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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

16 UŽMUŠTA KASYKLOJ
Fairmount, W. Va. — Balan

džio 30 <1. kasyklos eksplozijoj 
užgriuvo 91 darbininką. 16 iš 
jų jau išimta negyvų, o kitų 
dar jieškoma ir spėjama kad 
kiti irgi bus negyvi. Jieškoto- 
jai sako kad aplinkybės pože
mėse yra tokios jog vargu ir 
kiti galėjo išlikti gyvi.

Keliolika išimta sužeistų ku
rie pirmiausia prieita.

Manoma kad iki likusių gi
lumose darbininkų reiks prasi- 
kasti 700 pėdų. Jie yra užkas
ti giliai po anglies kalnu.

Tarp nukentėjusių yra ke
lios pavardės Lietuviškos.

Toledo, O. — Čia rytinių val
stijų kapitalistai ruošiasi būda
vot! $20,000,000 vertės plieno 
liejyklas; ta dirbtuvė padarytų 
250,000 tonų plieno sunaudoja
mo kas metai šiame mieste ir 
galėtų pristatyti industrijoms 
kituose miestuose. Dabartiniu 
laiku neapdirbta geležis trau
kiama čionai iš Pittsburgo ir 
Youngstown. Butų darbo ke
liems tūkstančiams žmonių.

Clevelande pagerėjus orui pa
sitaisė ir darbų klausimas. Be- 
landžio mėnesi darbininkų biu
ras turėjo suregistravęs 10,865 
darbininkus, vyrus ir moteris, 
turėjo 9,035 pajieškojimus dar
bininkų, ir įstatė į vietas 7,850 
darbininkus.

John L. Lewis, angliakasių 
unijos prezidentas, sako kad Į 
rudenį, kada prasidės reikala
vimai anglies, kasyklų operato
riai užsinorės taikos su strei
kuojančiais angliakasiais ir iš
pildys unijos reikalavimus.

Westfield, N. Y. — Trįs dar
bininkai užmušta prekinio trau
kinio sudužime.

New Yorke, kilus nesusipra
timams tarp garo šildymo įmo
nių suvedžiotojų į naujai stato
mus budinkus, kontraktoriai iš
metė iš darbo 10,000 tos šakos 
darbininkų, o to pasekmėj grę- 
sia paliovimas darbo kitų 700,- 
000 budavojimo amatų darbi
ninkų, nes jeigu anie nedirba 
if šitie negali savo darbų prie 
budinkų varyti.

Lokautas paskelbta visiems 
tiems darbininkams su tikslu 
sulaužyti streiką 3,000 Brook- 
lyne plumberių.

Ashland, Pa. — Pastarų ke
lių savaičių bėgiu darbai kietos 
anglies kasyklose gerėja. Tū
las laikas kaip šioje srityje ka
syklos vis daugiau ir daugiau 
išima anglies ir dabar pradėjo 
dirbti beveik visai pilną laką.

DAR DESĖTKAI TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ 
IŠSTUMTA IŠ NAMŲ DEL PAVOJAUS

*
New Orleans, La. — Gegužės 

3 d. išversta naujas tvenkinis, 
buvęs vienas iš stipriausių. Tos 
srities 30,000 žmcnių randasi 
pavojuje, šimtais bėga i sau
gesnes vietas.

Išsiveržęs vanduo užliejo ke
letą mažų miestukų. Trylika 
naujų miestukų atsidūrė pavo
juje.

Prezidentas Coolidge atsišau
kė daugiau aukų nukenteju
siems. Nuskirta dešimties mi
ll jenų delarių kvota, vietoj bu
vusių penkių milijonų.

Raudonajam Kryžiui susiųs- 
ta aukų suvirs penki milijonai 
dolarių, bet dar tų neužtenka.

New Orleans miestas išgel
bėtas užtvandinus kitas sritis 
netoli miesto. '

šis potvinis milžiniškais plo
tais Mississippi pakraščiais yra 
dldžiausis koks šiais laikais už
ėjo.

Vanduo Mississippi upėj pa
kilo iki 58.5 pėdų ir grąsina iš
vertimu aul^štutiniųjų tvenki
nių, už kurių toliau eina žemu
mos po 14 iki 28 pėdų žemiau 
upės paviršiaus.

Dedama visos pastangos ap
žiūrėti ir pamaitinti 200,000 iš
bėgusių iš miestų ir kaimų ir 
išsimėčiusių per šimtus mylių 
upės pakraščiais.

Pctvinių priežastis yra tirps
tanti sniegai Kanadoj ir subė
ganti per kitas upes į Mississip
pi srovę.

Audringas Sezonas Tau
tų Sąjungoje

Geneva. — Tautų Sąjunga 
stovi audringame sezone. Ju
goslavija priešinasi Italijos-Al- 
banijes sutarčiai kuri padaro 
Albaniją beveik Italijos koloni
ja, ir Jugoslavijos atstovai tą 
klausimą kels Tautų Sąjungo
je. Mussolini patyręs kad Ju
goslavai tą darys, pareiškė iš
trauks Italiją iš Tautų Sąjun
gos jeigu ji ims tą klausimą 
svarstyt. Anot Mussolinio, tai 
ne Tautų Sąjungos biznis ką 
Italija su kaimynais susitaria.

Bet gal Mussolini tik gąsdi
na. Bent Anglija taip mano, nes 
Anglija ilgai stovėjo prie Ita
lijos, bet jau dabar jai pradeda 
dasiėst fašistų straksėjimai, o 
tokiame atsitikime Italija gali 
likti be draugų.

Iš kitos pusės, Vokietija da
ro ergelį. Vokietija niekaip ne
mano pasiduoti Tautų Sąjungos 
nurodomam nusiginklavimui jei 
Anglija ir Francuzija nenusi- 
ginkluOja. Vokietijos atstovas 
Genevoje pareiškė kad Vokieti
ja nenusiginkluos iki Anglija 
ir Francuzija to nepadarys.

Nelegaliai Gimus Mer
gaitė Pagerbiama

West Virginia valstijoj isto
riška draugija atnaujina gryte
lę kurioje gimė prezidento Lin- 
kolno motina, “nelegalis kūdi
kis”, kuri neužilgo su savo tė
vais buvo išvyta į laukines me
keno negyvenamas sritis įšėlu
sių tos srities moralistų arba 
doros sargų.

Dabar toj vietoj bus įrengta 
viešas istoriškas paminklas.

Ir štai, po keleto desėtko me
tų, ta visų nekenčiama “ben- 
kartukė” apverčiama į visų ger
biamą moterį, kuri pagimdė šiai 
šaliai tokį vyrą kaip Abraomas 
Linkolnas.

Daug Sukčių, Daugiau 
Melagių

Ashbury Park, N. J. — De
vyniasdešimta nuošimčių Suvie
nytų Valstijų gyventojų yra 
nuolatiniai sukčiai ir 98 nuo
šimčiai jų yra nuolatiniai mela
giai, pasakė bankierių susirin
kime vienas bankierius.

KAI-ŠEK NUGINKLA
VO KANTONIEČIUS
Šanghai. — Generolas čiang 

Kai-šek nukirto gelžkelį dviejo
se vietose pietuose nuo Nan
king, nutraukdamas tris divi
zijas nacionalistų, arba bolše
vikų vadovaujamų kareivių nuo 
kitų tos kariumenės dalių. Ap
suptieji kareiviai tapo nugink
luoti ir tame apsupime tik tris
dešimts vyrų užmušta.

Generolas Kai-šek buvo ko
munistų apšauktas didvyriu ir 
Maskva buvo pakėlus jį j šven
tuosius, bet jis apie mėnuo lai
ko atgal atsimetė su dalimi ka
riumenės ir pradėjo kovot prieš 
Kantono nacionalistus-komunis- 
tus. Nuo to jis liko baisiau
sias niekšas, nes pastojo kelią 
komunistams prie lengvo žen
gimo užkariauti Chiniją.

Dabar Chinijoje yra dvi pu
sės — parsidavėliai Maskvai ir 
parsidavėliai kapitalistams, ir 
kovoja už savo rėmėjų reikalus, 
o ne už Chinų gerovę.

Saulės Užtemimas
Birželio mėnesio 29 d. bus 

pilnas saulės užtemimas mato
mas Anglijoje. Astronomai iš 
įvairių šalių ruošiasi keliauti į 
Angliją to užtemimo tėmyti ir 
daryti tyrinėjimus.

Nuo 1724 metų Anglijoje ne
buvo matyta pilno saulės užte
mimo, nors dalini užtemimai 
pasitaikė keli. Užtemimas bus 
anksti ryte saulei tekant, ir 
kaip visuose užtemimuose mė
nulis ineis į tarpą saulės ir že
mės.

Žaibas Numušė Orlaivį
Norfolk, Va. — Keturi laivy

no lakūnai prigėrė kada jų 
orlaivį 1,200 pėdų aukštumoje 
sutrenkė žaibas ir jis nukrito 
į vandenį.

Banditai užmušė 10. Morok- 
koj banditai užmušė dešimtį 
Francuzų legijono kareivių.

Pirmos rūšies gelžkeliai da
bartiniu laiku turi 1,724,243 
darbininkus.

KAIP KUR APVAIKŠ
ČIOTA 1 GEGUŽĖS
Su vieny tose Valstijose pirma 

Gegužės — komunistiška šven
tė — praėjo be jokių darbinin
kiškų suiručių. Visose industri
jose ramu, išskyrus menkų ne
susipratimų, ir angliakasių ne
darbo, bet tas neturi nieko ben
dro su gegužine.

Rusijoje ■— iš visų sričių su
sirinko minios raudonųjų Mask
von raudonųjų demonstracijom

Tarp kitko, atsibuvo raudo
nųjų kariumenių paradai, nors 
kitose šalyse kariumenių para
dus komunistai smerkia kaipo 
kapitalistų įrankius. Mat, Ru
sijoje kareivis yra komunistų 
įrankis, tai gerai,

Romoje gegužine buvo visai 
uždrausta kaipo politiška šven
tė, taip pat ir visoje Italijoje.

Francuzijoje ta diena praėjo 
ramiai. Buvo daug kalbu pa
sakyta viešose vietose, tai vis
kas.

Berline ir visoje Vokietijoje 
nebuvo nieko ypatingo, visur 
apsieita ramiai. Berline suren
gta demonstracija, kurioje da
lyvavo į 50,000 darbininkų.

Bulgarijoj, Sofijoj, buvo peš- 
tynė demonstrantų su policija, 
kuomet policija norėjo išardyti 
eiseną, o socialistai pasiprieši
no.

Pekine, Chinijoj, policija už
draudė visokias demonstracijas 
sąryšyje su gegužine.

Tokio, Japonijoj, darbiečiai 
sakė karštas prakalbas ir išne
šė rezoliucijas protestuojančias 
prieš kišimąsi į Chinijos reika
lus., Keletas žmonių areštuota.

Butlegerių Gaudymui 
Armija

Toledo, O. — Valdžia pasky
rė 600 vyrų patroliavimui van
dens ir pakraščių Erie ežero 
tarp Toledo, ir Erie, Pa. Tiems 
vyrams duota pora desėtkų la
bai greitų motorinių laivų ir 
daug automobilių, ir taip mano
ma uždaryt kelią šmugeliavi- 
mui degtinės ir alaus iš Kana
dos per ežerą.

Skersai ežero, Ontario vals
tija Kanadoj šią vasarą pastoja 
“šlapia”, todėl tikimą kad pra
sidės didelė šmugelystė svaigi
nančių gėrimų per ežerą j did
miesčius Suvienytose Valstijo
se.

NUŽUDYTASIS AT
RASTA GYVAS

Bellaire, O. — Pereitą savai
tę rastas bačkoje su vinimis 
galvoj nužudytas vyras buvo 
šešių ypatų pripažintas kaipo 
Angelo Volpaino, bet pasirodė 
kad tai ne jis, nes jis rasta gy
vas ir dirbąs sau kasyklose ar
ti Wheeling, W. Va. Jis buvo 
atgabentas čia ir klausinėja
mas sąryšyje su ta žmogžudy
ste ir teirautasi ar jis nepažįs
ta to nužudyto vyro.

Niekas nužudytojo nepažįsta. 
Suimta du žmonės sąryšyje su 
ta žudyste.

Lengvi Pinigai, Trumpa 
Gyvastis

Butlegerių ir mušeikų gyvas
tis trumpa. Beveik visi butle
gerių bosai miršta jauni. Pa
žiūrėkim tik į garsius degtinės 
šmugelninkus kurie tapo nužu
dyti tokių pačių žmonių Chica- 
goj arba Clevelande ir kituose 
miestuose. Jie daugiausia yra 
apie 30 metų amžiaus kada nu
šaunami; kiti esti net jauni vai
kėzai.

Lengvi pinigai greitai privi
lioja, jaunus vaikinus prie niek- 
šystės ir teisių laužymo, bet 
jie neilgai tęsėja, nes tokie pat 
kitų gaujų teisių laužytojai nai
kina juos.

Joks bultlegeris nesutiktų 
imti $50,000 ar $100,000 jeigu 
jam butų pasakyta kad gyven
si tik iki 30 metų amžiaus. Bet 
kada patįs pasirenka tą biznį 
ir nežiniomis netenka gyvasties 
tai jiems nei kas ko.

Kiek Butlegeriai Sumo
ka Taksų

New York. — šio miesto but
legeriai Balandžio mėnesį su
mokėjo $5,000,000 taksų val
džiai nuo savo ineigų.

Pei- visas Suvienytas Valsti
jas, kaip apskaitliuojama, deg
tinės šmugelninkai sumokėjo 
federalių taksų nuo savo meti
nių ineigų $516,534,789. Jeigu 
visi kurie nelegaliai parduoda 
svaiginančius gėrimus sumokė
tų savo taksus tai suma siektų 
$10,330,698,789, arba dusyk 
tiek kiek Francuzija Amerikai 
skolinga.

Reikalauja tik Teisybės
Boston. — Griežtai laikyda

miesi savo nusistatyme kaipo 
nekalti, Sacco ir Vanzetti, lai
komi Dedham kalėjime, laukia 
savo mirties bausmės Liepos 10 
d. savaitę.' Jie,atsisakė prašy
ti gubernatoriaus pasigailėji- 
po, nes, sako, toks prašymas 
butų jų prisipažinimas kaltais. 
Vietoj to, jiedu sutiko pasirašy
ti laišką reikalaujantį guberna
toriaus teisingumo jų byloje.

Latvijos atstovybė Washing
tone nuo Gegužės 1 dienos už
sidarė ir atstovas išvažiavo Ry
gon.

Darbininkų Išnaudojimas
Gegužės pirma diena yra 

tai komunistų pasirėkavi
mo diena kada jie su pur
vais sumaišo visą pasauli ir 
visus žmones, tiktai save iš
sikėlę aukščiau visų naudo
jasi darbininkų tamsumu.

Komunistai prirodinėja 
kad darbininkai išsiliuosuos 
iš po kapitalizmo jungo tik 

i prisidėdami prie komunis- 
1 tų, ir išsiliuosuos ne kitaip 
1 kaip nuversdami kapitaliz
mą. Mokytis ir šviestis dar
bo žmogeliui nereikalinga,
nes gali patapt buržuju. Tai 
tiesa, nes nei vienas apsi
švietęs darbininkas nepri
guli prie komunistų, o ku
rie tokie priguli tai yra tik 
kokie nors renegatai su tik
slu pasinaudoti iš darbinin
kų, ir jie nenori niekuo kitu 
darbininkų eilėsi būti kaip 
tik vadais.
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Pasaulis pasiliuosavo nuo 
tikybinių pančių nežiūrint 
kaip tvirtai jais buvo su
varžytas. O per ką? Ar 
per sukilimus, per revoliu
cijas? Ne. Jeigu kur del 
tikėjimiškoš priespaudos ir 
buvo koks sukilimas tai jis 
neprisidėjo prie įvedimo tos 
laisvės nuo tikybos kokią 
mes šiandien turim. Viską 
tą padarė mokslas ir pro
tingi mokslo žmonės, kurie 
patįs ką patyrę nepavydėjo 
ir tamsuoliams. Mokytesni 
ir tamtesnieji palengva nu
kapojo tikybinius pančius ir 
žmogus tapo laisvas tuo at
žvilgiu.
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Kas kita yra su komunis
tų vadais: jie pavydi darbo 
žmogui praregėjimo; viską 
ką daro ar sako tai kad tik 
butų aršiausia, nes tik tuo- 
mi jie mano Įsivesti sau že
mišką rojų. Kada darbo 
žmogus liks šviesus ir mo
kės pats protauti komunis
tams iš jų nebus naudos.

