip 
jo nežinojo, ir skaitė kad dievai jį jom už- 
siuntė į pagalbą.

— Bėgk, vaikeli, iš čionai, kolei dar 
diena neiš'brėško, nes tave tuoj atvyks gau
dyt, — skubiai pratarė moteris savo ap
gynėjui, nes žinojo kad geruoju tas jo ap- 
sinakvojimas nepasibaigs.

Ardys ir pats tą gerai suprato ir jau 
nemanė apie miegą, nes gavo gerai numig
ti prieš tą užpuolimą, ir jautėsi galįs joti 
toliau. Jo juodukas irgi buvo atsišėręs ir 
nuilsėjęs ikvaliai, nes jo niekas visą naktį 
nevargino.

Nereikėjo patart Ardžiui mėtyt savo 
pėdas, nes tų dienų kareivio toks jau buvo 
mokslas iš pat jaunystės.

Bet jeigu kas butų man kad užpuoli
kai nujojo viską palikę tai butų klydę.

Užpuolikų vadas su savo vyrais nejo
jo į tą pusę iš kur atjojo (Ardys nematė 
iš kurios pusės jie atjojo), bet į priešingą, 
o paskui užuolankomis gryžo, norėdami 
parodyti svetimajam kad jie neva iš ten 
paeina kur joja, kad keleivis bėgdamas į 
kitą pusę įbėgtų tiesiog į jų nagus, nes jie 
sugryžę suruošė daugiau savo vyrų nepa
žįstamąjį suimti.

Atsisveikinęs su motere ir jos dukte- 
re, Ardys, tas jų “Juodas Karžygis”, leido
si į šiaurę, nes matė kad užpuolikai nujojo 
į pietus.

Bet nedaug jojęs į tą pusę, Ardys, nu
jausdamas čiabuvių klastas, tuoj metėsi 
atgal į pietus ir paupiu jojo tolyn nuo už
puolikų tykomos vietos.

Ryto metą visoje toje srityje kilo su
judimas: “Juodas Karžygis!” skambėjo 
paprastų kaimiečių lupom kalbos, nes nuo 
tos motinos ir dukters kaimynai išgirdo 
ypatingą pasaką apie tokį paslaptingą mil
žiną, kalbantį ne visai tokia kalbą kaip jie, 
labai geros širdies, kurs vienas atstojo 
prieš pulką užpuolikų.

Vosytė susitikus savo mylimą vaikiną 
apsakė jam savo atsitikimą, iš kurio vai
kinas dalimai užsidegė pavydu.

— Kada nors jis tave pats gali atvy
kęs išsivogt ir aš tavęs neteksiu, — nusi
minęs pratarė vaikinas, ir dabar mergaitė 
suprato kad jis ją taip pat myli.

— Nenusimink, jis ne iš šio krašto, jis 
tik atėjo ir praėjo, daugiau čia jo nebus, o 
aš teksiu tam kuris manęs labiausia no
rės. ... — ramino Vosytė savo jaunikį.

— Ar neisi už kito iki aš.... ? — nu
traukė vaikinas savo sakinį, ir mergaitė

paraudo r, ... Ji buvo gatava laukti, tik 
nežinojo kas ir kada ją pagrobs ir išsiga
bens,, o tas jos vaikinas dar buvo jaunukas.

Apie “Juodą Karžygį” pasiekė kalbos 
ir artimą pilį, viena iš kalbų aplinkinių 
gyventojų, o antra iš skundo pasiųsto to 
bajoraičio kad čia koks svetimas švaisto
si, nors tas skundikas neišsidavė kad jis 
buvo naktį užpuolęs ant tos našlės pagrob
ti jos dukterį, nes butų nukentėjęs. Vie
nas tos pilaitės kareivių vadas turėjo akį 
ant tos mergaitės ir rengėsi diena po die
nos siųsti piršlius, tik laukinėje iki ji dau
giau sumergės, ir iki jis apsitvarkys savo 
reikalus.

Visi suspito* “Juodą Karžygį” gaudyti, 
ir jau tą pat dieną plačios apielinkės žinojo 
apie jį. Pilaitės valdovas manė turėsiąs 
sau narsų vyrą, iš kurio galės padaryti k? 
norės, arba jei kokios gaus gero atsipirki
mo, ir griebėsi nežinomo keleivio gaudyti. 
Kiti manė sugavę gaus nuo kunigaikščio 
,atlyginimą. Paprasti gyventojai net bau- 
ginosi jo, nes neužteko kad vieni kalbėjo 
apie jo gerumą, kiti pramanė kad jis yra 
plėšikas ir žmogžudis. Ypač tą gandą‘pa
leido tas 'bajoraitis su savo vyrais, ir jis 
butų drąsiai pasigyręs kad nuvijo jį radęs

plėšiantį tos našlės gyvenimą, jeigu nebutiį 
todvj pasiskundusios kaimynams kad kas 
tai buvo jas užpuolę ir tas “Juodas Kar
žygis” atgynė, nes tokiu budu bajoraitis 
pats save išsiduotų kaipo norėjęs tą mer
gaitę pagrobti.

(Bus daugiau) 
w 

DAINA
Ant Nemuno kranto mergelė stovėjo, 
Nubudusiu veidu į upę žiurėjo, 
Jos skurostus suvilgė rasa perlinė, 
O skausmai jai gniaužė jaunutę krutinę. 
Sau viena kalbėjos: senoji girele, 
Apželdei mus taką, aptemdei saulelę. 
Čia uogos mums sirpo ir grybai čia dygo, 
Bet šiandien jau viskas kaip sniegas 

išnyko.
Čia'auštant sparnuočiai kaip rojuj giedojo, 
O temstant mėnulis mus žingsnius dabojo. 
Čia miško, Nemuno kalbas aš girdėjau, 
Bernelį širdingai mylėti žadėjau.
Kur dingo tos dienos taip brangios ir 

skaisčios,
Kur musų svajonės beribės, taip saldžios? 
Nelaukiant nuvyto tas žiedas jaunystės, 
Praėjo, nebėra nei džiaugsmo, nei vilties.

E. B.

JUODAS
KARŽYGIS

LEIDŽIAMA KNYGOJE IR DABAR LAIKAS 
UŽSISAKYTI UŽ PIGIĄ KAINĄ!

„Prasidėjo dideli klausinėjimai ir reikalavimai iš- 
leisti JUODĄ KARŽYGĮ” knygoje, todėl ‘‘Dir
va šiuomi praneša skaitytojams ir pasakų mėgė
jams kad ta pasaka bus išleista knygoje, ir šiuomi 
kviečiame visus prisidėti prie jos išleidimo.