Pažymias istoriškas lais
ves įvedė tokie žmonės ku
rie buvo . daaugę iki virš
žmogių, kaip Linkolnas, ku
ris išliuosavo Amerikos ne
grus vergus. O Francuzų 
revoliucija savaimi nieko 
proletarui nedavė, išskyrus 
laisvą pasižudymą.
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Linkolnas ir kiti žymus 
baudžiavų ir vergijų nai
kintojai niekad komunizmo 
nepažinojo. Bet jie buvo 
mokslo žmonės.

Paimkim dabar Leniną. 
Ką jis padarė darbininkų 
laisvei? Nieko. Jis tik įsi
kūrė sau imperiją, o darbi
ninkai buvo pavesti komisa
rams valdyti, kaip gyvuliai, 
nes kožnas darbininkas turi 
padaryti tam tikrą dalį dar
bo jei nori draugijoje gy-

venti kaipo naudingas žmo
gus. Ir jis turi tą dali dar
bo padaryti ne sau, bet ko
misarams, nes komisarai 
irgi turi gyventi, ir tai žy
miai geriau negu proleta- 
rijošiai.

Rusijos darbininkai turi 
pagamini ir tuos milijonus 
leidžiamus užsieniuose ko
munistų rojui įvykinti, nes 
visose šalyse yra dykaduo
nių kurie laukia tapti dar
bininkų diktatoriais.

Bet. ką daryti su darbi-
ninkais jeigu jie yra tokie 
kokie jie yra? paklaus ko- 

(Pabaiga ant 2-ro pusi.)

PITTSBURGH
Užpuolikai perdūrė. William 

Swanson, 24 m., nuo 1112 For
bes avė., buvo plėšikų užpultas 
gatvėje su apvogimo tikslu. Jis 
užpuolikams pasipriešino ir vie
nas jų dūrė jam peiliu ir pabė
go. Sužeistas nemirtinai.

Apvagia studentus. Pittsbur
go universiteto studentų gyve
namą bendrabutį įsigavę plė
šikai apvogė išnešdami drapa
nas ir pinigų.

Septyni suimti. Suimta sep
tynios ypatos sąryšyje su nu
žudymu vieno jauno vaikino, R. 
McFadden, nuo Cabinet st., ku
ris buvo įsimaišęs pas žmones 
vakaruškose kaipo neprašytas 
svetys ir pakėlęs muštynes; va
karuškose buvę jį užmušė ne
galėdami niekaip atsikratyti.

Nedėlioj, Gegužės 1 d., au
tomobilių nelaimėse P'ittsburge 
ir apielinkėj užmušta vienas po
licijantas ir sužeista kitos aš- 
tuonios ypatos. Policijantas už
mušta ties McMurray road ap
sisukimu, kur smarkiai lėkda
mas automobiliu apvirto su pą- 
sažieriais. Pats policijantas va
žiavo tuo automobiliu.

žmogžudystės. Balandžio m. 
Allegheny apskrityje aštuonio
lika ypatų užmušta automobilių 
nelaimėse ir 14 nužudyta niek
šiškais tikslais.

Staigių ir žiaurių mirčių ta
me apskrityje Balandžio mėnesį 
buvo 282, kurių 85 buvo nety
čia pasitaikiusios. Kitos visos 
mirtįs buvo šitaip: 15 užsimu
šė nupuolimu; 8 nuo nuodų; 8 
nuo nelaimių ant gelžkelių; 2 
nuo sužeidimų tramvajais; 7 
nuo susižeidimų dirbtuvėse; 2 
nuo eksplozijų; 13 nuo savižu- 
dystės; 14 nuo girtybės; 14 už
mušimais (13 iš tų nušauta); 1 
nuo pasiutimo; 9 nuo apdegi- 
mų; 2 nuo motorciklių ir 2 už
troško nuo gazų.

Rasta upėj lavonas. Toledo, 
Ohio. — Dingusios nuo Balan
džio 1 d. tūlos Kiblerienės, 41 
metų, iš New Washington, O., 
lavonas rasta plukąs Maumee 
upėje prie Toledo.
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PITTSBURGH, PA.
P. Pivaronas Vyksta Lietuvon

Vietos duonkepis ir geras pa
triotas, Petras Pivaronas, šio
se dienose išvažiavo Lietuvon j 
Užalksnio kaimą, Užvenčio pi, 
Šiaulių apsk., kur yra jo gim
tinė,’ Aplankys ir visą Lietuvą 
kiek laikas pavelys. Jis persi
rašė sau tuo antrašu ir “Dir
vą”, be kurios negali apsieiti ir 
Lietuvoje būdamas.

Gerb. Pivaronas išplaukė iš 
New Yorko Balandžio 30 d.

Nesenai buvo “Dirvoje” pra
nešta apie jo prakilnų sumany
mą — auką Lietuvos našlai
čiams nuo savo iškepamų duo
nų, po centą nuo bakano. Dar 
nebuvo galutinai išduota at
skaitos. Dabar išvažiuodamas 
P. Pivaronas pagamino galutiną 
atskaitą. Pasirodo kad išviso 
tų centų surinkta $227.84. Iš
laidų spaudai buvo $17.15, liko 
$210.69.

Gruodžio 22 d. buvo pasiųsta 
į Kauną $80, Į Vilnių tą pačią 
dieną $50.00. Taigi dar liko 
$80.69, bet tų nesiuntė iki ne
gavo atsakymų už pasiųstus pi
nigus iš našlaičių įstaigų. Da
bar važiuodamas pas nuveža į 
Kauną $35.69, Į Vilnių $25, o 
į Užventį, savo gimtinę, $20, 
kuriuos pats išdalins.

Linkėtina p. Pivaronui link
smos kelionės ir sugryžus par
sivežti teisingų žinių apie Lie
tuvą. Koresp.

BALTIMORE, MD.
Visko po Biskį 

\
Balandžio 20 d. Pirmas Lie

tuvių Republikonų Klubas buvo 
surengęs kontesto balių, kuria
me buvo renkama Baltimorės 
Lietuvaitė gražuolė. Pirmą do
vaną kaipo gražiausia laimėjo 
Magdė Maciūtė.'

Bal. 23 d. Lietuvių Ameri
kos Atletų Klubo buvo sureng
ta puikus vodevilio ir atletikos 
vakaras. Buvo suvaidinta vie
no veiksmo komedija, “Namai 
Pragarai”; vaidino E. šimans- 
kiutė ir Ig. Urniežius. Abu vai
dino gana gerai ir publika tu
rėjo gardaus juoko. Paskui se
kė dainos, kvartetai ir solo. Iš
pildė M. Rutkus, K. Andreikus, 
J. Dalčiunas, J. Greberis, ir so
lo A. Maženčiutė. J. Simaičiu- 
tė, kokių 12 ar 13 metų mer
gaitė, puikiai grojo ant ketur- 
eilinės armonikos; ji tą instru
mentą valdo gana gerai, ir ne
ims daug laiko kaip ji galės iš
eiti prieš publiką ir Amerikonų 
teatruose. Jos tėvas, Simaitis, 
yra geras armonikos muzikan
tas ir daug kartų jau grojo į 
radio.

Po pertraukai buvo suvai
dinta dviejų veiksmų komedija 
“Kryžiokas”, vaidina J. Naikus 
ir A. Rašimas. Po to sekė dai
nos ir gimnastika. Šioje daly

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

322 Eighth Avenue. New York, N. Y. į
PAPRASTOS PERLAIDOS

Siunčiame perlaidas ne tik Lietuvon dolariais ir litais, 
bet išmckam Amerikos dclarius ir Lenkijoj, Latvijoj, Ru
sijoj ir Vokietijoj, kaip ir Pietinės Amerikos Valstybėse: 
Argentinoj, Brazilijoj, Uruguay ir tt.

Tiesiogini ryšiai užsienyj, suteikia galimybes dastatyti 
perlaidas greitai be jokio bereigalingo užvilkinimo.

Taipgi siunčiame perlaidas paprastu hudu ir čekiais; parduodam B 
laivakortes, keleivių čekius, svetimų valstybių pinigus ir bonus. 
Reikalaukite musų kurso.

SPECIALĖS SĄSKAITOS 1% I METUS

je tai labiausia publiką nuste
bino savo kūno miklumu maža 
kokių 8 metų mergaitė, Rač
kauskaitė, kuri ne tik kad mik
liai šoko klasiškus šokius, bet 
ir darė tiesiog stebuklingus 
gimnastikos dalykus: ji stovė
dama ant savo mažučių kojelių 
persilenkia aukštieninka taip 
kad su galva pasiekia grindis ir 
vėl atsitiesia niekur rankom 
nedasilytėjus. Arčiau sėdintie
ji net pinigus pradėjo mesti jai 
ant estrados už tokį gabumą.

Vakaras visais atžvilgiais bu
vo puikus, tik apgailėtina kad 
publikos buvo mažai, gal kokie 
130 ypatų.

Balandžio 24 d. P. L. R. Klu
bas buvo surengęs Sautėr Ho- 
telyj puotą pagerbimui Repub
likonų kandidatui į miesto ma
jorus, W. Browning. Puotoj da
lyvavo 120 Lietuvių ir du Ame
rikonai. Po užkandžių ir agita- 
tiviškų prakalbėlių prasidėjo 
šokiai. Muzikantai griežė vi
sus Lietuviškus šokius, kuriuo
se dalyvavo ir pats kandidatas 
Browning ir net buvo stebėtina 
kaip' tas senis gražiai šoko No
riu Miego, Aguonėlę, Klumpa
kojį ir kitus Lietuviškus šo
kius. Visur Dalyvavęs. 

LONDONAS, Anglija

Pastaru laiku pašalpinė drau
gija Vienybė pradėjo žymiai 
silpnai gyvuoti, net pradėta 
kalbėti kad ji turės liautis gy
vavus. Vietos klebonas, Kun. 

/ Matulaitis, iš pamokslo net pa
tarė gelbėt draugiją nuo žuvi
mo. Tačiau kame priežastis 
draugijos susilpnėjimo nesu ga
lutinai ištyręs. Dauguma ver
čia kaltę ant draugijos pirmi
ninko, buk jis padaręs kokių 
klaidų kurios atsiliepė ant or
ganizacijos susilpnėjimo.

Balandžio 10 d. įvyko šv. Ka
zimiero Lietuvių parapijos ber- 
taininis susirinkimas, kuriame 
ir aš dalyvavau, žmonių pri
sirinko suvis mažai, vargu bu
vo daugiau per pora tuzinų. 
Raštininkas perskaitė praėjusio 
susirinkimo protokolą, kuris bu
vo pripažintas už teisėtą. Iš ka
sininko atskaitų pasirodė kad 
parapijos turtas yra toks: pas 
iždininką yra ant rankų apie 50 
svarų sterlingų suvirš. Para
pijos kapitalas pastaru laiku 
kiek padidėjo.

Vienas dalyvis įnešė sumany
mą kad pas kasierių laikoma 
perdaug pinigų ir galima juos 
padėti bankan; prieš tai niekas 
neatsiliepė.

Pagalios vietos klebonas pa
pasakojo trumpai apie dabarti
nį Lietuvos stovį iš politikos 
atžvilgio, nušviesdamas trum
pai kaip dalykai einasi. Taipgi 
užsiminė apie Vienybės draugi
ją, liepė nariams vengti užsi
puldinėjimus ant draugijos pir
mininko ir daryti jam netinka-

mus ir neteisingus prikaišioji- 
jnus. Klebonas pasakė kad pir
mininkas žadąs visas savo pa
darytas klaidas ištaisyti.

Taip ko kito svarbaus nieko 
šiame susirinkime nebuvo nu
tarta, bet po teisybei ir nebuvo 
kam ką naujo įnešti ir nutarti.

Kalnavertis.

DETROIT
Dar vieną lavoną rado. Jieš- 

kant po griuvėsius sudegusio 
pereitą savaitę Briggs kompa
nijos budinko, atrasta dar vie
no darbininko lavonas, tokiu 
budu išviso mirusių nuo tos ek
splozijos' skaičius pasiekė 18 
ypatų. Lavonas taip apdegęs 
jog negalima pažint ai- tai ‘balto 
žmogaus ar negro.

, I - . n ' ’ ■* I • > i 
Pardavinės automobilius. Po

licija suruošė išpardavimą au
tomobilių atimtų iš sugautų ar
ba pamestų degtinės šmugel- 
ninkų. Pardavimas bus Gegu
žės 6 d. ant Atwater ir Chene 
gatvių kampo. Pora savaičių 
atgal tokį pardavimą darant 
vienas automobilis nupirkta net 
už tris dolarius.

Ruošiasi balionų lenktynėms. 
Edward G. Hill, inžinierius Air
craft Development korporaci
jos, darė bandymus su naujai 
išdirbtu lenktynėms balionu, 
kuriuo jis ruošiasi dalyvauti 
balionų lenktynėse rengiamose 
Ąkrone Gegužės 29 d.

'Apvogė krautuvę. Vienas at
kaklus plėšikas vėlai vakare in- 
ėjęs į McDiarmid saldainiu 
krautuvę, 11301 Woodward av., 
šautuvu suvarė keturias mergi
nas darbininkes į skiepą ir pa
sigrobęs iš pinigų 'šėpos $400 
pabėgo. Vėliau inėję pirkėjai 
jas iš užrakyto skiepo išleido.

žmogžudžio teismas. Vasario 
22 d. buvo nužudyta Grace Loo
mis ant 13901 Marlowe avenue 
Jos mirties tyrinėjimai buvo 
palengva varomi, ir įtartas jos 
vyras, Dr. Frank Loomis. Jis 
dabar teisiamas.

Milijonierius šmugelninkas. 
Windsor, Ont., Kanadoj, tardy
mams pašauktas C. A. Savard, 
iš Detroito, kuriam būdavo pri
statoma degtinė ir alus iš bra
vorų Kanadoje. Paaiškėjo kad 
jis darė biznio po $5,000,000 į 
metus.

DOVANAI DUSULIU
SERGANTIEMS

Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kož- 
nas Gali Naudot be Laiko Nuo

stolio ir Nepatogumo.
Mes turim metodą kontrolių© t Du

suli, ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi 
jums tuoj palengvint.

Mos ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

Šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vieną dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
Frontier Asthma Co., Room 1955-D

Niagara and Hudson Sts.
Buffalo, N. Y. .

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

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

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

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

KOMUNISTŲ papa Pruseika 
per “Laisvę” šaukiasi į Sanda- 
riečius kad jie su savo dolariais 
prisidėtų prie gelbėjimo komu
nistėlio žaldoko, kuris yra Suv. 
Valstijų valdžios areštuotas ir 
laikomas po $10,000 užstato.

Na gerai, bet ar daug komu
nistai prisidėjo su savo dola
riais kada Kun. Garmus tąsė 
“Sandarą” po teismus? Jeigu 
jus komunistai norite Sanda- 
riečių paramos tai pirma priro- 
dykit kiek jus su savo dola
riais parėmėt Sandariečius ?

Aš žinau kad komunistai per 
tą pačią “Laisvę” sakydavo jog 
“Sandarą” nereikia remti, nes 
.“Sandara” yra tautiškai bur
žujiškas laikraštis. Na o šian
dien nuo tų kurie palaiko tą 
tautiškai buržujišką laikraštį 
komunistai jau reikalauja pa
ramos, dolarių!

Ką pasėjote tą ir pjaukite!
▼ ▼ ▼

V. DARGVAINIS savo laiš
ku iš Europos “Dirvos” Nr. 16- 
me pila ledų vandenį už apy
kaklės Paulauskui ir Bajorui už 
jų keistą nusistatymą dabarti
niame Lietuvos klausime. Ka
dangi p. Dargvainis yra buvęs 
Amerikietis ir dargi kairiųjų 
tautininkų vadas tai gal, but 
kad ir tiedu vyrukai neišdrys 
Dargvainį priskaityti prie fa
šistų kaip jie dabar yra įpratę 
skaityti visus tuos kuri’e nerė
kia taip kaip jie. Na o po to
kiai šaltai maudynei gal ir Pau
lauskas su Bajoru pradės rim
čiau žiūrėti į dalyką.

■ ‘ >ii> ■
ŽILAGALVIS Mikolainis so

cialistu spaudoj savo grynai as- 
i meninio pobūdžio rastais apie 
Į Sirvydus ir Karpavičių įrodė 
kaip jo senatvė jau privedė jį 
prie tokių išsišokimų kaip jis 
padarė.

▼ ▼ ’T

KOMUNISTAI, kuriuos seka 
socialistai ir tūli Sandariečiai, 
matydami kad jų zaunos apie 
Smetonos ir Voldemaro atida
vimą Lietuvos Lenkijai neišsi
pildė sugalvojo naują melą ir 
visa gerkle rėkia kad “Lietuva 
ant licitacijos”. Nestebėtina 
kad komunistai kurie visa šir- 
džia trokšta Lietuvai pražūties 
taip rėkia, bet labai stebėtina 
kad randasi jiems tikinčių.

▼ ▼ ▼
DVIEM socialdemokratam į- 

kėlus kojas į Lietuvos valstybi
nį vežimėlį pas Amerikos Lie
tuviškus socialistus buvo atsi
radęs dirbtinas valstybinis pat- 
riotingumas, bet kaip tik įvyko 
Lietuvoje perversmas tai ne tik 
kad pas juos žuvo tas dirbtinas 
patriotizmas, bet ir pas neku
rtuos Sandariečius žuvo tikrasis 
patriotizmas. Matomai jie pat
riotai tolei kolei jų partija val
džioje.

į Jei plaukai slenka? |
*: Naudok |

daugiau sveikų kūdikių m 
gu kiti kūdikių maistai.

EAGLE BRAND'
CONDENSED A dLK

DARBININKU IŠNAU 
DOJIMAS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

misaras. Darbininkas, jei
gu jo niekas nevers' dirbti, 
pradykaus sau ir net tikė
sis iš kito aukos sau pra
mitimui. Kitas reikalaus 
tiek kiek jis nevertas jeigu 
jam duosi laisvę. Trečias 
prasistumdys iš kampo į 
kampą iki laikrodis ateis 
ant darbo pabaigos valan
dos. Kitas vėl, išneš iš dirb
tuvės paskutinj šriubelį jei
gu jo nesaugosi. Sugautus 
vagiant Rusijoje sušaudo, o 
kapitalistiškose šalyse tik 
pavaro iš darbo.

Jeigu dirbtuvėse nebūtų 
pastatytų komisarų darbi
ninkai tarp savęs susimuš
tų, arba susėdę pypkes rū
kydami pradiskusuotų apie 
menkniekius.

Pagal komunistų, darbi
ninkas turi būti valdomas, 
kitaip jis nebus darbinin
kas.

Y* Y* Y«

Tas pats yra ir kapitalis- 
tų dirbtuvėse, tik daug lais
viau. Kapitalistų dirbtuvė
je gali pamest darbą jeigu 
tau nepatinka, bet komu
nistų dirbtuvėj jeigu prie
šinsies savo paskirtam dar
bui tai dar busi pristatytas 
prie sunkesnio. Disciplina 
reikalinga, nes kitaip nebus 
komunizmo, darbininkai iš- 
dyktų ir net užsimanytų su
grąžint kapitalizmą.

Kapitalizmo sistemoj, ko
misaro vietoj stovi užvaiz
dą arba bosas. Jis saugoja 
kad darbininkas neaikvotų 
laiko, bet dirbtų; jo darbi
ninkas bijo ir užtai jei ką 
ir pavagia tai labai mažai; 
jeigu negali atlikti savo už
duoties pamainomas kitu 
darbu arba visai atleidžia
mas.

¥ ¥ »

Kodėl mes taip darbinin
kus piešiame? Dėlto jog 
norime pasakyti kad neap
šviestas žmogus vaduojasi 
ne tiek protu kiek paprastu 
gyvulišku instinktu. Vagi- 
nėjimas, žudymas laiko prie 
darbo ir kitokie visokie ap
sireiškimai yra nekulturiš- 
ko žmogaus prigimtis. Se
niau tas buvo labiau papra
stu negu dabar, nes žmonės 
buvo dar mažiau žmoniški.

.Mokslui, civilizacijai kį- 
lant žmonės dikčiai persi
keitė, nors ir dabar yra vi
sokių baudžiamų įstatymų 
už darymą kitam to kas ne
miela tau pačiam. Tamses
nėse šalyse tie Įstatymai 
dar žiauresni.

•Y. .y. -Y.

Viskas todėl kas reikia 
darbininkui žinoti tai kad 
ne sukilimai, ne revoliucijos 
padarė tą ką jau geresnio 
turime, bet lėtas kulturėji- 
mas, švietimasi.

Mokslas pakėlė mus iki 
to laipsnio kaip dabar sto
vime, ir per jį darbo klesa 
ant tiek nuslėgė išnaudoto
jų sauvalę.

Jei darbo žmogui stoka 
apšvietos tai komunistai tik 
gali jį išnaudoti — ir išnau
doja, — bet ne ką gerą pa
daro. Aišku visiems kad 
kultūringesnėj šalyj ir ku
nigai ir komunistai mažiau 
pasekėjų turi.

T. M. D. REIKALAI
v -------------■— ■ »

UŽSIMOKĖJO UŽ 1927 M.
8 kp. Dayton, Ohio: Pilną 

mokestį po $2 mokėjo: A. šeš- 
kevičienė, M. Mockienė, J. Va- 
rašienė, Julė Stulgaičiukė, M. 
Sakalienė, A. Urbonienė.

Po $1 mokėjo: Julė Stulgai- 
tienė, M. Stulgaičiukė, A. Sta- 
paitienė, O. Gužauskienė, E. Vi- 
limaitienė, A. Milašienė, A. Gu
žauskienė, M. Gricienė, O. Zna- 
menskienė.

Burns, Oregon, pavieniai: Fr. 
Venskus ir Petras Kvekša.

ĮSIRAŠĖ NAUJI NARIAI
8 kp. Dayton, O.: Berta Sta- 

pąičiukė, Uršulė Varkalienė, 
Elena čekanavičienė.

ARTISTAS KURIS 
PRISIKĖLĖ”

Nors pasaulis yra margas, 
bet artistai-dailininko 'gyveni
mas dar margesnis.

“Dailės Milžinai”, knygoj ku
rią spausdina Tėvynės Mylėto
jų Draugija, yra aprašymas 
apie vieną dailininką kuris už
simanė ištirti ar ištikro jis yra 
garsus ir ką žmonės apie jį mi
rusį mano. Taigi jis ėmė vie
ną dieną ir “numirė”. Suruoš- 
laidotuvės, o tuo tarpu kai pra- 

i sidėjo pulti į jo studiją kolek
toriai jo piešinių, pirkėjai jo 

[ darbų, kad supylė tūkstančius 
už jo paveikslus. Tada jis ėmė 
ir “atsikėlė iš numirusių” ir 
per juokus išpasakojo pirkė- 

j jams kad norėjęs Ištirti ar jo 
| darbus .žmonės įvertina.

Bet, jo darbai tokie puikus ir 
vertingi buvo kad jam ir “pri- 

Į sikėlus” pirkėjai jo piešinius 
išsinešė ir išsinešusieji negrąži- 

| no atgal ir nereikalavo savo pi- 
I nigų grąžinimo kai sužinojo jo 
šposą.

Ir kitokių ypatingumų yra' 
kuomet vienas dailininkas dir
bo atsidavęs savo dailai, kitas 
buvo ir inžinierius, ir architek
tas, ir poetas, ir muzikantas.

Štai kitas, šalip dailos, yra ir 
karo vadas, kariauja, kovoja, 
po to atsiduria kalėjime, nutei
siamas ant nukirtimo galvos, iš 
trūksta iš nelaisvės, susižeidžia, 
išsigydo, ir vėl šturmingai gy
vena.

Kitas vėl, taip buna išdidus 
kad gavęs karaliaus pavelijimą 
pasirinkti sau namą gyventi, 
iš sau pasirinkto namo nuėjęs 
su ginkluotais vyrais išmeta 
net policijos prefektą su šeimy
na ir pats apsigyvena.

Arba vėl, gyvena tokiose ap
linkybėse kur vienas valdovas 
brolis yra didžiausias dailos rė
mėjas, o kitas niekintojas. Tas į 
niekintojas sumano ir pasišau- Į 
kia pas save vieną žymiausį pa- į 
saulinį skulptorių ir paliepia 
nakties laiku nulipyti iš sniegO] 
kokią stovylą. Tas vargšas dir
ba, o valdovas išėjęs girtas su 
buriu palaidūnų jį išjuokia ir 
pasako kad iš jo visų darbų 
bus tik tokia nauda kiek iš ši
to snieginio kai saulė pasirodys.

Vieni dailininkai buvo gra
žus, malonus, kiti negražus; 
vieni dirbo lengvose aplinkybė
se ir įsigavo į turtus, kiti var
go.

Knyga apima dailininkus Ita
lijos, Vokietijos, Holandijos ir 
Flamandijos, Ispanijos ir kitų 
tautų, o prie to bus prikergta 
ir Lietuvių dailininkų biografi
jos, supažindinimui TMD. narių 
ir visuomenės ir su musų daili

ninkais.
Knyga turės daug paveikslų 

perstatančių tų dailininkų dar
bus ir bus apie 300 puslapių 
didumo. Tai bus vienatinė to
kia knyga musų kalboje ir ver
ta įsigyti kiekvienam, T.M.D. 
nariui ir ne nariui.

Babravičiaus-V ana- 
gaičio Koncertų 

Maršrutas
Gegužės mėn.:

11 d. — Detroit, Mich.
13 d. — Cleveland, O.
18 d. — Amsterdam, N. Y.
23 d. — Boston, Mass.
24 d. — Worcester, Mass.

Birželio mėn.:
1 d. — Brooklyn, N. Y. 
2d. — Scranton, Pa.
4 d. — Philadelphia, Pa.
7 d. — Baltimore, Md.

10 d. — Pittsburgh, Pa.
Su Babravičium-Vanagaičiu 

dalyvauja pažymus Lietuvių 
pianistas, M. Yozavitas, todėl 
čia paminėtas kolonijas atlan
kys traicė žymių artistų, kurių 
nei vienas neturėtų praleisti 
nematęs.

Buvusį Maskvos Imperialės 
Operos artistą Juozą Babravi
čių visos šios kolonijos tiktai 
pirmą kartą pamatys, išskyrus 
kelias. Tiesa, Babravičius buvo 
nekuriuose tuose miestuose, bet 
su šaliapino opera, ne tarp Lie
tuvių. Jis yra vienatinis Lie
tuvis kokis kada Amerikoje tu
rėjo operoj žymią rolę.

M. Yozavitas irgi tik pirmu 
kartu bus tose kolonijose.

ŠTAI TURBUT SE
NIAUSIA “DIRVOS”

SKAITYTOJA
Jieva Žemaitienė, iš Free 

Soil, Mich., atrašė šitokį žingei
di! laiškutį su savo prenumera
ta už “Dirvą”:

Pranešu gerbiamai “Dir
vos” administracijai kaipo 
skaitytoja jog apturėjau pa
raginimo laiškutį už prenu
meratą. Tariu širdingai ačiū 
už siuntinėjimą “Dirvos’. 
Aš kaipo sena moteris, sep
tynių dešimtų dviejų metų, 
tai sunkiai dirbt negaliu, to
dėl man ilgos dienos. Aš la
bai mėgstu skaityt knygas, 
bet jų mažai turiu, ir štai ne
žinau kas man užrašė ‘Dirvą’ 
ir turėjau skaitymo, ir dabar 
atnaujinu savo pinigais.”

Taigi p. Žemaitienė yra vie
na iš seniausių “Dirvos” skai
tytojų kokią dabar žinome.

Butų geistina girdėti nuo ki
tų “Dirvos” skaitytojų, čia ar 
Lietuvoje, vyrų ir moterų, ku
rie yra už ją senesni ir kiek tu
ri metų.

Jeigu patįs negali rašyti lai 
kiti už juos parašo, tik reikia 
priduoti pilnus vardus ir adre
sus.

Taigi, skaitytojai, padarykit 
“Dirvai” tą malonę, parašykit 
keliais žodžiais katras iš jūsų 
esat seniausi ir ar galit viršyt 
amžiumi Jievą Žemaitienę.

Gali atsišaukti iš namų tie 
kurie skaito “Dirvą” nors ir ne 
jie patįs sau, bet sūnūs ar duk
tė prenumeruoja. Bet gerai bu
tų žinoti ir kurie patįs sau pre
numeruoja, kaip ši, p. Žemai
tienė.



GERB.

GŪŽTELE

kas Atsitiks tą dieną su to
kiais gerb. Artistais: ar 
Babravičius neužkims dai
nuodamas, Vanagaitis ne
parvirs deklamuodamas, o 
Yozavitas neužmigs Skam
bindamas?

Kas tą dieną Atsitiks nei
pats gerb. Spragilas neįspė
ja. Aną naktį sapnavosi 
Sapnas kad žmonių į jų 
koncertą Suėjo tiek kad an
trus Krėslus reikėjo ant 
žmonių galvų Dėti. Trįs 
Eilės sėdėjo vieni ant Kitų. 
Ale trylikta Eilė kaip sėdo 
tai Zoslanas lūžo ir visi 
žmonės įlaužė Grindis ii? 
sukrito pas gerb. Orentą į 
skiepą ir į klubo Kamarą. 
Kur sukrito Žmonės ten ir 
Artistai turėjo lyst Koncer- 
tuot. Tai tokį Sapną gerb. 
Spragilas sapnavo, ir kai 
Atsikėlęs pasakė savo Šon
kauliui tai ji Liepė tuojau 
nusipirkt tikietus į koncer
tą, ba sako paskui gali Ne
užtekti.

Tuoj Atbėgu pas gerb. 
“Dirvos” redaktorių ir Už
kalbinu: — Duok man du 
bilietu, — sakau aš.

— Bilietus? Kokius bi
lietus? — sako Jis.

— Nagi Į Babravičiaus- 
Vanagaičio koncertą, — sa
kau Aš.

— Tai tu nori Tikietų, ne 
Bilietų, — sako Jis.

— Aš prašiau Tikietų ti
krai Lietuviškai, o ne Ame
rikoniškai, ba aš Noriu but 
Tikras patriotas, — sakau 
Aš.

— Gerb. Spragile, Bilie
tai nėra Lietuviškas žodis, 
kaip Tikietai irgi nėra Lie
tuviškas žodis, — sako Jis.

— Tai kam Lietuvoj taip 
Tikietus vadina? — sakau 
Aš.

— Lietuvoj jie papratę iš 
Lenkiško ir Rusiško, o mes 
čia gyvenam su Ameriko
nais tai sakykim iš Ameri
koniško, — sako Jis.

Ir padavė Man tikietus, ir 
žiuriu: nagi mano Tikietas 
Išpuola Tryliktoj eilėj, try
liktoj Sėdynėj. Nusigan
dau, ir sakau eisiu iškalno 
į tą vietą Atsisėst kad ne- 
račiau ant to Suolo susėdu
sius Trylika žmonių vienas 
ant Kito.

Ale vistiek viena Nelaimė 
jau užeina: ba Nugirdau 
kad tą traicę žada Suardyt 
čampionas Karolis Sarpa- 
lius, ba jis nori pamiklyt 
savo Gerklę tame Koncerte 
kad galėtų Geriau mankyt 
Lenkų čampijoną už kelių 
Dienų po koncerto.

GERB. SPRAGILO PRO
KLAMACIJA TETULEI, Į
BROLIUI MARTYNUI 
IR DRAUGUI STEPUI

DEL MOJAUS 13
Kaip Misisipės tvano nie

kas negalėjo sulaikyt ir jis 
užliejo Frontus, Užpakalius 
ir net pasiekė Stogus, taip 
niekas nesulaikys užeinant 
Mojaus Tryliktos — tos ait
varų ir Biesų dienos, kuri 
išpuola Pėtnyčioj ir turės 
tą Dieną ir būti.