Knyga leidžiama prenumeratos keliu, ir kurie at
siųs savo prenumeratą tie gaus ‘‘JUODĄ KAR
ŽYGĮ” už pusę kainos.

Knyga bus paveiksluota, ir bus gatava dar pirm 
išleidimo pasakos per “Dirvą”;

’PUSLAPIU 200 PUSLAPIŲ!

$1
KAS BUS PIRMUTINIS PRISIŲSTI SAVO 

PRENUMERATĄ?

Kaina stebėtinai žema — ar matėt kada kad 200 
puslapių didelė paveiksluota knyga butų atiduota 
tiktai už Vieną Dolarį! Prisiųskit dolarį papras
tame laiške (bet užrašykit ant konverto savo ant
rašą) ir tapsit prenumeratorium. Jūsų vardas bus 
patalpintas knygoje.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje. Ir Lietuvos skai
tytojai prašykit savo giminių Amerikoje užrašyti 
jums “JUODĄ KARŽYGĮ”.
“JUODO KARŽYGIO” bus spausdinama tik ap
ribotas skaičius, todėl kurie norit įsigyti stengki- 
tes iškalno užsimokėti, nes paskui visai negalėsit 
gauti.

Siųskit arba priduokit savo prenumeratas adr.: ’ 

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

PASTABU KI
-------- žinučių Rinkėjas —

MIKOLAINIS per “Na 
nas” lyg į desperaciją įpi 
šaukiasi į visus geros v 
Amerikos Lietuvius, tikrus 
tiečius, kad visi sukiltų j 
Karpavičių ir Sirvydą, paš 
tų abu nuo redakcijų vietų 
statydami redaktoriais ,ti 
Lietuvos sūnūs. Na kaip t 
yra tokie du Lietuvos sum 
Mikolainis ir Senas Tautieti 
ir jeigu Mikolainis butų 
kiek gudresnis galėtų suorj 
zuot “smurtą” ir be abej 
atsisėstų tų minėtų redakį 
sostuose ir pasodintų “i 
Tautietį”, kuris per tas pi 
/‘Naujienas” jau giriasi kac 
darė atatinkamą prisirenj 
pašalinimui jam nepatink 
asmenų. Mikolainiui beliekt 
susižinoti su “Senu Tautu 
ir kriukis bus užriestas.

▼ ▼ ▼
PAULAUSKAS ‘Naujiej 

Grigaičiui ščyrai išsispavie 
kaip jis drūčiai stovėjo ] 
Neo-Lithuanijos studentus 
ir Marčiulionį.

Taip, mes tą gerai žinom 
stovėjo už J. Makauską, 
kurioj pusėj stovėjo visu< 
nė ? Marčiulionis ir Bans 
prieš kurių rėmimą buvo : 
lauskas, iš Amerikos išsi 
suvirs $6,000, o Makauskui, 
rį rėmė Paulauskas ir Grigs 
Bostoniečiai turėjo išpirkti 
vakortę parvažiavimui. 

▼ ▼ ▼
LIETUVOS socialdemokr 

Kairio lupom, Seime pasi; 
kad Seimo ūkininkų atst 
sudarytų bloką ir imtų kr 
konstitucijos ir demokrati 
pamatais valdyti; tokią koi 
naciją jie tikrai sveikintų 
socialdemokratai kaipo dt 
ninku atstovai šiuo tarpu 
stotų pirmon eilėn darbini 
reikalų, bet dėtų pastangas 
gelbėti Lietuvos neprikla 
mybę.

Matomai kad po Gruodžic 
d. perversmo socialdemokr 
įgavo sveiko proto, o tas : 
ant gero kaip Lietuvai tai 
patiems socialdemokratams

▼ ▼ ▼
“DIRVA” apgailestauja 

Sandaros diktatoriai atme 
mi nuo savęs du tautiškus 1 
raščius, “Vienybę” ir “Dir 
lieka su Savo vienu organu i 
su vienu pirštu, ir tuo lyg s 
užrištu. Man rodosi kad 1 
daros diktatoriai tuomi ■ n 
nenustojo; atmetė “Vienj 
su “Dirva”, prisiėmė “Kels 
su “Naujienomis”, kurių d; 
temperatūra yra vienoda. 
REUMATIZMJ 
Skausmai greitai palen; 
narna su Red Cross Plas

Nuo aštrių, raižančių skau 
atšipusios, niekad nebaigiamos 
mutizmo gėlos, pagalbą kurios 
nai nori Tamista gali turėti, 
prastu budu uždėk Johnson’s 
Cross Kidney Plaster ant ska 
mos vietos. Busi nustebintas 
linksmas su greitu smagumu 
atneša beveik urnai.

Nežiūrint kokius gydymus b; 
bejieškodamas palengvinimo 
reumatizmo nesmagumo, nepa 
ir šitą senų ištikimų Red Cross i 
ter. Jis šildo ir palengvina s 
damas vietas, sustabdo skausmt 
gėlas, apgali , Uždegimą ir iš 
skaudėjimą iš sutinusių skau< 
kūno vietų ir susijungimų. Jis 
niai masažuoja kūną ir jo gyd; 
nuolat yra švarus.

Plaster! gali sukarpyti į form; 
pasirinkt didumą, kad tikrai 
ant paliestų. vietų.

Nepalikit reumatizmo skausmi 
tai dienai. Gausite skubų, tikrę 
lengvinimą arčiausioje vaistinėj' 
prašysite didelib Red Cross PI; 
su raudona flanele užpakalyje.
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LAWRENCE TIBBETT 
-• in Lohengrin

Clevelande bus Pastaty
ta Aštuonios Operos

Tai bus pirma operų iškilmė kokia ■ 
kada Amerikoje buvo laikoma po va- ' 
dovyšte miesto. Cleveland© miest&s i 
pasiėmė savo globon operų parūpi-1 
nimų šios srities muzikos mylėto
jams ir pakvietė Metropolitan Opera | 
Company iš New Yorko/ 
tei nuo Gegužės 2 d.

Repertuaras šio operų 
vienas iš žingeidžiausių 
šių, sako Robert J Bulkley,' pirmsė- 
dis Northern Ohio Association operų 
komiteto, kuris rūpinsis operomis 
per sekančius penkis metus. Šiame 
sezone sutraukta ypatingai pirmaei
liai dainininkai, kurių dauguma 
girdėta ir dalyvaus dviejose ar 
j’ose operose miesto auditorijoj', 

“Aida” bus pirmutinė opera, 
tomą pirmadienio vakare, Gegužės 2 
d., su Rosa Ponselle titulinėj rolėj, 
prie jos bus Martinelli, Claussen, 
Gustafson ir Pinza.