Aną sykj gerb. Spragilas 
kalbėjo apie Pirmą Mojaus 
arba Gegužės, kuri yra Di
delė diena visame Pasauly
je, tai dabar Pakalbės apie 
kitą Labai svarbią Dieną, 
kuri bus Nepaprasta Klyv- 
lando miestui, arba gerb. 
Spragilo Slaptai Sostinei.

O kas tą Dieną bus, gal 
jus norit Žinoti?

Na tai gerb. Spragilas 
Pasakys jums slaptai kas tą 
Dieną bus: nagi Atsilankys 
beveik Pusė Chicagos, arba 
Geriausia pusė, ba ten ne
liks nieko kada iš ten išva
žiuot Babravičius, Vana
gaitis ir Yozavitas!

O ką jie Darys?
Nagi Dainuos, Muzikuos 

ir špotus Krės prieš gerb. 
Spragilą ir jo gerb. Šonkau
li-

Ar tai žertas kad Tas ku
ris dainavo Kanadoj prieš 
Rumanijos karalienę dabar i 
Dainuos Klyvlande prieš 
gerb. Spragilą!

Taigi šiuomi Išleidžiu sa
vo Slaptą proklamaciją Į 
Ponią Tetulę, Į Brolį Marti
nį ir į Draugą Stepą apvai-j 
kščioti tą Dieną kaipo di
džiausią Šventę ir susirink
ti į Lietuvišką svetainę ant 
Superijos.

Slapti Spragilaičiai iš 
Stokjardų praneša Slaptu 
virvegramu kad ta didelė 
Traicė atvažiuot į Klyvlan- 
dą Mojavos mėnesio Dvy
liktą Dieną ir čia taikys sa
vo striunas ir Balsus prie 
Klyvlando Akustikos, o kai 
išauš ta Nelaiminga trylik
ta Diena, jie parodys Klyv- 
landui kad nebijo nors ir 
patįs Aitvarai po kojų Pai
niotus!.
. Didelė Traicė — artistas 
Babravičius, kompozitorius 
Vanagaitis, ir pianistas Yo
zavitas — visi tokios asa- 
bos kurios Turi didelius Ti
tulus nuo muzikos Mūzos 
padovanotus, sudarys tokį 
Pavasarinį Dainų Atpuską 
kad nei ant Švento Antano 
Šakiuose tokio nebūna. Jų 
programas perviršys visus 
Buvusius koncertus. Kad 
išpuola (ir dar kaip Išpuo
la!) pėtnyčioj ir 13, kuri 
pagal Burtininkų yra blo
giausia Diena, tai bus La
bai mums įdomu pamatyti

Prašalinkite tuos vH 
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

Y F. AD. RICHTER & CO., £ 
Kiy. Berry & So. 5th Sts., 

Brooklyn, N. Y.

Valstiečių Liaudininkų
Pranešimas

(“Lietuvos žinios”) Kaunas. — Sausio ir Vasario 
mėn. pradėjo darytis slapta or- I

nose-; ganizaci ja su tikslu ginkluotaiBalandžio 12 d. Seimo
dyje buvo persvarstyta Respu-I nuversti esamą vyriausybę. Or-
blikos Prezidento aktas, kuriuo 
trečiasis Seimas yra paleistas, 
o naujo Seimo rinkimai žadama 

atų) I nesi

paskelbti atskiru aktu. Seimo 
paleidimo aktas buvo perskaity
tas po to kai Prof. Voldemaro 
sudarytai vyriausybei Seimas 
45 balsais (Ūkininkų partijos, 
Valst. Liaudininkų, tautinių 
mažumų ir socialdemokr 
prieš 30 (tautininkų ir krikš
čionių demokratų) pareiškė ne
pasitikėjimą.

Išėjusieji kalbėti del motivų 
balsavimo atstovai Skipitis, Gi- 
žinskis ir Dailidė pabrėžė kad 
jų frakcijos, balsuodamos už 
nepasitikėjimo formula jokiu 
budu neriša to balsavimo su su
imto Seimo atstovo Dr. Juozo 
Pajaujo byla, čia esą du skir
tingi dalykai. Jeigu tardymas 
parodys kad Dr. J. Pajaujo bu
vo papildytas nusikalstamas 
darbas tai, prokuratūrai reika
laujant, atstovas bus Seimo iš
duotas. Smerkdamas visokius 
sukilimus kaipo priemonę val
džiai pakeisti Seimas negali 
ginti sukilimų rengėjų. Tačiau 
šiuo atveju kaltinimus turi iš
kelti ne vyriausybės bet teismo 
organai.

Todėl suimtas Seimo atstovas 
Dr. J. Pajaujis, iki prokuratū
ra pareikalaus jį išduoti, turįs 
būti paleistas.

(Čia dalis cenzūros iš
braukta.)

Trečiasis Seimas paleistas. 
Paleistas pasiremiant tvirtini
mu kad šis Seimas turįs ma
žiau pasitikėjimo krašte negu 
Gruodžio 17 d. sudaryta Prof. 
Voldemaro vyriausybė.

Savaime yra aišku kad tais 
atsitikimais kada tarp aukš
čiausių valdžios organų — šiuo 
atveju tarp Seimo ir vyriausy
bės — kįla konfliktas kurio ne
galima likviduoti susitaikymu, 
o vyriausybė laiko save turin
čia krašte didesnio pasitikėji
mo, belieka tik vienas kelias 
tam konfliktui spręsti, būtent 
atsiklausti pačios tautos. Nau
ji Seimo rinkimai, įvykę nor- 
mališkomis sąlygomis, gali čia 
duoti tą reikalingą kraštui vi
daus padėties konsolidaciją, ku
rios bergždžiai siekė vakar pa
leistas Seimas.

Einant konstitucijos 52 pa
ragrafu, “naujo Seimo rinkimai 
privalo įvykti ne vėliau kaip po 
60 dienų Seimą paleidus”. Ka
dangi Seimas yra paleistas Ba
landžio 12 d. tai vėliausia kada 
turėtų įvykti naujo Seimo rin
kimai bus Birželio 12 d. Ta
čiau aišku kad Respublikos Pre
zidentas gali ir anksčiau pa
skelbti rinkimus, nuskirdamas 
jų laiką tik atsižvelgiant į nu
matytą rinkimų įstatyme rin
kimų procedūrą.

Todėl naujo Seimo rinkimai 
gali įvykti ir viena kita savai
te anksčiau.

(Straipsnio pabaiga cenzo
riaus nubraukta, o ji be abejo 
kalbėjo apie tai ar dabartinė 
vyriausybė norės naujų rinki
mų ar valdys savu budu.)

DIRVA

Valdžios Pranešimas

(“Lietuva’’)

I ganizatoriai dė jo ypatingu pa
stangų įtraukti sukiliman ka
riškas dalis ir tuo tikslu išvys-
tė kariumenėje didelę agitaciją, 
kartu sudarydami įvairiose ka- 
riumenės dalyse sąmokslininkų 
kuopeles.

Gavus įrodymų apie šios or
ganizacijos buvimą, Kovo mė- 

pradėta suiminėti jos or
ganizatoriai ir dalyviai. Orga
nizacijos darbas buvo varomas 
trijų politinių srovių: Valstie
čių Liaudininkų, socialdemokra
tų ir komunistų. Vienu žymiau
sių organizatorių buvo Seimo 
atstovas Pajaujis, priklausęs 
Valstiečių Liaudininkų frakci
jai. Todėl jis buvo suimtas. 
Betardomas išpradžių gynėsi, 
paskui prisipažino tikrai a'kti- 
viai dalyvavęs organizavimo 
darbe, bet teisinosi tuo kad or
ganizacijos tikslas buvęs nu
versti ne esamąją vyriausybę, 
bet busimą fašistinę, arba esa
mą vyriausybę jeigu ji eitų dik
tatūros keliu.

Balandžio 3 d. suėmus atsto
vą Pajaujį, vyriausybė per 4S 
valandas pranešė apie tai Sei
mo prezidiumui, kuris Seimo 
posėdyje referavo apie atstovo 
Pajaujo suėmimą. Tame pačia
me posėdyje buvo įteikta ir, vy
riausybei sutinktant priimta, 
Valstiečių Liaudininkų interpe
liacija del atstovo Pajaujo su
ėmimo.

Suėmimo pamatui ir priežas
tims patikrinti Seimas sudarė 
specialę komisiją, priimtą Sei
mo proporcijos budu, tokiu bu
du komisija susidarė iš 1 so
cialdemokrato, 2 Valst. Liaudi
ninkų, 1 krikščionio demokrato 
ir 1 ūkininkų sąjungos nario.

Trįs komisijos nariai (Valst. 
Liaudininkai ir socialdemokra
tai) buvo nuomonės kad su- 
imant atstovą Pajaujį prasi
lenkta su formalumais ir todėl, 
neliečiant Rakinimo esmės, rei
kalavo jį paleisti. Du kiti ko
misijos nariai reiškė nuomonės 
jog kaltinimai tiek rimti kad 
jam negalima grąžinti laisvės. 
Vyriausybė, davus platų paaiš
kinimą del jos organų pasielgi
mo, reikalavo kad Seimas pa
smerktų surastą sąmokslą, ir 
pareiškė kad jeigu butų pada
ryta nutarimas apie atstovo Pa
jaujo paleidimą tai Seimas, kai
po pritariąs tokiam sąmokslui, 
turės būti paleistas.

Vyriausybė rišo pasitikėjimo 
klausimą su ta formule kur įra
šyta sąmokslo pasmerkimas ir 
reikalaujama atiduoti atstovą 
Pajaujį teismui. Kiekvienos ki
tos formulės priėmimą vyriau
sybė sakė laikysianti atmetimu 
savo formulės. Kadangi social
demokratų, Valst. Liaudininkų, 
žydų, Lenkų ir Vokiečių su 
Klaipėdiškiais, bei atstovo Ski
pičio (Ūkininkų partijos) bal
sais buvo priimta nemotivuota 
nepasitikėjimo formulė ir rei
kalauta paleisti Pajaujis tai ta
me pačiame posėdyje vyriausy
bė pristatė Respublikos Prezi
dento aktą apie Seimo paleidi
mą.

NAUJI RAŠTAI
OUR LITTLE LITHUANIAN

COUSIN — by Anna C. Win- 
low, illustrated by John M. 
Foster. Published by L. C.

- Page & Company, Boston.

Tai yra graži, 122 puslapių 
knyga apie Lietuvą, rašyta vai
kams, taikyta supažindinimui 
Amerikonų su Lietuvių viduji
niu gyvenimu. Knygos įtalpa 
yra tokia:

I Adventures in the Meadow 
(Prietikiai Pievoje),

II That Evening at Home (Tą 
Vakarą Namuose),

III In the Forest (Girioje),
IV Mighty Keistutis and 

Other Heroes (Galingas Keis
tutis ir kiti Karžygiai),

V Holidays, Harvest Time, 
and School (šventadieniai, Ru
giapjūtė, ir Mokykla),

VI “The Best of AU the 
Year” (Geriausias iš viso Me
to),

VII Easter, and a Big Sur
prize (Velykos, ir didelė Nuos
taba).

Taipgi telpa šešios viso pusla
pio didumo spalvuotos iliustra
cijos, gana gražiai vaizduojan
čios: 1—Jonas raitas, 2—Anta
nas priklaupęs prieš Joną; 3— 
Būrelis jaunimo prie bažnyčios; 
4—Jonas sėdi medyje; 5—Gry- 
žimas iš lauko su rugių “boba”; 
6—Jonas tėmija žvaigždes.

Patartina kad Lietuviai tėvai 
nupirktų šią knygą savo vai
kams, kurie čia augdami neturi 
jokio supratimo apie Lietuvą. 
Ją gali skaityti maži ir suagę 
vaikai. Taipgi tinka pasiskai
tyti ir suaugusiems. Knyga 
audimo viršeliuose, kaina $1. 
Galima gauti pasiuntus pinigus 
į L. C. Page & Company, 53 
Beacon St., Boston, Mass.

BROLIŲ GRIMMŲ PASAKOS 
—su paveikslais, tomas I. — 
Vertė J. Balčikonis. 2-ras 
leidimas Kaunas, 1927 m.

Nesenai buvo paminėta apie 
išleidimą Brolių Grimmų pasa
kų antro tomo. Pirmas tomas 
matyt išsibaigė ir jau išleis
ta antras.

Knyga didelio formato, su 
daugeliu iliustracijų, 315 pus
lapių.

Pasakos toje knygoje yra 
trumpos ir maždaug tokio turi
nio: “Karalaitis Varlė arba Ge
ležinis Enrikas”; “Kaip Drau
gavo Katė su Pele”; “Marijos 
Augintihė”; “Pasaka apie Jau
nikaitį kuris ėjo Baimės Jieš- 
koti” ir tt. •

Pasakų vertėjas, p. Balčiko
nis, yra vienas iš įžymesnių šių 
dienų musų kalbininkų, vienok 
kaip ir kiti musų rašytojai var
toja, iš pasirinkimo, o ne iš rei
kalo, įvardinius būdvardžius.

Musų poezija yra veik suga
dinta tais {vardiniais būdvar
džiais, ir galima sakyt pusės ar 
dviejų trečdalių dabartinių mu
sų eilių Lietuvių kalboje netu
rėtume jeigu musų poetai su
prastų kad klaidinga yra var
toti tuos būdvardžius.

Paveizdan, niekad neišeitų 
eilės jeigu poetas dainuotų be 
tų būdvardžių:

Mergyte Jaunoji,
Kodėl nedainuoji?

Vartojant įvardinį būdvardį — 
“jaunoji” (kuri) jau rymuojasi 
su “dainuoji”.

Bet tikrenybėj turi būti: 
Mergyte jauna, 
Kodėl nedainuoji?

Kur dingo poezija? Nagi įvar-| 
dinis būdvardis ją nusinešė.... |

Dabar, skaitytojau, perbėgk' 
savo mintyje visas savo žino
mas eiles ir pamatysi kad visa 
arba diduma musų poezijos yra 
tik “oji”, “asis”, “ųjų”, ir tt.

Balčikonis vartoja “jaunoji 
karalaitė”, kur turi būti tiktai 
“jauna karalaitė”.

Kada yra daugiau karalaičių, 
o iš jų viena yra jauna, norint 
ją išskirti iš kitų reikia sakyti 
“jaunoji”.

Arba kalbant apie keletą vi
sokių karalaičių, kada prireikia 
įvardinu kurią vieną, o vartoji 
tik bendrą įvardinį, gali sakyt 
“jaunoji karalaitė nusiminė”, o 
tuo tarpu kitų karalaičių nusi
minimas nepalietė.

•Bet kada išviso yra tik viena 
karalaitė, ten turi būti rašoma 
“jauna” arba “jaunutė”, “links
ma” (ne linksmoji), graži, (ne 
gražioji) ir tt.

Paveizdan: Jeigu butų sako
ma “Juodasis Karžygis” tai tu
ri būti dar ir kitoki karžygiai, 
o pasirenki tik tą vieną, juodą. 
Bet tokio pasirinkimo niekaip 
negali būti pasakos užvardini- 
Jne (pav. Balčikonio: “Baltoji 
Gulbė”, “Ištikimasis Jonas”), 
jei bent tas pasitaikytų kur 
sakiniuose, apkalbėjus, sumi
nėjus kitokius karžygį uu, tarp 
jų ir juodąjį.

Daugelis musų kalbos mėgė
jų džiaugiasi kad Lietuvių kal
ba esanti “labai poeziška”, o 
tas yra dėlto kad dar nei vie
nas poetas nei rašytojas neap
sistojo pagalvoti kodėl jie var
toja įvardinius būdvardžius tos 
kalbos “poeziška” padarymui.

(Mažinamosios formos yra 
paskiros nuo šių būdvardžių.)

Kada rašysi tik paprastuo
sius būdvardžius, kaip teisingai 
gramatiškai reikalinga, pra
dings visa poezija, ir kiek ji 
reikšis tai kiek bus gabus po
etas sutverti tikrą poezijos da
lykėlį, o ne kiek bile žmogelis 
pasibėręs krūvą {vardinių būd
vardžių sužarstys “eiles”.