Paskutinis prieš mirtį pagamintas 
kurinis Puccinio, ‘Turandot*, bus an
tradienio vakare. Tai yra pasaka
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visai savai

sezono bus 
ir Įvairiau-

jau 
tri-

sta-

GIOVANNI MARTINELLI 
in Aida

BENIAMINO GIGLI

mino Gigli, Lawrence Tibbett ir 
Grace Anthony.

Ketvirtadienio vakare bus pirmu 
kartu statoma Clevelande opera — 
“La Forza del Destino”, kurioje pir
mu kartu pasirodys Rosa Ponselle ir 
užims pirmų rolę. Prie jos bus Mar
tinelli, D’Angelo, Basiola, Ananian, 
Pinza ir daugelis kitų.

Penktadienį po pietų statys “Mig
non”, su Lucrezia Bori, Marion Tal
ley, Gigli, Louise Hunter, Rothier ir 
James Wolfe.

Tų pat dienų vakare bus Wagner’o 
“Lohengrin”, su nauju Vokiečių te
noru, 
rolėj, 
rence 
dikar

šeštadienio popietį, “La Boheme”, 
pasaka iš Paryžiaus Latiniško kvar
talo, su Bori dainuojančia “Mimi” 
rolėj, taipgi Gigli, Scotti, Rothier, 
Picco, Ananian ir Altglass, o “Mu- 
settos” rolėj bus Louise Hunter.

Šeštadienio vakare sezonas užsida
rys su “H Trovatore”, dalyvaujant 
Ponselle, Martinelli, Gordon, Rothier,

Tikietus

Walther Kirchoff, karžygio 
prie jo Florence Easton, Law- 
Tibbett, Claussen, Pavel Lu- 

ir kiti.

apie Chinietę Princesų ir yra sensa- 
cinis spektaklis, nepaprastai gražio
mis scenomis ir kostiumais^ Daly
vauja Florence Easton, Armand Ta- 
kayoan, Nanette Guilford ir Doro
thea Flexer tarp daugelio kitų.
. Trečiadienio vakare bus “La Tra- Į Basiolas ir Grace Anthony.
viata”, romantiška opera, kurioje; i.kalno galima gauti pas Dreher’ 
'dainuos Amelita Galli-Curci, Mania- 1226 Huron rd., Cleveland.

Ar Yra Kiek Šiito Vandens—?”

VISADA turėsit karšto vandens jeigu turė
sit skiepe modernišką vandens šildytoją.

MODERNIŠKI vandens šildytojai yra dau
gelio rūšių ir kainų ir yra didumai kokie tik 
pak reikalingi.

MODERNIŠKAS vandens šildytojas yra to
lus kuris nuolat palaiko vandenį karštą ir au
tomatiškai užsuka gazą kad nedegtų kada 
vandenio nereikia.

ŠIS AUTOMATIŠKAS kontroliuotojas, ži
nomas kaipo thermostat, užtikrina jums sy
kiu ir šiltą vandenį ir ekonomišką operavi-
mą

VANDENS šildytojų demonstracija atsibu- 
na šį mėnesį musų priemenėje — bus jums 
labai naudinga ir pelninga atsilankyti ir pa
siklausinėti.

THE EAST OHIO GAS CO
East 6th ir Rockwell

Biznierių ir Profesionali; Direktorius
Phone Florida 1740J.

DR. A. A. IVINSKAS
Chiropractor 

' 1256 E. 79 th St.

PARDAVIMAI

RESTAURANTAS 
parsiduoda, daro gera biznį, ge
roj vietoj, kur susieina tramva
jų kryžkelis. Arti Lietuvių ir 
biznių ir gyvenamų vietų. 
Kreipkitės 1311 E. 78 St, laiš
ku arba ypatiškai.

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 garadžius. Namas naujai 
ištaisytas. Šaukit savininkų GAR
FIELD 7063-J. (16)

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Ketvirtadienį ir Penktadienį 
Harold Lloyd in

________ THE KID BROTHER
šeštadienį Bal. 23

* Hoot Gibson in
THE DENVER DUDE

Sekmad. Bal_ 24
Wm. Boyd in JIM ".the CONQUEROR

Pirmad. ir Antrad. Bal. 25—26.
Lilian Gish in
_________THE SCARLET LETTER

Trečiadienį Bai. 27
Madge Kennedy in OH BABY

Pennsylvania 2107. Įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM
Keptuvė daranti $900 savaitėj biz- 

nio, su 7 kambariais, muro namas; 
arba mainyt ant namo. Telefonas 
GARFIELD 8941.

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

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

THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO. 

6710-12 LEXINGTON AVE.
GERA PROGA

Lietuviams Clevelande nusipirkti 
puikų dviejų šeimynų namų arba lo
tų budavojimui namo, randasi geroj 
vietoj ir arti prie bažnyčios.

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

“Visiškai Nauja Skalbimo 
Sistema”

Patogi Lietuviams skalbykla, 
tik

RŪKYKIT
M. Sulzmann’s

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c

Unijos darbininkų— 
Ranki} darbo.

Padaryti iš Porto Rico 
Havana tabakų.

M. Sulzmann Mfg. 
6802 Superior Ąvę. 

Lietuvos Lietuviai ateina j

John

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Aye.

ir

Superior Hardware Co. 
Geleždai kčini/ Gtftrt Reikm eftįs, Pečiui 

Maliavos, sStiklas; Etc. 
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Sleitų ir žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas E. 65 th St.

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galim, suteikt'jums r planus 
—suteikt patarimus apieS finan
sus ir duoti jutos geriausia kai-

ant 
lt., 

The

ir duoti jujįs geriausią kai- 
ir duoti geriausias ‘ kainas 
Medžio, Stogo dengimo, ir 
čia pat jųsų kaimynystėje. 
Lake Erie Lumber &

Supply Co.,
5459 Hamilton Ave.

Randolph 5080.

SPECIALIAI , SPECIALIAI 
9 pėdų per 12 cįongoleum patiesalai 

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

National House Furn. 
Supply Co.

5810-5812 Superior Ave.
Randolph 7271

Lengvi išmokėjimai jei norima.

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

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

Telefonas Florida 3367 RX.

patelefonuokit ir vežimas 
pribus.

Randolph 7761
Randolph 7762

Toedtmžtn & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

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

sias ir kainos teisingos.

ANTRI MORTGEČIAI
MR. FELDMAN 

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

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6,926 Superior Ave.

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

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Furnasai

1169 East 79th Št.
Randolph 5977

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas 
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992'

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėlės ir induose Augintos
Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Specialiai.
1203 East 79th Street

Florida 3992-J

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų. Specialistai suliejime.

7208

HARRY

Valandos 2 iki 7.

M. RAMAITIS 
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood ave. 
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

© ROSEDALE Q 
Dry Cleaning Go.

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

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

ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai
7321 Superior Ave.

Tel. Pėnn. 572

Randolph 6332.

Cleveland Sheet Metal 
Works

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

Dirba viską del pečių ir šildymo.
6935 Superior Ave.

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

Estelja Beauty Shoppe
Plaukų Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c. 

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

Plaunant, Ištaisom 
Aptaisom veidų ir 

tam panašiai.
1218 East 79th St.

Telefonas Pennsylvania 1250

Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVĖ

Parduodame Dirbtuvės Kainomis
7808 Superior Ave.

_ Pria E. ,^79thį Street

Frank Ceme
BRANGMENŲ, RADIO IR 

MUZIKOS ,KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465 
930 East 79th Street 

Penn. 999 1
Randolph 1822

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Naujausia .Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

7412 St. Clair Avenue

Te. mykite y*
Visokios batarejos, Radio g 
reikmenys. Taisom ir per- V

Žiūrim DYKAI.
Kreipkitės reikale pas, mus.

Freeman Battery Service

P.

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

TAISO VISOKIUS KARUS 
Specialiai Studebaker.
Parveža sugedusius.
Phone Penna v29j96 .

W. Kisį, 8 metai prie jįStudeba^er 
r (taisymų.

The East 79th St. Sho 
Store

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

odos, Satino, ir. Suede.

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAS

$89 75
APEX

Electric

Washers
SWAN ELECTRIC WASHER 

CO.
7800 Superior Ave.

Atdara Utar., Ketv. ir Penkt. v.

7305 Superior . Ave.

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHHiiiiiHiL- 
Prospect 2420 Central 1766 E

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustyto jai, vinduotojai ir staty- Ę 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- ‘ S 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam. • ■. i
8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =

BIHIIIIIIIIIIHII1IIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?IIIII1IIIIIIIIIUIIIII1IIIII»III1I||I|||||1i|hiih7

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje’A. S.. BARTKUI

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas i
Fotografas Į

FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES | 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. I

•Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti s 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui-|| 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi-|| 

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai ’numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa
darome puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais”- 
------ Telefonas Randolph 5297

Rand; 4108 Jack Haber, Mgr.

St. Clair Auto Wrecking
/PERKAM. PARDUODAM IR

Icirdiib-Rahi dalis visokių automobilių
1371 East itfh Street

Randolph 7185. Res. Eddy

Addison Flower Shoppe
'GĖLĖS VISOKIEMS1

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams^

6506 St. Clair Ave.

Superior Battery Co.
Išdirbėjai

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

Štai jūsųPROGA
Vienos savaites laikui

25 centų vertės ’ 
NEBALTINTAS MUSLINAS 

specialiai po

18c
/ YARDAS

Ged. L. Schlather
6407 Superior

6616 Wade Park

/

Randolph 0758 
P . J. Pickett 

PLUMERIS, GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIV BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikama 
ant pareikalayjmo.

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 Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato

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



D I R V K 7

METROPOLITAN 
OPERA COMPANY

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

stato, bendrai su

Clevelando Miestu
sezoną iš astuonių operų

PUBLIC AUDITORIUM
AIDA, Gegužės 2
TURADOT, Gegužės 3

• LA TRAVIATA
FORZA DEL DESTINA, Gegužės 5
MIGNON, Po pietų, Gegužės 6 
LOHENGRIN, Gegužės 6 vakare 
LA BOHEME, po pietų, Gegužės 7 
IL TROVATORE, Gegužės 7 vakare

Tikietai parsiduoda pas DREHER’S
1226 HURON ROAD, CLEVELAND

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

PO LIETUVĄ
<: P A S I D A I R I u S |

INE

VĖL ŽMOGŽUDYSTĖ KĖDAI
NIŲ APSKRITYJ

Kovo 18 d., apie 10 vai. vaka
ro, tarp Pacunėlių miestelio ir 
Taudinaičių kaimo, Krekenavos 
vai. (Panevėžio ap.) prie vieš
kelio rasta nužudyti Kazys 
Burnys, iš Pacunėlių, svaigių 
gėrimų pardavėjas, ir jo veži
kas, Leonas Sovičius, iš Paša- 
kių k., Baisogalos vai.

Atvykę žmogžudystės vieton 
gydytojas, teismo tardytojas ir 
policijos valdininkai rado lavo
nus abu nužudytu medžiokli
niu šautuvu. Burniui vienas 
šūvis pataikyta į veidą, antras 
į pakaušį; Savičiui vienas šū
vis į kairįjį šoną ir antras į pa
kaušį.

Kaip matyti, Burnio kišeniai

buvo iškratyti ir išimta pini
gai, Savičius gi visiškai neju
dintas, jo kišeniai neliesti.

Darant kvotą patirta kad K, 
Burnys važiuodamas parsivežti 
iš Panevėžio degtinės del savo 
parduotuvės turėjo su savim 
apie 3,200 litų. Iš visko maty
ti kad tą žmogžudystę galėjo 
padaryti vietos gyventojai ir 
gerai pažįstanti Burnį.

Tuojau pavyko nustatyti kad 
žmogžudystę padarė tikras Leo
no Savičiaus brolis, Vincas, ku
ris tuoj buvo sulaikytas.

Jų sesuo, kaip Vincas buvo’ 
sulaikytas, raudama nuo gal
vos plaukus, visu balsu šaukė: 
“Vincai! pasakyk ką kalbėjo 
mirdamas Leonas.'...”

Pas Vincą Savičių rasta per

1000 litų pinigų, o bute rasta 
medžioklinis šautuvas.

Tardomas, Vincas Savičius 
prisipažino kaltas ir pareiškė 
kad šitą žmogžudystę padaręs 
be jokių talkininkų, norėdamas 
atimti iš Burnio pinigus. Bet 
taipgi prieita išvados kad plė
šime ir žudyštėje dalyvavo ir 
giminaitis, Kostas Savičius, ir 
pas jį padarius kratą kluone po 
stogu rasta medžioklinis šautu
vas, kurio vamzdžio galas buvo 
kruvinas, bet pinigų nerasta ir 
jis prie kaltės neprisipažino.

Abu žmogžudžiai perduoti 
teismui. “L.U.”

ŽMOGŽUDYSTĖ
Kovo į 2’ d. Liudvinave (Ma- 

riampolės apsk.) savo krautu
vėj rasta užsmaugta su muši
mo žymėmis Paške šapira ir Li- 
ba Cheme Vinsbergienė. Nu
žudymo tikslas kaip matyt plė
šimas. “L.U.”