Jei dabar dar Lietuviai kal
bininkai nemato tos klaidos ku
rią daro su {vardiniais būdvar
džiais tai visgi su laiku pama
tys, o kai atsidarys jų akįs į 
skirtumą tarp paprastų būdvar
džių ir {vardinių pamatys kaip 
negražiai jie klydo, o musų raš
tai, knygos bus daug lengves
nės skaityti, nes nebus tiek pri
berta bereikalingų raidžių-ga- 
lunių paverčiančių paprastą 
būdvardį į įvardinį.

Tie būdvardžiai yra irgi rei
kalingi, bet labai retai kur pri
sieina juos panaudoti — tik ten 
kur reikalinga įrodyti skirtu
mas tarp būdvardžiu apibudina
mo daiktvardžio nuo kito.

BIRUTĖ — Chicagos Birutės 
Choro 20 metų paminėjimo lei- 
dinis. Tai yra 52 puslapių di
dumo žingeidus, ypač Chicagie- 
čiams ir buvusiems Birutie- 
čiams, žurnalas. Telpa paveik
slai dabartinių choristų, solistų* 
ir solisčių ir vadovų, sykiu ir 
choro dirigento, komp. A. Va
nagaičio Taipgi įtalpinta pa
veikslai chorų iš senesnių die
nų, telpa fotografijos buvusių 
choro vadovų, Miko Petrausko, 
St. Šimkaus ir kitų.

žurnalo pradžioje telpa tam 
jubilejui sudaryto muzikalio 
veikalo žodžiai, sutaisyti A. Va
nagaičio ir K1 Jurgelionip.

Prie to, yra įvairių to choro

3

veikėjų atsiminimai, taip sa
kant medega istorijai.

Birutė savo jubilejų šventė 
Balandžio 24 d., prie skaitlin
gos Chicagiečių publikos.

DAYTON, OHIO
Prakilnus patriotas, Lietuvis 

laidotuvių direktorius, A. J. 
Keydoszius, 204 Troy St., kuris 
visados remia Lietuvystės dar
bus, kartu ir kultūrą, labai my
li pats skaityti “Dirvą”, kaipo 
tikrą Lietuvių bepartivj laik
raštį, ir platina ją; štai dabar 
užrašo “Dirvą” ant visų metų 
į Lietuvą apšvietos trokštan
tiems žemaičiams, sekančiu an
trašu : Mokyt. Z." Jonikas, Kul
tūros Būrelis “šviesa”, Karte
nai, Kretinga.

Gerb. Keydoszius pats yra 
bepartlvis ir myli visus pado
rius, prakilnius Lietuvius.

J. A. U.

‘JUODAS KARŽYGIS' •--------
Užsisakymai “Juodo Karžy

gio” eina iš visų kolonijų ir nuo 
visokių amžių ir lyčių skaityto
jų. Daugelis prisiunčia savo 
dolarius net tokių kurie nėra 
“Dirvos” skaitytojais, nes visi 
gaus tą didelę knygą už $1, su 
prisiuntimu.

Dabartiniu laiku Amerikoje 
knygų reikalavimas yra mažas 
sulyginus su buvusiu praeityje, 
todėl “Dirva” leidžia tą knygą 
tiktai tiems kurie iškalno užsi
sakys, reiškia kurie nori skai
tyti knygas. Bet smagu darosi 
kad dar tarp Lietuvių Ameri
kiečių yra tokia gausybė mėgs
tančių skaitymą, mėgstančių 
knygas.

Iki šiolei “Juodą Karžygį” 
užsirašė jau šie:

Alina Chape, iš Binghamton, 
N. Y.

Juozas Milius, iš Duryea, Pa.
Antanas Ratkauskas, iš Co

lumbus, Ohio.
St. Bagdonas, iš Akron, O.
M. Matulionienė, iš Racine, 

Wis.
Marė čeriaukienė, Cleveland.
Edv. Tamonis, Cleveland.
A. Kriauckas, Clymer, Pa.
A. Ciparis, Elizabeth, N. J.
Dan. Stanionis, Brooklyn, N. 

Y.
And. Kulbickas, Cleveland.
Zuzana Rakauskienė, Cleve

land.
Adomas Ragažinskas, Cleve

land.
Juozas Beliackas, Chicago.
Pranas Tamkunas, Detroit, 

Mich.
K. čepukas, Pittsburgh, Pa.
Frank Zalecka, Johnston Ci

ty, III.
KAS DAUGIAU?

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

For Cuts and Wounds
(Saugokitės užsikrėtimo! 
jTepkit visus įbrėžimus, 
susižeidimus ir įpjovimus 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku. Zonite 
stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydyti.



Nuo Redakcijos
KAS IR KAIP DEL NAUJO PERVERSMO

*--------- ------------------- --------
daug vertesnis už daugybę 
žiaurių darbų. Lietuvai ne
reikėtų nei “Ivanų Groznu” 
nei kitokių.

Y^AVOME iš Lietuvos Pa
siuntinybės Washing

tone Eltos pranešimų kad 
“Karo teismas už sukilimo 
ruošimą pasmerkė mirtim 
Pajaujį, vyresnį leitenantą 
Tornau ir karo raštininką 
Žemaitį. Devynis kitus ka- 
lėjiman nuo pusantrų iki 
dvylikos metų. Dešimts iš
teisinta. Respublikos Pre
zidentas pirmiems trims 
mirties bausmę pakeitė ka
lėjimu iki gyvos galvos”.

¥ ¥ ¥

Tas parodo kad Smeto- 
nos-Voldemaro valdžia vis- 
tiek stengėsi ir įrodė jog 
tie suimtieji už ruošimą su
kilimo prieš dabartinę val
džią kokį nors sukilimą 
ruošė.

Dr. Pajaujis, kiek jau iš 
kitų pranešimų skaitytojai 
žino, yra Valstiečių Liaudi
ninkų narys ir buvusio Sei
mo atstovas. Nežinome ko
kis jis yra žmogus ir kokios 
jo pažiūros į rimtą gyveni
mą. Mes jį įsivaizduojame 
rimtu žmogum, kokiam pri
tinka daktaro titulas.

Bet jeigu jis yra kaip tū
li Amerikos Lietuviai dak
tarėliai arba Lietuvos kle
rikalų Friburgo “daktarai” 
tai galima iš tokio visko ti
kėti.

Nuo žmogaus budo pri
klauso ir jo darbai,, o ne 
nuo to kokioj jis partijoj 
priklauso.

¥ # *
Tuoj po Gruodžio 17 die

nos perversmo ir pereitame 
numeryje sakėme kad Vals
tiečiai Liaudininkai — to
kie kaip Dr. Grinius, Sleže
vičius, Staugaitis ir kiti nie
kados nenorės kelti naujos 
suirutės šalyje tik del atsi
ėmimo valdžios — ir tą pa
tvirtino savo vėliausiuose 
pranešimuose Valst. Liau
dininkų centro komitetas.

Taigi, jeigu kas buvo da
ryta (jeigu buvo) tai tik 
paskirų asmenų, ir gal to
kių netaktingų kaip papra
stai pasitaiko, kurie del sa
vo partiviškų ožių gatavi 
paaukoti savo šalį.

¥ ¥ ¥

Smetonininkams netyčio
mis pasisekė valdžią paimti, 
nes dar tokio prietikio Lie
tuvoje nebuvo buvę. Bet 
jei kiti pasinaudodami tuo 
pavyzdžiu norėjo ką nors 
panašaus daryti tai jie rizi
kavo ir save ir Lietuvą.

Pajaujo ir kitų dviejų 
“kalėjimas iki gyvos gal
vos” reiškia tik tiek iki val
džia pereis į kitas rankas. 
Tikrai galime sakyt kad jie 
nesulauks senatvės ir mir
ties kalėjime, nes visgi Lie
tuvos politikieriai susitvar
kys ir stojus kitai valdžiai 
jie išeis laisvėn.

Gi žaidimas su teismais 
ir mirties bausmėmis tai 
yra tilf perdaug nerimtas 
norėjimas pasilaikyti val
džioje tų kurie ją savo ran
kose turi. Patekimas isto
rijos lapuose tarp atsižymė
jusių vienu prakilniu darbu

Dabar eikime prie Vals
tiečių Liaudininkų atsiųsto 
Amerikon atstovo, N. Ra
džio. Pasikalbėjimuose su 
Sandariečiais jisai pareiškė 
kad “sukilimas Lietuvoje 
neišvengiamas, ir tai trum
poje ateityje, nes kariume- 
nėje eina bruzdėjimas prieš 
smurtininkus už tai kam jie 
kariumenę apgavo Gruo
džio 17 dieną.”

Ką tas reiškia? Reiškia 
kad Radys žinojo jog kas 
nors ten jau veikia, lenda 
prie kareivių, kursto kilti 
prieš Smetonininkus.

Nežinia ar Radys kalbė
jo žinodamas Pajaujo ir jo 
sėbrų pasiryžimus ar tik 
taip sau spėjimus darė.

Bet reikia paminėti kokis 
skirtumas yra tarp Smeto- 
ninkų šitų dabar suimtųjų: 
Smetonininkai perversmui 
gavo kariumenės viršūnes, 
o Radžio pasakoti pervers
mo ruošėjai taikėsi prie pa
čių apačių — prie prastų 
kareivių. Radys dar pasa
kė: “Jeigu sukiltų kariume- 
nė tai išžudytų daugybę ka
rininkų”, reiškia viršūnių. 
Vieni paėmė valdžią smur
tu, kiti ruošėsi imti teroru. 
O kas tada? Ar to mes pa
geidaujame? Jeigu vieni 
viską rizikuodami padarė 
perversmą be kraujo pra
liejimo, ar galim norėt kad 
kiti ruošti} tokį perversmą 
kaip pranašavo Radys? Ta
da šalyje prasidėtų baisi 
anarchija ir Lenkų su bol-

ševikais lenktynės į Kauną.
Ar Pajaujo suėmimas tu

ri ką bendro su Radžio pa
sakotu ruošimusi prie per
versmo čia netikriname ir 
vargu norėtume tikėti kad 
tam tikslui Sandaros vadai 
iš narių aukų šaukėsi.

¥ ¥ ¥
Po Pajaujo ir kitų dviejų 

nuteisimo, vėl komunistai 
leisis per Amerikos Lietu

“Kokie Paiki tie Smer- 
telni Žmoneliai”

Kada Lietuvis susieina su 
svetimtaučiu — draugauja, ne
klausia ar jis laisvamanis, ar ti
kintis, bet kai tik pasisuko sa
vas — tai oi! Tuoj šnipinėji
mas kokių pažiūrų, su kuo su
sideda, ką mano, ir tada jau 
bėgk, nes busi- visomis pusė
mis smerkiamas ir nei vienam 
neįtiksi.

¥ ¥

Bolševikčliai skelbia kad nie
kas komunizmo bangos nesulai
kys, nes kas ateina turi pereiti.

Senovėj taip buvo. Tas bu
vo vienok ir su ligomis: chole
ras, pavietres ir kitas negero
ves seniau nesulaikydavo, bet 
mokslui prasiplėtus jau šiais 
laikais jos jeigu ir apsireiškia 
kur tai tik trumpai ir laikinai.

Tas pats ir su komunizmu: 
mokslas pastojo tai protiškai li
gai kelią, ir jeigu jis kur dasi- 
gauna tai tik į tamsesnes vie
tas, bet ir ten tuoj išnaikina
mas.

¥ ¥

“Sandaroje” tūli pišoriai jau 
pradėjo pabraukinėt žodį “tau
tininkai”, kuris nuo . seno Ame
rikiečių Lietuvių Vartojamas, ir 
tuomi nori muilint akis Sanda- 
riečiams supindami Amerikos 
tautininkus su Lietuvos Tauti
ninkų partija.

vių kolonijas su prakalbo
mis ir protestais prieš “fa
šistus”, nes jiems rupi pasi
gauti į savo vortinklį tam
sius darbininkus ir prisivi
lioti karštus partiviška ug- 
nia liepsnojančius Sanda- 
riečius.

▼ ▼ ▼

Naruševičius Atvyksta
Jau Amerikoniškoj spaudoje 

pasirodė žinios kad į vietą da
bartinio Lietuvos atstovo Wa
shingtone atsiunčiamas naujas, 
žinomas Amerikiečiams Tamas 
Naruševičius. K. Bizauskas ke
liamas į Londoną, kur buvo at
stovu Galvanauskas.

LIKIMAS
Augino močiutė vienturtę dukrelę, 
Globojo, lepino it darže gėlelę.

Išaugo dukrelė skaisti kaip lelija,
Visi jaja džiaugės ir laimės velijo.

Ji linksma kaip paukštė kasdieną čiulbėjo, 
Rūpestingai gėles darželyj ravėjo. .

Daug ji domės kreipė ant žalių rūtelių,
Jas laistė ir gaubė nuo šiaurių vėjelių.

Bet vieną rytelį kai saulė tekėjo 
Rainas bitinėlis rūtas glamonėjo.

Įgylęs rūtelėms tiesiai į širdelę
Nuskrido jis dugzdams į žalią girelę.

Rūtelės pavyto, žiedeliai nusviro, 
Rasa nuo lapelių it ašaros biro.

Kur dingo mergelė, delko nedainuoja,
Nei rūtų nelanko, tik kaž ko dūsauja?

Girdėjau kad lankė ją slapta bernelis, 
Mylavo, bučiavo it rūtas bitelis.

Žadėjo jos būti, ją vieną mylėti,
Į kitas mergeles nei nepažiūrėti.

Bet kur tau, laidokas, tuojau ją pamiršo, 
Toliau sau nuėjo ir kitai jau piršos.

Rauda motinėlė jaunosios dukrelės
Kad ją neprasergstė nuo meilės sau valio. 

Pranyko jai džiaugsmas ir pražuvo viltis, 
Mat lauk jos dukrelės gėda ir prapultis.

Sunyko mergelė, veideliai išblyško, 
Išdžiuvo jos gėlės, tiktai stuobriai liko.

P. M.

DAINA
(O. Kairiutė)

Šią naktelę per naktelę
Miego nemiegojau,

Aukštoj stainioj, stainytėlėj 
Žirgelį balnojau.

Paprašysiu tėvunėlį
Kad dirbtų laivelį,

Eisiu, plauksiu per jūreles, 
Pas savo mergelę.

Kai priplaukiau marių kraštą,
Marelių kraštelį,

IVaikščioj mano mergužėlė
Po rūtų darželį.

Ant galvelės vainikėlis, 
Ant piršto žiedelis.

Parėdnumas parėdėlio
Mano mergužėlės,

Kad paimčiau tą mergelę
Sau už prietelkėlę,

Nežinočiau kaip mylėti
Per visą amželį.

Vynu, midum pagirdyčiau,
Šilkais aprėdyčiau,

Zerkoliniam pakajėlyj
Mergytę laikyčiau.

Šluokit, sesės, smidrų šluotom
Kad ten nedulkėtų, 

Kad ten mano mergužėlė
Gražiai vaikštinėtų.

Šerkit, broliai, širmus žirgus,
Kad jie šokinėtų,

Kad tik mano mergužėlę J 
Dailiai važinėtų.

Šaukit, broliai, iš armotų,
Kad tik netrankėtų, 

Kad tik mano mergužėlė
Ramiai atsilsėtų.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
— Gal nepažins. Viskas tik kad jo ne

įsileis, — tarė Rodinas. — Tas gali būti tik 
blogesnė pasekmė. Prie to, magistratas 
tuoj čia bus su mergaitėm. Manęs dau
giau nereikalinga: aš turiu kitus reikalus 
aprūpinti. Turiu eiti jieškot Princo Džal- 
mos. Tik pasakyk man, madame, kur aš 
jus rasiu kada reikės pranešti apie atradi
mą jo.

— Mane rasi mano naujam name, Rue 
d’Anjou. Bet aš sumaniau kad netiktų jį 
apgyvendint musų name prie kunigaikštie
nės de Saint-Dizier. Aš žinau kitą puikų 
namą, ten įrengsiu viską, ir jis ten gyven
damas nežinos kas tie geradariai kurie jį 
taip puikiai priėmė, ir nepatirs visai kas aš 
esu.

— Kaip ? — sušuko Rodinas, kuris ma
tė kad jo planai ardoma Andriennės suma
nymais; — tamista nenori kad jis žinotų 
kas tamista esi?