NUŽUDĖ AKMENIU
'Kovo 6 d. Barstyčių mieste

lyje, Mažeikių apsk., K. Dargis 
užmušė Petrą Kairį. Buvo taip. 
Dargis 12 valandą nakties atė
jo prie Kairio namų ir pradėjo 
belsti į langą reikalaudamas 
kad įleistų. Kairys išėjęs lau

kan pareikalavo kad Dargis at
sitrauktų. Tada Dargis smogė 
Kairiui akmeniu ir mirtinai su
žeidė. Sužeistas pasimirė Ma
žeikių ligoninėj.

Dargis buvo žinomas kaipo 
garsus mušeika. Dabar jis su
imtas. “L.U.”

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras specialistas arba profesorius ne- 
siklausines kokia liga, sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybe dakta- 

JXrų užtai negalėjo jus pagydyt kąd jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir 

r patyrimo bei neišrado jūsų tikros li- 
IV gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- 
n gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- 
P 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 užnuodijamo 
, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz- 

negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit

CLEVELAND 
ERIE PA. 
BUFFALO 
NIAGARA FALLS 
CEDAR POINT 
PUTIN-BAY

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

Three'Palatial C&B Steamers
The Great Ship “8EEANDBEE”—“CITY OF ERIE” 

and "CITY OF BUFFALO”
Unlimited facilities, including large airy clean staterooms 
that ensure a long flight’s refreshing sleep. Excellent 
dining room service.
DAILY MAY 1st TO NOVEMBER 14th 
Each Way Every Night Between 
Cleveland and Buffalo 
Leaving at 9:00 p. m., arriving at 7:30 a. m.

Eastern Standard Time 
NEW ERIE DIVISION 

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

Read Down
4:30 p. m. Leave.. Cleveland, O.

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

Connections far Niagara Falls, Eastern and Canadian Points

Read Ūp 
Arrive 6:00 a. m. 
Leave 12700 m. n. 
Arrive 10:30 p. m 

» Leave 5:30 p. m.

Ask yoiif. ticket agent or tourist agency for tickets via I 
C &. B Line. Your rail ticketIggbod on our Steamers. |

New Automobile Rate $5.00 and up
THE CLEVELAND AND BUFFALO -A

transit company h are
E, 9th Street Pier Cleveland, O.

METROPOLITAN CLOTHING CO.
Lietuviška Drapanų Krautuve

Užlaiko gatavas drapanas ir ant užsakymo siu
vai iš geriausiu materijų, darbą, garantuoja, pri
taikymas atsakantis.

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

ADOMAS NORKEVIČIA
6900 SUPERIOR AVE. Kampas Russell Road

Skersai, gatvę nuo Lietuviškos svetainės.'

MOTINAI NUKIRTO GALVĄ
Alytus. — Kriminalinei poli

cijai pravedus tyrimus susekė 
kad Azaravičienę, 60 metų am
žiaus, Kalesnikų kaimo gyven
toją, nužudė jos nebylys sūnūs 
Balys, 22 metų amžiaus.

Kovo 22 d. krūmuose atrasta 
Anelės Azarav’ičienės lavonas 
su nukirsta galva ir policija 
ėmus tyrinėti žmogžudystę su
sekė. . “L.U.”

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 tą padarysiu sąžiningai. 
Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

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

ANTRAS AUKŠTAS1, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdinės bonkutės.

Jie visi mėgsta

RASTA LAVONAS
Kovo 22 d. Liudvihave (Ma- 

žaislių v., Kauno apsk., sodne 
rasta nežinomos moteriškės la
vonas, apie 40 m. amžiaus. La
vonas smarkiai apipuvęs. , Jo
kių dokumentų prie moteriškės 
.Ęęrasta ir jos asmenybė nenu
statyta.

VISOSE 
VAIS

TINĖSE

35c

T«AOT MARK . •/»'

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

. suirusio skilvio.

už 
BONKĄ

NASH
Ltad, ths IPoritt in Mstor Car Valus (

NEW 1
Special Sedan

Special Six Chassis

$1485A •.b./ocCMV \

Gaujas Visuotinas Pasirinkimas Viršų Stiliaus

Labai Skauus
m® Šokolado Saldumynas 

Naudojimui Namie -

Nash Išdirbinio
Specialia Sedan kaip parodyta viršuje 
galutinai prirodo jog Nash sutvėrė nau
ją erą Amerikoj viršų artistikoj.
Linijų simetriškumas, gražus Francuzų 
tipo užpakalio nutaisymas ir viršus ta
po priimta tų kurie daugiausia nusima
no apie motorinių, karų rūšį ir vertę.
Styravimo ratas yra tikra walnut pri
taikytas prie gražaus walnut išbaigimo 
viduje langų apvedžiojimų, durų medžio 
ir rodyklių lentos. Pilkas išmušimas 
yra iš tikro Mohair Velvet.
Ir Nash varomas su 7-bearingų moto
ru—švelniausio tipo pasaulyje.

Taip kad spėkos vienodume ir tykume, 
kai žaibas greitame pradėjime, ir leng
vame važiavime, ar tai tiesiu keliu ar į 
kalną, taipgi su greitumu, jis stovi pir
moj vietoj tarp geriausių savo srityje.
Kaipo standard priruošimas yra Gab
riel Snubbers priešakis; 4 ratų sulaiky
mas, specialio Nash išdirbimo, su prie
šakiniais breksais pilnai uždarytais, at
sargos delei; ir 5 disc ratais.
Didelis Special Sedan and Advanced Six 
ratų, atstovaujantis tą pačią nesulygi
namą vertybę perdėm, parsiduoda po 
1695 f. o. b. factory.

Duodant šaltą ir šiltą -
IT Palaikymui ir padidinimui gerų norų kokius Nash dabar turi tarp Cleve- į 

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

VlsadaGatavasGerimui!
# Telling-Belle Vernon Co. 

Distributors

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

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

Atdara vakarais
— /



DIRVA

# Į CHARLES FOX IR JONAS KODIS GATAVI

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese SMARKION KOVON NEDĖLIOJ

DEL ČAMPIJONŲ IR RIŠT YNI Ų 
KALBA IR BROOKLYNE

Į j | 6820 Superior Ave,
■■■■ ..

Atdara vakarais. Tel. Randoloh 1476 SPORTAS

SLA. NARIAMS CLEVELANDE
, Šiuomi pranešama SLA. nariams 

Clevelande kad 14-to£,. 136-tos ir 
339-tos jaunuolių kuopos atstovai 
Balandžio 16 d. susirinkę, išdiskusa- 
vę klausimą, nutarė bendrai sureng
ti prakalbas SLA, centro organizato
riui S. E. Vitaičiui. Prakalbos ren
giama 10 d. Gegužės, nuo 7:30rval. 
vakare, Lietuvių svetainėj, 
dykai, kolektų nebus.

Susidarė prakalbų rengimo 
tetas ir kviečia visus SLA.
prisidėti prie šių prakalbų surengi
mo skaitlingomis, pakalbinant savo 
pažįstamus atsilankyti. Prakalbos 
bus naudingos kiekvienam, nes bus 
ne politiškos, bet nurodančios kaip 
apsirūpinti savo gyvenimų, kaip ap
rūpinti savo šeimynas 
kaip apsidrausti pakol 
patirsįt kitus svarbius

Komisijos

turi sužeista.
Dar tokio sUsigrudimo per 

kas niekas nepamena. •
Vely-

kon-

įžanga

komi- 
narius

BABRAVIBIAUS-Vanagaičio
certo rengimui susidarė komitetas iš 
įvairių pažiūrų Lietuvių, ir visi pasi
ryžę padaryti jų “atsilankymą pasek
mingu.

Su jais atvyks pažymus musų,pia
nistas,; M. Yozavitas, 
nuėjęs kaipo Lietuvių.

Jų koncertas įvyks
Lietuvių svetainėj.

Programas bus npaprastas, 
matysit ant 2-ro puslapio.

Dastatymui sparnų arba priedinių 
mažesnių svetainių 
miesto auditorijos 
ti apie $2,000,000. 
dėta šią vasapą.

prie, milžiniškos 
dar reikės išleis- 
Darbas bus pra-

kuris pasižy- 
Paderewskis.

Gegužės 13 d.

kaip

nuo nelaimių, 
nepervėlu, ir 
dalykus.

sekr. S. č.

“DIRVOS”
sugabenta keli desetkai 
visi gražiai išmarginti. 
“Dirvos” lange visą šią 
rie norit galit matyti.

Dovanas laimėjusieji bus 
ta kitame numeryje..

Kiaušinių ' kontestan 
margučių, ir 
Dar jie bus 
savaitę, ku-

paskelb-

Vienas Clevclandietis lakūnas
Bertaud, atsižymėjęs 
rekorduose iš seniau, 
New Yorką ir trumpu 
iš ten skristi orlaiviu"!

pasauliniuose 
išvažiavo į 

laiku brindys 
Paryžių.

Užmiestyje, netoli Chagrin Falls, 
viename name rasta nužudytas jau
nas laikrodininkas, Compton, nuo W. 
136th st. Jo galvoje rasta dvi pra
muštos skylės. Namelyje rasta žy
mės kovos. Jis buvo dingęs iš na
mų pora dienų.

Lankėsi S. čerienė iš Chicagos. 
Nuo pereito šeštadienio iki antradie
nio viešėjo Clevelande žymi Chica- 
gietė dainininkė, S. čerienė, kuri 
atvyko į Clevėlandą ligonbučių dar
buotojų reikalais, nes ji yra jų or- 
ganižacijos sekretorė. Turėjo posė
džius per dvi dienas?

Poni čerienė lankėsi “Dirvoj1 
savo buvimo laiku viešėjo 
Žiurius.

Policijos teisėjas Stacel 
jog sulaikymas ir krėtimas 
gatvėje ar kur kitur jieškant svai
ginančių gėrimų jo kišeniuose yra 
nelegalis jeigu jieškotojas neturi

ir

pas P. J.

Clevelan- 
pavasario,

pareiškė | 
žmogaus;

Vaikai rado ant Columbus road 
Marwin -road srityje žemėje užkas
ta 39 šmotus dinamito. Policija iš 
tos priežasties saugojo tos apielin- 
kės namus per naktį manydama kad 
gal kas 
daryti.

ręngėsi ten kokią niekšystę

LIET. VYČIŲ 25-ta kuopa rengia
tam tikslui varanto ir žmogus nėra gražų vakarą nedėlioj, Balandžio 24 
formaliai areštuotas. d., stato scenoje komediją “School

.Days” ir dainuos vyčiu choras. • At- 
Clevelande iki Velykų gatvėse au- sihus Lietuvių salėj, pradžia 5 vai. 

tomobiliais užmušta 48 ypatos, arba ! va]<are 
9 daugiau negu per tięk pat laiko ’ .
1926 metais.

KAM REIKIA senos moteries prie 
Sprogimas Patterson-Sargant Co.1 darbo namuose, vaikų dabojimui, at- 

maliavų dirbtuvės ant St. Clair avė.,1 sišaukit “Dirvon”.
pereitą savaitę užmušta vienas dar-,------------------- --------------------'•—:------
bininkas ir kėli sužeista. , ------ ------------------

Nežiiiia iš kokios priežastis ugnis Į Aš Ona Valaitkiutė, po vyrii Sa- 
prasidėjo, bet tuoj liepsna pateko i bulienė, iŠ Rusaįnių kaimo, 'Josvai

nių parapijos, pajieškau savo • brolių, 
Joną ir Anufrą ir seserį Kazę; jie 
11 metų atgal gyveno Chicago j, o 
dabar nežinau kur randasi. -Busiu 

dėkinga jei jie ar kas iš pažjs- 
man apie juos praneš.
Mrs. Anthony Sabūlfc 

New Buildings,
Ayrshine, Scotland.

KARŠTOS VELYKOS, 
dą netikėtai, po vėsaus 
užklupo tikra vasarinė kaitra, ir per 
Velykas ir pora dienų po buvo oras- 
toks šiltas kaip vidurvasarį,’siekė 84 
laipsnius F. TreČiacįienį atvėso. 

Nepaprastai gražiam orui esant, 
pasipylė per Velykas, visose gatvė
se ir keliuose už miesto šimtai tūk
stančių automobilių. Visos gatvės 
buvo nepaprastai užgrūstos ir sun
ku buvo kontroliuoti važinėtojus, ko 
pasekmėje du žmonės užmušta ir ke- | vb nors ir sužeisti. 
- ------- -------------------- -----  turbut nęišgįs.