— Aš noriu kad Princas Džalma visiš
kai nieko nežinotų apie tą draugą kuris 
atėjo jo pagalbon ir gražiai jį priėmė ir už
laiko Parise; aš noriu kad mano vardas ne
būtų jam paminėta ir kad jis nežinotų nie
ko kad aš esu pasaulyje, nors dabartiniu 
laiku. “ Po to, po kokio mėnesio, pamaty
siu ; aplinkybės viską parodys.

— Bet bus sunku išsilaikyt nuo neši
nės, — tarė Rodinas, slėpdamas savo ne
pasitenkinimą.

— Jeigu princas apsigyventų mano ti
kruose namuose, tada taip; susitikimas su 
mano teta neleistų ilgai išlaikyti paslap
ties, ir to bijodama aš sumaniau kitaip. Jis 
dabar apsibus toliau nuo musų. Kas jam 
praneš apie mano paslaptis? Tik vienas 
mano senas draugas, Monsieur Norval, ta
mista, ir ši brangi mergaitė, kurie tą viską 
žinot, bet pasitikiu kad jus užtylėsit. Ta
da mano paslaptis bus saugi. Bet apie tai 
apkalbėsim rytoj. Tamista turi surast kur 
tas nelaimingas princas randasi.

Rodinas, nors susimaišęs del Andrien
nės tokio pasiryžimo kaslink Džalmos, vie
nok stengėsi to nenuduoti: — Tamistos su
manymas bus tvirtai išpildytas, mano pa
nele; o rytoj, kai susieisim, pasakysiu ką 
apie jį patyriau.

— Rytoj nekantriai tamistos lauksiu 
savo namuose, — tarė Andriennė Rodinui 
prielankiai. — Pavelyk man visada pasiti
kėti ant tamistos, kaip tamista gali pasiti
kėt manim nuo šios dienos. Tamista buk 
atviras su manim, nes matau kad turėsiu 
daug dalykų, daug ko prašysiu tamistos 
pagalbos—nors ir taip daug jau tamistai 
esu skolinga.

— Tamista man niekad nebusi skolin
ga gana, mano brangi panele, — atsake 
Rodinas, nusilenkdamas ir atbulas trauk
damasis link durų. Tuo momentu kaip jau 
darė ir ėjo per duris, Rodinas susidūrė 
akis' į akį su Dagobertu.

— Oho! pagaliaus aš sugavau vieną! 
— sušuko kareivis, sugriebdamas Jėzuitą 
už kalnieriaus savo stipria ranka.

SKIRSNIS XXXVII.
Pasiteisinimai

Pamačius Dagobertą sugriebiant šiur
kščiai už čiuprinos, Andriennė suriko iš
sigandus, žengdama kelis žingsnius linkui 
kareivio: — Vardan dangaus, ką tamista 
darai!

— Ką aš darau? — atšaukė kareivis, 
šiurkščiai, nepaleisdamas Rodino, ir atsi
sukdamas į Andriennę, kurios jis nepaži
no; — aš pasinaudoju šia proga prismaug
ti vieno iš tų renegatų būrio niekšų, iki jis 
nepasakys man kur mano vargšės mergai
tės randasi.

— Tu smaugi mane! — rėkė Jėzuitas, 
prislėgtu balsu, norėdamas pasiliuosuoti iš 
Dagoberto.

— Kur yra tos našlaitės, kadangi jų 
čia nėra, ir vienuolyno durįs prieš mane 
uždarytos! — rėkė Dagobertas, perkūniš
ku balsu.

— Gelbėkit! gelbėkit! — vos dvasią at
gaudamas šaukė Rodinas.

— Ak, tai nežmoniška! — tarė An
driennė, pabalus ir drebėdama, ir suėmus 
rankas meldė Dagoberto: — Pasigailėk, 
tamista! klausyk manęs! klausyk jo!

— Dagobertai! — sušuko Kupriuke, 
griebdama savo silpnom rankom Dagober- 
tui.už rankos, ir rodydama į Andriennę. —• 
Štai Mademoiselle Andriennė de Kardovi- 
liutė. Nebūk toks žiaurus prie jos — ir 
prie to, tamista esi suklaidintas!

Išgirdęs vardą Kardo Viliutės, jo sū
naus gelbėtojos, kareivis staiga atsisuko, 
ir paleido Rodino gerklę. Tas, paraudęs ir 
perpykęs, pradėjo taisytis savo apikaklę ir 
paraišą.

— Atsiprašau tamistos, madame, — 
tarė Dagobertas, eidamas link Andriennės, 
kuri dar vis buvo išbalus nuo išgąsties; — 
aš nežinojau kas tamista esi, ir mano pir
mas rūstybės impulsas prieš jį sumaišė.

— Bet ką šitas ponas tamistai pada
rė? — klausė Andriennė. — Jeigu paklau
sytum manęs patirtum-----

— Persiprašau kad užkirsiu tamistai, 
madame, — tarė kareivis Andriennei, tuš
čiu balsu. Paskui, atsikreipdamas į Rodi- 
ną, kuris jau vėl pasidarė šaltas, tarė: — 
Dėkuok šiai panelei, ir eik iš čia! Jeigu 
čia busi, aš neatsakysiu už savo darbus!

— Vieną žodį, mano brangus tamista, 
— tarė Rodinas.

—Aš sakiau, jeigu čia ilgiau busi aš 
neatsakysiu už tai kas dėsis! — rėkė Da
gobertas, sutrenkdamas koja.

— Susimildamas, pasakyk ko tamista 
toks įšėlęs? — teiravosi Andriennė; — virš 
visko, nepasitikėk paviršiams. Nusira
mink, ir paklausyk.

— Nusiramink, sakai, madame! — at
rėžė Dagobertas, desperacijoj, — Aš tega
liu mąstyti apie vieną dalyką, madame —; 
apie pargryžimą'Maršalo Simono — jis bus 
Parise šiandien ar rytoj.

— Ar ištikro? — tarė Andriennė. Ro
dinas ištempė akis iš nuostabos.

— Vakar vakare gavau laišką nuo 
maršalo; jis išsėdo Havre. Trįs dienos 
kaip daužausi stengdamasis mergaites at
gauti, kada tų niekšų machinacijos nuėjo 
niekais. — Jis parodė į Rodiną su nauju 
nekantrumo upu. — Bet jie jau ruošia ko
kią nors naują konspiraciją. Aš esu pasi
rengęs viskam.

— Bet, tamista, — tarė Rodinas, — 
pavelyk man-----

— Eik laukan! — suriko Dagobertas, 
dar padidėjusia neapikanta pamislinęs kad 
Maršalas Simonas gali bile laiku pribūti į 
Parisą. — Eik lukan! kad ne del šios pane
lės, aš bučiau atsikeršijęs ant ko nors!

(Bus daugiau)

Sapnininkai
APDARYTA J j

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

Puikus dideli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja
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3411. Valgiu Gaminimas ir Namu Prižiūrėjimas. 
Kiekviena moteris ir mergina privalo turėti 
šią knygą ir ji turėtų rastis kiekviename na
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaite. Worcis- 
ter, 1919, pusi. 162, didelio formate . ri-25
Drūtais apdarais .............................................

Reikalaukit “Dirvoje
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



dirva B

Juodas Karžygis
Senovės Pasaka. -fr Parašė VĖJAS.

(Tąsa iš pereito num.)

Suėję, vyrai apstojo apie vežimus šar
vų ir kardų, balnų ir šiaip karo reikmenų, 
o mergos-moterįs švaistėsi nuo vieno veži
mo prie kito, bet palengva būrelis didėjo 
ąplink Ardžio vežimą, ko pirkliui ir rei
kėjo. Ne tiek jom rūpėjo daiktai kiek pa
matyt tas jaunikaitis, kurs savo patogu
mu, gražiu veidu ir puikiu kūno sudėjimu 
buvo brangenybė atvežta iš kito krašto, 
verta pažirėjimo.

Kuri merga čiupinėjo kokį daiktelį tei
raudamasi kainos, vis klausė Ardžio, bet 
pirklis paskubėjo maloniai atsakyt, Ardys 
tik gražiai paėmęs dėliojo atgal, iki palen
gva išmoko daugesnio daiktų kainas, ku
rios, suprantama, buvo kelis sykius dides
nės negu tikrai buvo verta, ir pirkėjos su 
pardavėjais varė karštas derybas.

Neapsižiurėjo Ardys iš kur ir kaip, 
prieš jį atsirado viena moteriška kuri vi
same skyrėsi nuo visų kitų nepaprastai la
bai, ir patraukė jo akis kerėjančia prie
varta. Ji žiurėjo jin savo juodom akim 
godžiai, bet taip švelniai ir rimtai kad sy
kiu matėsi jose gailestis ir meilė, nusimi
nimas ir atsidavimas, ir beviltė ir didi be
dugnė neišaiškinamų aplinkybių.

Ardys žiurėjo jon ir ji žiurėjo jin. 
Žiurėjo ir žiurėjo abu, ir nejausdami ko
dėl, net nejautė nieko kas buvo prie jų.

Žiurėjo abu lyg norėdami vienas kitą 
uždegti savo akių ugnia ir iškelti ką tokio 
kas juose abiejuose buvo, bet ko jiedu ne
žinojo iki dabar susiėjo. Buvo daug ir ki
tokių akių jam ir jai seniau, bet ta ugnis 
dar juose nebuvo sukurta, kuri gal but už
žiebė kibirkštį didelės liūdnos tragedijos 
ateityje. Kam ir kodėl tokį žiūrėjimą 
gamta jiem davė vargu kas galėtų išaiš
kint.

Nors prieš Ardį švaistėsi daug kitų 
akių, šypsančiųsi ir linksmų, matėsi daug 
veidų skaisčių ir gražių, nors buvo daug 
galvų su gelsvais plaukais kai lino, su tam- 
tesniais ir tamsiais, bet tik vienos šios mo
teriškos akis jam dabar žėrėjo, tik vieną 
jos veidą jis prieš save regėjo, tik vieni 
jos plaukai jam buvo regimi. Jis stovėjo 
kai stabas, kuomet pirklis davinėjo mer
goms žibučius nepaisydamas savo pagel- 
bininko; ir nejudėjo ir nemirksėjo ta juo
dom kai gili naktis akim stovyla.... Jo 
akyse ji augo, darėsi didesnė, aiškesnė ir 
slaptingesnė, o jis jai išrodė dievaičiu kurs 
gali užžavėt ir paverst gyvą sutvėrimą į 
nejudantį stabą.

Reti yra atsitikimai kad vienon vieton 
sueina tokios dvi parinktos paslaptingos 
žmogystos, viena kitos nežinančios ir ne
norinčios žinoti, tik pasitenkinančios tuo 
kad mato ir jaučia — ir viena kitos gei
džia — kaip buvo Ardys ir ta prieš jį sto
vinti juodakė moteriška; tankiausia gi to
kios žmogystos prabūna viena kitos nepa
matę ir neišnaudoję tų jausmų kokie sukį- 
la panašiame susiėjime. Tankiai esti kad 
prie tokio vyro sukasi tik šiaip sau mer
gos; o jeigu pasitaiko graži tai tik šiaip 
sau paviršiun gražuolė, su angeliška siela, 
jeigu sielą turi; o prie tokių moteriškų 
kaip ši, tik šiaip sau vyrai, tai iš vardo di
dus, tai turtais "gausingi. Į kitus ir į ki
tas žiūrint kad ir ilgiau — kaip tenka jau
noms sieloms žiūrėti — nebūna to kas bu
vo jųdviejų žiūrėjime: pasitenkinama tik
tai pažiūrėjimu ir nukreipimu akių, nes 
kartais silpnesnės akįs neatlaiko prieš ki
tas, ir jeigu buna sužavėta viena ypata 
tai nieko ypatingo nejaučia antroji.

Ši juodakė moteriška — kurios žvilgs
nių aštrumas narstė Ardžio širdį, kuri pati 
tą jautė savo krutinėję, negalėdama nu
traukti nuo Ardžio akių, — buvo skaistaus 
raudono veido, juosvais plaukais, aukšta, 
stačia krutinę, gražiu liemeniu, augalota,

apsivilkus juoda suknia, siauromis aukso 
ir sidabro pynutėmis apvedžiojimais; gal-Į 
va buvo padengta mėgstu kikliku, o kuo
met kitos artimos valdovui moterįs buvo 
apsimausčiusios brangiausiais žemčiūgais, 
perlų karoliais ant kaklo ir auskarais ak
menų iš tolimų žemių, ši juodakė neturėjo į 
nei jokio žiedelio ant pirštų, nei mažučių! 
karolių ant kaklo, ir ausis buvo liuosos 
nuo auskarų.

Nejaugi juodumas ant jos — parėda- 
lai, plaukai ir akįs — ir jo “juodi” parėda- 
lai ir arklys — turėtų ką bendro ir džiaug
smingo ar net baisaus, po šito jų susitiki
mo?

Jiedviem taip bežiūrint vienas į kitą 
butų praėję amžius kaip viena sekunda, jei 
ne aplinkybės kokiose jiedu radosi. Per 
visą tą laiką, kurs buvo visai neilgas, abu 
jie nešyptelėjo — taip buvo užkerėti ir į 
stabus pavirtę. Vienok lyg pati gamda 
juodu dengė — niekas pašalinis to jų žiū
rėjimo nepatėmijo.

Bet tuoj prisimaišė daugiau mergų, 
kurios pasinaudodamos pirklio užsiėmimu 
su kitomis lyste lindo prie Ardžio ir klau
sinėjo jo tai šio tai to, tai ko kito.

Toks susitikimas akių kurios perveria 
širdį ir sudrebina visą žmogų iki sielos 
gilumų yra didelė retenybė, ir vieniems 
pasitaiko tik sykį visame gyvenime — at
metant mažus tokius prietikius su šiaip 
sau patinkama ypata — o kiti visi to di
daus jausmo nepažįsta ir mirša jo neper
gyvenę.

Prie tokių retenybių priklausė ir Ar
dys ir ji. Bet kas ta moteriška su juodom 
akim buvo, ir ar jiedu dar kada nors su
sieis, jei likimas pavelys patirsime toliau.

* *
Saulė leidosi, aptilo kaimas, pilies žmo

nės — ir ta moteriška — išsivaikščiojo se
nai, bet Ardys vis žiurėjo į tą pačią vietą 
kur ji stovėjo, ir matė ją savo vaidentuvė
je tokią pat gyvą ir gražią, tik nelaimė — 
nei žodžio neprabilę vienas j kitą persisky
rė, ii’ nejaugi taip viskas pasibaigė ant am
žių?. ... Baisu jam buvo ir pamislyt jei
gu taip butų.

Ardžiui žibėjo tik jos akįs. Kur jis 
nėjo, kur sukinėjosi vis vaizdavosi su ja 
ten skersai vežimo stovint. Ir klystumet 
jei kas manytumėt kad jis bandė pravyt 
ją sau iš galvos: ne, jis labiau ir labiau ją 
mintimis gaubė, ir prieš jį stovėjo tos juo
dos akįs neišdylančios: nieko kito iš jos jis 
negalėjo prisimint r— nei veido gerai, nei 
parėdalų, tik jos bendrą augalotą sudėji
mą, tik pačią stovylą, ir tik vienas tas juo
das akis. Jis troško kuoilgiau būti vienas 
ir tamsoje kad tik jo akyse jos būti galėtų.

Gulėdamas prie vežimo, jis matė jas 
žvaigždėse, dausose, matė jas šešėliuose 
medžių, ir kalne pilies mūrų bruožuose. Ar 
pažintų jis ją dar vėl kada pamatęs kituo
se rūbuose, kitoje vietoje?

Bet kas darėsi tos moteriškos širdyje 
ir kaip buvo su ja gal tik ji pati kada api
pasakos, nes kaip ji nežiniomis atsirado 
prieš jį taip nejučiomis išnyko ir negalim 
žinoti kaip ji pati jaučiasi ir ar pamanė 
apie musų jaunikaitį, į kurį taip žiurėjo.

¥ * *
Ardys guolyje blaškėsi ir klejojo apie 

ją iki pagaliau užmigo. Dar prieš aušrą 
pajuto jis kaip prie jo prisiartino moteriš
ka, nuo galvos iki kojų apsigaubus didele 
juoda skara, ir pajudinus jo petį prabilo 
tykiai: “Ji tavęs laukia už pilies vartų, 
skubėk — būtinai.... ” Ir išnyko.