11 Nuo 1918 metų iki 1926 metų Cle- i 
j velande prasižengimai nuo girtybes | 

J ir sulaužymo prohibicijos įstatymo | 
I beveik pasidvigubino. 
I cilrv* i on ei n

lakero sandėlius ir ten prasidėjo ek- 
splodavimas ir išmetė darbininkus1 
per duris laukan į, gatvę, j

Tuo laiku buvo, tik astuoni’ dar
bininkai, du jų pajutę nelaimę pasku
bėjo išbėgti, kiti stebuklu išliko gy-

Du iš sūžęistj

labai 
tarnų

PAJIEŠKOJIMAS

13
Glengarnock,

-Jonas Kodis, paskaitęs 
kai Charles Fox, nenugalė
tas Clevelando ristikas gi- 
ria'si apie savo smarkumą, 
atrašė štai ką:

“Pasakykit Charley Fox 
ir jo promoteriui tegul jie 
nesmarkauja. Aš pasiro
džiau tarp Lietuvių Cleve
lande kad galiu taip gerai 
vogas kilnot kaip Freimon
tas, ir. pasakau, kad/ Fox tu
rės su manim daugiau dar
bo negu jis mano, ir aš pa
rodysiu jam kad kokie ten 
palicmonai negali taip ant 
Lietuvių šokinėti. Fqx tu
rės su manim didesnę pirtį 
■negu kada savo amžiuje tu
rėjo.

Taigi kaip matyt abu šie 
priešai — Lietuvis ir rodos 
Lenkas (nes Fox nesisuko 
kokios jis tautos yra, bet 
pažįstami tikrina kad jis.

paeina iš Lenkų) — abu są- 
ve aukštai stato ir pasiren
gę parodyt Clevelandie- 
čiams atkaklių kovą.

Fox sveria 175 ar dau
giau svarų, o Kodis tik 165. 
svarus^ taigi gana žymi ne
lygybė. Bet Kodis yra pro
fesionalas ristikas ir ritasi 
Chicagos apielinkėj labai 
daug ; vogų kilnojimas yra j 
jo tiktai užsiėmimas ten 
kur neturi su kuo ristis.

šios ristynes bus nedėlioj, 
Balandžio 24 d., nuo 3 vai. 
po pietų, svetainėj prie St. 
Clair avė. if Bliss road; Ten 
nuveža Nottingham karai. 
Nuo linijos galo eina Dinky 
karas' kas pusvalandis ir] 
daveža veik iki svetainės. 
Lengva ten surasti, nes toj 
'linijoj Lietuviai turėjo dik- 
čiai piknikų.

Tikietai parsiduoda Euc
lid Village, Nottingham© ir 
“Dirvoj”. Po 75c., $1.10 ir 
keletas po $1.65.

Bus dar kitos pradinės 
poros.

vadintis čampionais.
klubo korespondentas kabinasi 

daugelio ristikų, 
Sarpalių, kuris

ir pamini Ka- 
save vadinasi 
ant klubo pa- 
ristynes.

Brooklyn© Lietuvių Gimnastikos 
Klubas pasigarsino laikraščiuose jog 
jis nori ištirti katrie Lietuviai risti
kai yra tvirtesni ir kurie, kurie turi 
teisę 

To 
prie 
rolį
čampionu, o neatsako 
klausimo laiško apie

Ten rašoma: “Kiek man teko 
žinoti, Brooklyno Lietuvių Gimnas
tikos Klubas vėl pasiryžo tokias per- 
sigalėjimo rungtynes suruošti. Net 
K. Sarpaliui laišką pasiuntė užkvies- 
dami, kaipo vieną iš sunkios vogos 

J. Komaru, 
nieko Lietu-' 
neatsako” 

tai ir gerai

ristikų, persimesti su 
Bet K. Sarpalius tyli, 
vių Gimnastikos Klubui 

Jeigu Sarpalius tyli 
kad tyli, nes ištikro jau pradės vi
somis pakampėmis rengti persitikri
nimo ristynes, ir ant kiekvieno pa
klausimo ristikas negali atsakinėti. 
Sarpalius jau pereitą žiemą pasakė 
kad jis risis už čampionatą su visais 
musų ristikais, ir sutiko ant pirmu
tinio pakvietimo — ristis Clevelande, 
pusiaukelyj tarp Chicagos ir Bostd? 
no-New Yorko. Clevelandan galės 
suvažiuoti visi. ristikai, kurie jati iir 
pasižadėjo, iš tų paminėtų vietų.

Kas bus do čampionato rungtynės 
jei jos bus Clevelande, Sarpalius su 
Komaru persiris čia, o paskui turės 
vėl ristis už tą patį titulą Brooklyne 
ar Chicago j?

Sarpaliui nebuvo reikalo atsiliepti 
Į Brooklyniečių klausimą, nes ir pats 
Komaras, ir Brazauskas (Brookly-

DIDELĖS MAROTTOS RISTYNĖS 
MIESTO AUDITORIJOJ

Charley Marotta, ristynių promo
ters; ruošia svarbias ristynes Balan
džio 22 d. miesto auditorijoj, kuriose 
dalyvaus pasaulinis čampionas Ed 
Strangler Lewis.

1927 metai yra svarbus šio Čem
piono gyvenime, nes tai pradžia jo 
prie “antro milijono”.

Senas priežodis sako kad pirmas

viršuje, 
$20 į mėnesį, 

likreipkit 1266 E. 61 St.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Jis

daugiau pinigų ne-

sykius į savaitę per 
ir sudeda didelius

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI 

Įvairiose temose atsijąuna kas 
SEKMADIENIS

W,m. Abel salėj, 7017 Superior a v. 
Tyrinėjimai lygiai ant 2 p. p. 
Prakalbos lygiai ant 3 p. p.
Tema: “Netikri Pranašai ir 

ir kaip Juos Pažint.” 
Sėdynes veltui. Rinkliavų nėra.

IŠNUOMAVIMUI 
kambariai, viršuje, su toiletu 

Į beveik pasidvigubino. 1923 metais I elektros šviesa. $20 į mėnesį. At 
štimišusių nuo gėrimo buvo 100 yna- ■••••■ - - - 
tų, iš jų 83 pasveiko, 9 pasiųsta' į 
beprotnamį, o 8 mirė. 1926 metais

i tokių, skaičius pakilo iki Į81 ligo-1 
nių, kurių '10 piirė, 25 pasiųsta į 
beprotnamį Newburge ir 146 paleis
ta po apgydymo.

Taigi prohibicijos įstatymas daly- 
kus tik pablogino! ' I

A. šeporaitis ir K. Urbšaitis
POPIERIUOJA IR MALIAVOJA

KAMBARIUS
Darbą garantuojam. Kainos 

prieinamos.
Telefonuokit kada reikia. (17) 

PENNSYLVANIA 1183 JX 
1024 EAST 77TH STREET

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

milijonas pelnyti yra sunkiausia, 
tiek jau uždirbo, ir pradėjo budavoti 
antrą, nes šie metai yra aktingiausi 
iš visų jo sezonų.

Billy Sandow, apsukrus Lewis’o 
manadžeris, sako kad pasaulinis ti
tulas ristiko yra toks pat brangus 
kaip ir kumštininko titulas. Nors 
ristikai neuždirba vienu sykiu tiek 
daug kaip kumštininkai, bet. jie gali 
ristis po du tris 
visą metą, taip 
pinigus.