Norėjo jis sulaikyt šią moterišką ir 
paklaust kas tokia ta juodakė buvo — bet 
nespėjo, o negalėjo neit, todėl palengva iš
slinko nuo pavežimės ir nuėjo į kelią ve
dantį į krantą ir į pilį.

Žinojo jis kad ji paeina iš pilies, bet

kas ji? Pats pilies valdovas ir jo žmona 
buvo aiškus, ir su jais Ijuvo jų palydovai. 
Su ja gi buvo paskiros palydovės ir sar
gai — kas ji tokia? kas?

Minčių gundomas, lyg sparnais neša
mas, Ardys žengė į kalną, su drebančia 
širdžia ir nežinodamas ko eina ir kam — 
bet jo lipimas į kalną buvo toks sunkus ir 
atgal jį tempė, kad rodės jis niekad neuž
lips. IVaidentuvėje jis matė tas juodas 
akis, ir troško vėl jas tikrumoje išvysti.

Pusiau kalno dalipus, jam taką pasto
jo du tvirti vyrai, šarvais nuo galvos iki 
kojų apmauti. Vienas prašneko:

— Sustok ir gryžk atgal, nebandyk 
lipti, nes nedalipsi. Niekam nieko nesa
kyk, ir tau niekas nieko nedarys. Rytoj 
ryte sykiu su pirkliais iškeliauk.

Nutirpo Ardys; nors butų galėjęs tuos 
vyrus įveikti, leidosi pildyt jų įsakymus ir 
gryžo atgal....

■Y- V- *
.... Kas butų galėjęs miegot po tokio 

sapno, užtai sekantis rytas rado Ardį su

niurusį, neišsimiegojusį, nelinksmą, ir ga
tavą vykti tolyn iš šios srities. Pabudęs 
po to sapno, Ardys priėjęs apkabino kaklą 
savo juodo arklio ir žiurėjo į kalną ir į pi
lį, ir lyg matė tuos du šarvuočiu tamsoje 
stovint, nors tai buvo pakelėj du medeliai, 
bet turbut sapnas reiškė jog priėjimas jam 
prie jos negalimas arba labai sunkus ir ne 
iš jo norų priklausys.

Jei sekančią dieną ta juodakė moteriš
ka ir atsiuntė tarnę pažiūrėt į rinką ir pa- 
siteiraut apie jį tai jau nieko nerado, tik 
buvo arklių išmindžiotos vietos ir išvažiuo
tų ratų žymės, nes pirklys skubėjo dasi- 

[ gaut į didįjį miestą, kur buvo keleto dienų 
prekymetis.

Klausinėt ko nors apie ją Ardys ne- 
dryso, ypač nenorėjo išsiduoti kad taip len
gvai jį nežinoma moteris užžavėjo, kas vy
rui tuose laikuose nepritiko; o antra, kas 
kitas iš pirklio vyrų daug ko j ją žiurėjo? 
Jie matė visas ir visos jiems buvo lygios, 
tai apie kurią jis klausinės?

(Bus daugiau)

JUODAS 
KARŽYGIS

ŠI NEPAPRASTA PASAKA LEIDŽIAMA KNYGOJE

KURIE IŠKALNO PRISIUS PINIGUS GAUS JĄ UŽ

■
Šis pasiūlymas yra nepaprastas ir ne ant visada, nes tik 
iki knyga bus atspausdinta. Taigi mėgėjus šios pasakos 
paraginame pasiskubinti prisiųsti savo pinigus — $1.00 — 
už “JUODĄ KARŽYGĮ” — ir knyga bus jums atsiųsta 
kaip tik bus gatava — o bus gatava šią vasarą.

200 PUSLAPIU yra spėjamas knygos didumas, bet 
jau 100 puslapių knygos atspausdinta, o dar pusė 

rankraščio per “Dirvą” neperleista, taigi galima spėti ji 
bus nuo 200 iki 250 puslapių. Taigi, 200 suvirš pusla
pių nepaleidžiamos nuo skaitymo knygos gauti tik už 
Vieną Dolarį yra labai retas atsitikimas net Amerikos 
knygų spausdinimo istorijoje.

Knyga bus su PAVEIKSLAIS parodančiais nekurias sce
nas iš tos pasakos dalyvių, kas dar labiau knygą pabran
gina ir padaro žingeidesne.

Užsirašyti ją gali dabar tuojau ir visi kas tik nori — ir tie 
kurie skaito “Dirvą” ir kurie neskaito — ir visi gaus 
“JUODĄ KARŽYGĮ” už Vieną Dolarį, kas apmokės už 
knygą ir persiuntimą. Visų kurie užsisakys ją dabar var
dai tilps knygoje kaipo prenumeratorių.

GERIAUSIA DOVANA - “JUODAS KARŽYGIS” 
Visi šią pasaką skaitot su pasigerėjimu, tai atminkit kad 
ir kitiems ji bus taip maloni ir patinkanti, todėl jeigu jau 
pasitenkinai perskaitydami ją iš “Dirvos” patįs, būtinai 
užrašykit “JUODĄ KARŽYGĮ” savo draugams, drau
gėms, giminėms, jaunuoliams čia ir Lietuvoje. Ta kny
ga lengvai suprantama čia augusiam jaunimui, o nekalta 
ir niekam neprieštaraujanti įleidimui Lietuvon — pra
linksminki! savo jaunus draugus ir gimines geriausiu ir 
žingeidžiausiu kuriniu šio meto Lietuvių literatūroje.

(P. S. Knyga spausdinama sykiu su išleidimu “Juodo 
Karžygio” per “Dirvą” taigi ir bus gatava šią vasarą, nes 
norima kuogreičiausia ją užbaigti. Ji bus gatava dar 
pirm išėjimo per laikraštį.)

Siųskit arba priduokit savo prenumeratas adr.:

"DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

ABU GUDRUS

(Feljetonas)

Jonas Kalvutis kaldamas sa
vo kalvėje nusikalė sau svajo
nę išvažiuoti į Ameriką. Jo
nas perdaug nesitikėjo savo lai
mei, jis kalvės nepardavė, o pa
liko globoje savo kaimyno Ka
zio Knisiaus. Jeigu nepasisek
tų Amerikoje karveliai kepti 
sugauti tai nors sugryžus turė
tų iš ko pragyventi.

Už poros metų Jonas rašo 
Kaziui laišką:

“Kaimynėli, kaip laikosi ma
no galvė ir įrankiai?’’

Kazys Amerikon duoda tokį 
atsakymą: “Joneli! kalvė lai
kosi gerai, bet įrankius tai 
žiurkės sugraužė.’’

Jonas pagyvenęs Amerikoje 
r susitaupęs keletą šimtelių 

dolarių sugryžo Lietuvon. Kaip 
Kazys rašė taip ir rado: kalvė 
teberiogso, o plaktukų, replių, 
priekalo ir kitų daiktų nebuvo.

Jonas žinojo kad jo kaimy
nas įrankius pardavė, bet nuda
vė tikintis kad žiurkės sugrau
žė.

Vieną vasaros rytą Jonas 
dirbo savo kalvėje, kaip tuo lai
ku atbėgo kalvėn Kazio penkių 
metų vaikas. Jonas ėmė ir už
darė jį kalvėje. Vakare Kazys 
išbėgiojo visus laukus, išmaišė 
visas kūdras, bet vaiko neran
da. Tada nubėgęs pas Joną 
klausia:

— Jonei, ar nematei mano 
vaiko ?

— Mačiau, varna jį nunešė.
— Tai netiesa! kaip gi varna 

vaiką nuneš?
— O kaip gi žiurkės geležis 

sugraužė? — atsakė Jonas.
Kazys susigėdo ir užmokėjo 

Jonui už įrankius, o Jonas pa
leido vaiką. P. Kriukelis.

BARITONO DAINA
Mano vardas yra J. Onas, ’> 
Esu geras baritonas, 
Kai baltakės paragaunu, 
Savo priešams ausis plaunu. 
Aš išryto vargonuoju, 
Po piet kartais padainuoju, 
Kas rytas vestuvių laukiu, 
Nekuriems dar maršą traukiu. 
O jei kas manęs nemato 
Ir į vestuves neprašo 
Einu pabrolius matyti 
Ir už maršą paprašyti. 
Jie tur mane primylėti 
Ir už maršą užmokėti. 
Ar čia ne mano gudrumas, 
Ar ne mano sumanumas? 
O dar mano Marė Ona 
Tai ne bile kokia ponia: 
Moka gražiai padainuoti, 
O dar gražiau papliotkuoti. 
Jei kita dainuot išdrystų, 
Ją pralenkt po kojų lystų 
Tai manoji sugalvoja — 
Komplimentus dovanoja. 
Jei kas musų negarbintų 
Ir artistais nevadintų, 
Aš juos visada atminsiu, 
Pačtu “prezentą” pasiųsiu. 
Aš saliunuos nesilankau, 
Tik vaistinyčiose parūkau, 
Einu pirkti cigarukų, 
Kartais tenka ir šnapsiukų. 
Tas pašėlęs vaistininkas, 
Nedidelis ir ne plikas, 
Jisai manęs neguodoja, 
Kartais net apiburnoja.... 
Kaip nutraukiu pas Penktuką, 
Gaunu veltui vežimuką: 
Pilną plikių prisodina, 
Visi žmonės tuoj sužino. 
Į belangę mus gabena, 
Ar aš rėkiu ar jie stena, 
Kaip reik rytą vargonuoti 
Klebonėlis tur bėluoti....

C. Levelandietis.
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Tinkamas Suvedimas 
Elektros Vielų

Apie 95 nuošimčiai tų kurie per
ka arba budavojasi namus šiandien 
negauna tiek elektriškų įrengimų 
kiek tikėjosi, ir tą patiria pervėlai.

Pasvarstykit tik kaip išeina jeigu 
elektriškos vielos ir išvedimai lem
poms nesuvesta tose vietose kur rei
kalinga, kaip įsirengiant sau namo 
vidų įsivaizdini turėtų būti, kur koks 
rakandas stovės, ir tt.

Sakykime, štai jus įsikraustot į 
vieškambarj ir sustatot sau rakan
dus kaip patinka. Viename kampe 
pianas ir piano lempa, kitame kam
pe kėdė ir kita lempa, o prie sienos 
stalas su lempa ant jo.

Bet apsižiūri po kambarį ir štai 
patiri kad elektros sagtįs lempų pri
jungimui yra visai kitose vietose ir 
užslėptos tai už radiatorių tai už du
rų tai kitur. Tada imk ir tiesk vie
las per kambarį iš vieno kampo į ki
tą.

Ar kas pirktų tokį namą jei van
dens kranas butų tik vienas ir tas 
pats skiepe, o kuomet reiktų van-

dens gręžtų skylę ir gumine paipa 
leistųsi vandenį iš skiepo į virtuvę? 
Niekas nepirktų. Vienok šiose die
nose daugybė gyvena namuose su 
išvedžiotom per kambarium elektros 
vielom kad galėtų turėti šviesą kur 
reikia. 4

Kad galima butų pasinaudoti elek
tra tose vietose kur reikia turi būti 
sagtis išvestos tinkamose vietose po 
kambarį kad nesidraikytų po grin
dis negeistinos vielos.

REIKALINGA SENYVA MOTERIS 
prie namų prižiūrėjimui mažos šei
mynos. Geras gyvenimas del senos 
moteries. Atsišaukit šiuo adresu: 
14109 Kingsford Ave. Mrs. Ruben, 
Lietuvių šeimynoj.' ♦

Didis Pasisekimas

Feen^a-mint
The Chewing LAXATIVE

K Skanus metu kromto- t 
mas gumas kuris regu- » ». 

ĮSįliuoja vidurius. Vaikai M 
i'V ji mėgsta.

15c ir 25c

TĖMYKIT
$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. 
185th st., greitam pardavimui 
kaina tik $6,600. Geriausias 
pirkinis.

Prospect 2825, Vakarais Ed
dy 7586.

GAVO
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per ‘‘Dirvos’’ Agen
tūrą šios ypatos:

Jonas Malonis ..................... Lt. 100
Petras Žemaitis ............................. 50
Izabelė Janušauskienė ,.............. 100
Emilija Likiutė ........................... 300
Ona Lesienė ................................... 200
Marė Semulaitis ........................... 100
Pranas Račkauskas .................. 150
Jieva Kvietkauskienė .............. 200
Mikas Valaitis ............................... 250

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra

KAM KENTĖTI?
Žmogus negali džiaugtis gyve

nimu turėdamas sugadinti} skilvį.
Ar turit gazų skausmus?
Ar jaučiat išpustas?
Neturit apetito?
Jeigu turit kurį iš tų simpto

mų bandyk OHRANA STOMACH 
TONIC. Jis pagelbėjo kitiems ir 
pagelbės jums.

Parsiduoda visose gerose vaisti
nėse arba rašykit į

Jay Chemical Co.
1428 E. 52nd Street

Cleveland, Ohio.

y.v.w.v.v.wr.w.sw.w.-.
Nedeldienių 
Ekskursijos

METROPOLITAN CLOTHING CO.
Lietuviška Drapanų Krautuvė

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

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

ADOMAS NORKEVIČIA
6900 SUPERIOR AVE. Kampas Russell Road

Skersai gatvę nuo Lietuviškos svetainės.

^ICKO-PaTE Road-:

I
 į Pirma Diena, Gegužės 1 j! 
į Žemos kainos į Daugelį Punktį į 
Ji Nedėldieniais 
■J Sezono.

° Savaitinės

Pirmos dienos 
ir Gegužės 1. 
formacijas iš Tikietų Agentų J 
Euclid Ave. (E. 120th St.) West į 
25th St., Broadway stotyse. Ji

Telefonas Cherry 2000 įLakewood Stoties Telefonas j 
uH Boulevard 33 į
> City Ticket Office J
•į 902 Chester Avenue ■[
į Union Trust Building Z1

bėgyje Vasaros

Ekskursijos
Balandžio 29-30

Gaukit pilnas in-

Apsaugoki! Jų Žaislavietę
QRINDYS jūsų namuose yra tai jūsų vaikų vidu

jinė žaislavietė.
Tai yra žaislavietė pilna didesnių pavojų ne- 

esg uyž- nake,lau ar ngikada šitie ijaavpislvioet 
gu žaislavietės lauke, kadangi šie pavojai yra ne
matomi.

Kiekviena pėda kuri Įžengia gali Įnešti jiems 
ligų perus kurie tuno dulkėse ir purve gatvėse — 
perus kurie pasalingai eina prieš vaikų sveikatą, 
net prieš jų gyvastį.

Tik vienas yra būdas apsisaugoti — tai yra 
valant elektrišku valytojų.

Elektriškas valytojas pasiekia kiaurai — ne
palieka saugios pasilsio vietos gyvasčiai grasinan
čioms bakterijoms.

Vardan savo vaikų sveikatos, įsigykit elek
trišką valytoją. Apsilankykit pas elektriškų da
lykų pardavėją šiandien.

THE ELECTRICAL LEAGUE

Biznierių ir Profesionalu Direktorius
PARDAVIMAI

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

NAMAS PARSIDUODA
6910 Lawnview Ave. 2 šeimynų na

mas po 5 kambarius ir maudynę 
viršuj ir apačioj. 3 garadžiai, nau
jai numaliavota. Galima gaut $93 
į mėnesį rendos. Kaina $9000.

NAMAS PARSIDUODA
Moderniškas, 7 kambarių, maudynė, 

furnasas, ant 1487 E. 71 St. arti
Wade Park avė. Labai pigiai kas 
tuoj pirks. Savininkas 1520 E. 70 st.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
8125 Superior avė., saldainų ir ciga

rų krautuvė, garantuoja $400 sa
vaitinių ineigų. Turi būti parduota 
del partnerių nesutikimo. Greta yra 
kambariai gyvenimui. Matykit Zi- 
merman, Notary, 12900 Buckeye rd.

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c
Unijos darbininkų— 

Rankų darbo.
Padaryti iš Porto Rico ir 

Havana tabakų.
John M. Sulzmann Mfg.

6802 Superior Ave.
Lietuvos Lietuviai ateina į

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Superior Hardware Co.
Geleždaikčiai, Cino Reikmenįs, Pečiai 

Maliavos, Stiklas, Etc. 
6112 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Sleitų ir Žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas Ė. 65th St.