Lewis padarė
gu kuris kitas ristikas istorijoj, nes 
jis yra populiariškiausias iš visų' ko
kie kada čampiono titulą turėjo..

Sakoma kad Lewis uždirba suvirš 
$50,000 į metus. Nors jis yra čam
pionas, bet yra toks žmogus su ku
riuo lengva susitaikyt biznyje. Jis 
niekad nereikalauja garantijos ir su
tinka eiti ant nuošimčių, tikėdamas 
kad žmogus vertas tiek kiek jis gali 
sutraukt publikos.

Lewis susikibs su Mike Romano, 
Italų čampionu. Lewis jau šįmet 
ritosi su Karoliu Sarpalium ir pasi
rodė kad dar nenustojo savo gabu
mų, nors turėjo sunkaus darbo su 
Lietuvių čampionu.

Antroj poroj risis Garkawienko,

Europos čampionas, ir Stanley Sta- 
siak, Lenkų čampionas. Pirmoj po
roj bus du žymus ristikai.

ATSAKYMAS “DRAPIEŽNAM
DZUkELIUI”

Aš, Augustas Freimontas, duodu 
tam “dzūkeliui” Bancevičiui štai ko
ki atsakymą kad jis aiškiai supras
tų.

Aš neužsiimu ristynėmis taip kaip 
tas “dzūkelis”, bet esu pripažintas 
iš Ą. C. W. L. A. kaipo pasaulinis 
sunkių vogų kilnotojas su godoja
mu vardu.

Bet jeigu jis taip labai nori ma
ne paristi taip kaip jis rašo tai aš 
sutinku stoti su juo, bet pirmiau 
prašau nuo jo kad parodytų man ir 
visai publikai ir visiems sporto my
lėtojams kiek jis turi sveikatos, tas 
reiškia kad turės parodyti man kiek 
jis gali pakelti daugiau už mane, ta
da aš eisiu su juo ristis, o jeigu ne 
tai aš, būdamas sunkios vogoš r is ti
kas ir vogų kilnotojas, ant tokių 
ristikų ir atidos neatkreipiu.

Dar štai ką tulriu pasakyti: Da
bartiniu laiku aš pripažįstu Lietu
vių ristikų čampionu ir sportu pa
saulyje tai ne Dzūkelį Bancevičių ir 
ne Požėlą, bet Karolį Sarpalių.

'Stranger" 
Lewis

Pasaulinis čampionas

$8000 už $6600

Visiškai naujas 6 kambarių 
pusiau-bungalow; labai pui
kus namas, gatavas įsikraus- 
tymui; gatvė išgrysta; gera 
kaimynystė, arti mokyklų ir 
krautuvių. /

Pardavimo priežastis svarbi. 
Namas atdaras apžiūrėjimui; 
ant Monterey į rytus nuo E. 
185 th sL, greitam pardavimui 
kaina tik' $6,600. Geriausias 
pirkinis.

Charley Fox
Euclid Village policijantu, 175 svarų, dar 

niekeno nenugalėtu ristiku.
pirmutinė para bus

BILL ANTILLO su TONY SVIRSKI

Ned. Balandžio 24 St. Christine Hall
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 if Euclid Village ir “Dirvoj”)

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 susilpsta; tuomet ir aki
niai mažai begelbsti, arba reik var
toti dubaltavi.

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

Taisome laikrodžius, laikrodėlius 
ir visokius graždaikčius. Užlaikom 
didelę krautuvę;; visokių papuošalų 
naujausios ir gražiausios mados iš 
aukso, sidabro ir deimantų. Elek
triški prosai, lempos ir tt. Geriausi 
ir pigiausi lietsargiai, britvos ir dir

žai. Viską parduo
dam ir taisom pi
giausia ir ''geriau
sia, ir už viską 
garantuojam.

Tėmykit šį 
z antrašą:

V. D. Štaupas, Jeweler
Patyręs Lietuvis Laikrodininkas 

6704 SUPERIOR AVE.

niečiai) pasisakė kad dalyvausi Cle-; 
velande. Sarpalius nesimėto iš vie
tos į vietą ir visiems pažadėjimų ne
daro.

Po sumanymo daryt Clevelande 
atsišaukė ir Chicago, ir ten nekurie 
nori rengt čampionato rungtynės — 
tai kurių kvietėjų ristikui klausyt?

Chicagos ristikai — Požėla, Ban- 
cęvičius, Freimontas, Kodis ir kili 
irgi įsirašė į Clevelando turoamen* 
tą. Jeigu jie neatsilieps į 
niečių šaukimą tai ar bus 
ristis su Brooklyniškiais?

Brpokly- 
jų baimė

Sprte.

TUNNEY, pasaulinis kum- 
čampionas, lankėsi Cleve-

GENE 
štininkų 
landė šios savaitės pradžioj, ir tu
rėjo exhibition kumštynes. Bet nors 
tai buvo pirmas jo pasirodymas Cle- 
velande, bet Tunney pasirodė nepo- 
puliarįškas, nes publikoj jam rėkė, 
“bu-u-u” nepaprastai gausiai.

GAVO
per “Dirvos” Agen

tūrą šios ypatos:
Anele švamberienė ........ Lt. 1 
Adomas Kibei kis ..................... I
Vincas Liutkevičius .......... 1 
Pranas Kanikovas ............ 
Elena Pikelytė ................ 
Pranas Baironas .......... 
J ieva Janonienė .............. 
Antanas Tamašauskas ........ 
Jonas Mankus ................

ristikas/j po puliariškiausias toje profesijoje.

GILLIS LUNCH
Geriausia Lietuviška Valgykla Clevelande: 
Pirmos klesos valgiai, Lietuviški ir Ameriko

niški. — Mandagus patarnavimas.
6824 Superior Avenue

Skersai Lietuvišką svetainę.

Vestuvės Pokiliai

SPECIĄLE
POLICIJA

EVERGREEN 5385

Ristynes Miesto Auditorijoj
Penktadienį, Balandžio 22, 8 vai. vak,

VISI PIRMAEILIAI RISTIKAI 
Žymiausi pasauliniai drutuoliai

STANLEY STASIAK 
Lenku čampionas, šia 

ALEX GARKAWIENKO, Rusas
ED STRANGLER LEWIS 

Pasaulinis sunkios vogos čampionas 
MIKE ROMANO 

Italijos sunkios vogos čampionas
4 W IK Taipgi gera pradinė pora lengvesnių.
4 Tikietai $1.10 ir $2.20. Parsiduoda “Dirvoje”
e w aF • (Užkviečiama ir moteris)

150

500

100