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

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

The Lake Erie Lumber & 
Supply Co.

5459 Hamilton Ave.
Randolph 5080.

SPECIALIAI SPECIALIAI
9 pėdų per 12 congoleum patiesalai 

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

National House Furn. 
Supply Co.

5810-5812 Superior Ave.
Randolph 7271

Lengvi išmokėjimai jei norima.

SUSTOK!
Dabar laikas užsisakyt va
sarinius siutui. Kainos la
bai nupigintos. Siuvam ant 
užsakymo nuo $30, $35, ir 
$40 vyriškus siutus.K. E. YOCHUS

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

Telefonas Florida 3367 RX.

A. šeporaitis ir K. Urbšaitis

EZELLA THEATRE
■SUPERIOR prie E. 70th.

Ketvirtadienį ir Penktadienį
Jules Verne’s

MICHAEL STROGOFF
šeštadienį Gegužės 7 

Richard Dix, Betty Bronson in 
PARADISE FOR TWO

Sekm., Pirmad. Antrad. Geg. 8-9-10 
Charles Murray, Chester Conklin 

in McFADDEN’S FLATS

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS 
6926 Superior Ave. 

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

popieriuoLa ir maliavoja
KAMBARIUS

Darbą garantuojam. Kainos 
prieinamos.

Telefonuokit kada reikia. (17) 
PENNSYLVANIA 1183 JX 
1021 EAST 77TH STREET

Trečiad. Gegužės 11
Dorothy Revier in

WHEN THE WIFE’S AWAY

Pennsylvania 2107. įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO. 

6710-12 LEXINGTON AVE.

“Visiškai Nauja Skalbimo 
Sistema”

Patogi Lietuviams skalbykla, 
tik patelefonuokit ir vežimas 

pribus.
Randolph 7761
Randolph 7762

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Furnasai

1169 East 79th St.
Randolph 5977

H. & Electric Co.
SKALVIAMOS MAŠINOS 
VACUUM VALYTOJAI

Radio ir reikmenįs—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.

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

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

sias ir kainos teisingos.

ANTRI MORTGEČIAI
MR. FELDMAN

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

7208 St. Clair Ave.
Penn. 0783

HARRY W. SMOLK, Prop.

Estella Beauty Shoppe
Plaukų Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor
Plaunam, Ištaisom 
Aptaisom veidą ir 

tam panašiai.
1218 East 79th St.

Telefonas Pennsylvania 1250

Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVĖ

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

Frank Cerne
BRANGMENŲ, RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465 
930 East 79th Street 

Penn. 999 
Randolph 1822

KISH’S GARAGE 
6910 Wade Park Ave. 

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

P. W. Kish, 8 metai prie Studebaker 
taisymų.

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

7412 St. Clair Avenue

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAM

$89-75
APEX

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER
CO.

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

T ė m y k i t e
Visokios batarejos, Radio Į jg gi
reikmenys. Taisom ir per- 1 W W JĮ jg J

žiūrim DYKAI.
Kreipkitės reikale pas mus. trade mark registered

Freeman Battery Service 7305 Superior Ave.

THE STONEMAN COMPANY
PLUM AVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]iiiiEiiiiiiitiiiiiiiiiiiniii!iiii:tuiiiiii!iL  
= Prospect 2420 Central 1766 =

Į THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
= kuojam, išleidžiam ir sukraunam. =
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiitF

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių LietuvojeA. S. BARTKUI

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas
Fotografas

FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną 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 -----

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood avė. 
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

4> 4»4» 4*4*4’ *J»4*4*4* 4*4* 4*4»

I O o ROSEDALE ©|
l Ory Cleaning Co.t
X Rand. 7906 X
❖ C. F. PETRAITIS, Prop. ❖
| 6702 Superior Ave., *

4*^**^***I*4*4**.*4**.*4***,*4**i* 4*4*4*

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

ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai

7321 Superior Ave.
Tel. Penn. 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.

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c. 

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

The East 79th St. Shoe 
Store

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

odos, Satino ir Suede.

Rand. 4108 Jack Haber, Mgr.

St. Clair Auto Wrecking
PERKAM, PARDUODAM IR 
MAINOM AUTOMOBILIUS

Parduodam dalis visokių automobilių.

1377 East 55th Street

Randolph 7185. Res. Eddy 9079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.

6506 St. Clair Ave.

Superior Battery Co.
Išdirbėjai

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

Štai jūsųPROGA
Vienos savaitės laikui 

25 centu vertės 
NEBALTINTAS MUSLINAS 

specialiai po18c
VARDAS

Geo. L. Schlather 
6107 Superior 

6616 Wade Park

Randolph 0758
P. J. Pickett

PLUMERIS, GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIU BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikama 
ant pareikalavimo.

7407 Superior Ave.

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sieninės Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS— 
7720 S. Clair Ave.

Phone Rand. 5440
7820 St. Clair Ave.

Phone Rand. 4931

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.
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AR BUVO LIETUVOJE KO
MUNIZMO PAVOJUS

Klysta tas kas mano jog Lie
tuvai nebuvo komunizmo pavo
jaus. Prieš Gruodžio 17 dienos 
perversmą Lietuvoj tiesiog da
rėsi šlykštu žmogui tikrai my
linčiam savo tėvynę Lietuvą, 
nes visi užkampiai pradėjo kni
bždėti komunistiška propagan
da, begalės jų literatūros prisi- 
platino po visą šalį.

Socialdemokratams valdant 
šalies vidaus reikalus, musų tė
vynė Lietuva buvo išniekinta 
įvairiausių svetimų perėjūnų— 
jiems buvo pavelyta Lietuvą 
teršti, niekinti, ir už tai gerai 
kad Požėla ir Čepinskis buvo iš 
valdžios prašalinti.

O jus, Amerikiečiai, kam 
brangi yra Lietuva ir mylite 
dar ją, liaukitės su neapgalvo
tais žygiais, deginkit savo be
reikalingus protestus prieš ‘fa
šistų” valdžią Lietuvoj, ir gryž- 
kit prie ramaus kultūros darbo 
tarp savęs ir padėkit Lietuvai 
kilti kultūroj, o ne broliui prieš 
brolį stoti su ginklu.

J. Gogelis.

DEBEIKIAI, Utenos apsk.

Pastaru laiku Debeikiuose

taip kad jau vasarinių šiaudu 
birkavui mokama iki 30 litų. 
Gyvulių kainos labai žemos.

J. Gogelis.
▼ ▼ ▼

ATMINKIT NAŠLAIČIUS LIE 
TUVOJE

Niekas taip nevargsta Lietu
voj kaip vargšai biedni našlai-

KO NORI BOLŠEVI
KŲ TRANAI

Kada pasauline spauda iške
lia bolševikų darbus ir nurodo 
jų niekšystes tai bolševikai su
šunka kad tai yra šmeižtas iš 
buržuazijos pusės. Bet kada 
liaudis pradeda vyti bolševikų

apmiręs visoks draugijinis ju
dėjimas, tik vienas šaulių Są
jungos buris energingai dar
buojas, laiko susirinkimus, uo
liai platina savo laikraštį “Tri
mitą”, kaskart vis didėja są
jungos narių skaičius; žodžiu, 
visi pasiryžę yra ginti savo ša
lį nuo išlaukinių ir vidujinių 
priešų. Tai vienintelė organi
zacija kuri nesutepta partijų 
purvais, gina Lietuvos nepri
klausomybę.

Debeikiečiai blaivėja. Visa
me miestukyj nėra nei vieno 
traktieriaus, o slaptuose urvuo
se neleidžia pardavinėti vietos 
policijos nuovado padėjėjas, ku
ris yra blaivus ir energingai 
darbuojasi prie® alkoholio die
vaitį. Tai girtinas reiškinis 
kad net atlaidų dienomis nema
tyt girtų nei gatvėse trukšmus 
keliančių ir tvarką ardančių, 
kas seniau buvo paprastu da
lyku.

Stoka pašaro. Debeivių apie- 
linkėj šįmet žmonės labai bėda- 
voja del stokos pašaro. Kas
dien kįla šiaudų ir šieno kainos,

čiai, kurių gyvenimas yra pasi tranus iš kaimų tas aiškiai pa

NUPIGINTI PASIRINKIMAI
Moteriškos Rayon Pančiakos

baisėtinas. O kas jais rūpina
si? Su skausmu širdies turiu 
pripažint kad niekas.

Lietuvoje dauguma veikėju 
paskendę partijų rietenose, po 
šalį švaistydamiesi bereikalin
gai mėto brangius centus, aik- 
voja brangų laiką tik savo am
bicijų siekimui, užmiršdami 
tuos verkiančius duonos kąsne
lio našlaičius; tie jauni Lietu
vos daigai skursta pusnuogiai, 
alkani, beveik nemokinami.

Nors jus, brangus Amerikie
čiai, mažiau aikvokite brangti 
laiką ir pinigus partijų maka- 
lienėms, bet ištieskite pagalbos 
ranką tiems kurie išbadėję lau
kia kad gautų ką nors suval- 
gyt, kad pasilaikyt gyvybėje ir 
apsigint nuo ligų.

Nors ir menkas aukas galima 
siųsti kad ir į Patiekos Draugi
ją jos pirmininkui, P. Kriukelis, 
Rokiškio paštas, Ųlytėlės kai
mas, kur jūsų aukos bus tinka
mai sunaudotos, o užaugę naš
laičiai atsidėkos jūsų duosnu- 
mui dirbdami kultūros darbą 
musų tėvynei Lietuvai.

Jūsų keli centai paaukuoti 
šitam svarbiam tikslui išgelbės 
nevieną vaikutį iš nasrų žiau
rios mirties. Nėra didesnės au
kos del savo tėvynės už sušel- 
pimą biednų našlaičių ir šviesos 
skleidimą tarp tamsios .liaudies.

“ J. TJęgelis.

rodo kad liaudis subolševikė j tį
siais žmonėmis nepasitiki.

Ir ištikrųjų, žiūrint į bolše
vikų idėjas randi kad jos ne 
tik kenksmingos musų tautai, 
bet ir viso pasaulio žmonijai. 
Nors komunistai tiki kad grei
tu laiku jie užkariaus pasauli, 
bet tai yra sapnas kuris paeina 
nuo supuvusių smegenų.

Su kiekviena diena pasaulis 
žengia arčiau prie kultūros ir 
labiau pažįsta žmoniškumą, o 
tapdamas žmoniškesnių, pasau
lis niekados negali pavirsti bol
ševikų idėjų pildytoji!. Bolše
vizmas yra pasaulio niežas, ku
ris tik prie tų prilimpa kurie 
gyvena tamsybėje ir nemorališ- 
kose šiukšlėse.

Nors bolševizmas Lietuvai iš 
vidaus pusės nesudaro didelio 
pavojaus, bet vistiek jis suturi 
ir kenkia kaimų kultūrai plėto
tis. štai paduodu pavyzdžius.

Ųlytėlės šelpimo Komitetas 
gavo protestą nuo apielinkės 
subolševikėjusiu mažažemių ku
rie biedni yra daugiausia del to 
kad viską praleidžia gaminda- ) ‘ j
mi ir gerdami cukrinę degtinę. 
Protestas skamba taip:

“Nešelpti krikščioniškos pa
žiūros našlaičių, nešelpti moks
leivių, nes jie yra buržuazijos

augintiniai; prašalinti iš komi-1 
teto Grigonytę ir Smalstį, nes 
jie yra buržujai; švietimo sky
rius turi pertraukti duoti skai
tyti Amerikonišką ‘Dirvą’.”

Iš šito protesto galima pa
žinti jų norai ir kultūra. Bet 
mes į jų protestą nekreipiame 
nei mažiausio dėmesio, nes 
mes žinome ko jie nori dasiekti į 
savo reikalavimais. į

Musų šalpos draugija yra be- I 
partinė, bet grynai tautiška, ir 
mes šelpiame visus be skirtu
mo pažiūrų, švenčiausios mu
sų idėjos yra pirmučiausia pa
dėti tiems našlaičiams kurie 
veržiasi prie mokslo, prie ap- 
švietos. Grigonyti ir Smalstys 
būdami susipratę turtingi ūki
ninkai smarkiai gina draugiją 
nuo bolševikų nuodų, kas jiems 
labai nepatinka, švietimo sky
rius. ne tik neliaus “Dirvos” 
platinęs, bet lėšų turint bandys 
daugiau jos parsitraukti į Lie
tuvą, nes sulyg daugumo skai
tytojų ir reikalavimų vieno eg
zemplioriaus permaža. Reikia 
pastebėti kad “Dirva” pereina 
per rankas daugiau kaip poros 
šimtų asmenų, taigi ji Rokiškė
nuose yra pragarsėjus. Bet 
kadangi “Dirva” paskutiniu lai
ku smarkiau puola komunistė
lius tai visokiems karčiamų er
kėms ji labai nepatinka. _

Ne tik Lietuvos draugijos tu
ri mesti lauk iš savo tarpo ko
munistiškų idėjų žmones, bet 
patartina ir Amerikos Lietu
viams jų niekur neįsileisti. To
kiu budu jie kaip blakės aplei
stoj troboj išnyks.

P. Kriukelis.
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JŪSŲ KAIMYNYSTĖJE RANDASI
ŠIO PIENO PARDAVĖJAS

p LOVER MEADOW TIKRAS KARVIŲ PIENAS yra 
‘ toks kokį gamta jį norėjo padaryti—saugus, ska

nus ir sveikatą duodantis, žmogaus ranka jo niekad 
nepaliečia.

Kiekviena motina kuri atsako už maisto švarumą na
muose (ypatingai kur yra vaikų) privalo duoti savo šei
mynai kasdien Clover Meadow TIKRĄ Karvės Pieną.

Jeigu Jūsų Pardavėjas Jo Neturi 
šaukitės arba Telefonuokit

Clover Meadow
Real Cow’s Milk

1823 E. 55th St. Tel. Rand. 3407

ar tai butų bizniškas ar 
draugiškas reikalas

Lašuoti Voiles, Yardas 10c.
Voiles ir visokios kitokios spau

sdintos materijos, 32 ir 36 colių 
pločio. Specialiai Basemente.
22c Ginghams, Yardas 12,/2C

Gražus ploni ginghams, 32 co- 
I lių pločio, vienodų spalvų, languo- 
j tų ir kitokių, specialiai Basemen- 
j‘e.

45c Charmeuse, Yardas 29c
Ploni charmeuse, spausdinti, 32 

colių pločio, žibančiu viršum, su 
mažais marginiais. Basemente.

25c Inaustas Madras, 19c
Tyras baltas maustais langu

čiais ir bryžiais, del apatinių, pa- 
džamų, marškinių ir t. Specialiai 
Basemente.
25c Platus Perkelis, Yar. 18c

36 colių perkelis, mašais bryže- 
liais ir marginiais ant šviesių ir 
tamsių dugnų. Basemente.
45c Paklodėms Audeklai, 31c

Sunny Brook paklodėms audek
lai, 81 colio plojio, tyri balti, be 
siūlių, del plačių lovų, švelnios 
rūšies. Basemente.
45c Angliški Audiniai, 15c y.

32 colių pločio mažais įvairiais 
marginiais, gražių spalvų, specia
liai Basemente.
49c Sunburst Rayons, 35c

Žibanti rayons, įvairių margi
nių, mažais ir dideliais langu
čiais. Tvirtų spalvų. Basemente.

Vyriški Apatiniai po 49c
Vyriški balbriggan apatiniai— 

marškiniai ir kelinės, trumpom 
rankovėm ir kojagaliais, antros

I ruišes 69 vertės. Basemente.

pora 29c
Rayon pančiakos tvirtais vir- 

šais ir pėdom, visose spalvose, 
antros rūšies 50c vertės. Base
mente.
Moteriškos Pančiakos, 52c 
šilko ir rayon pančiakos su 4 

colių mercerizuotu viršum, mėgia
mose spalvose; 89c-95c vertės— 
specialiai Basemente.

Moteriškos šilkines Pančia
kos pora 69c

Gražios šilkinės pančiakos su 
mcrcerizuotais viršais ir pėdom, 
likučiai iš ?1.59 ruišes. Base
mente.
Atletiški Union Apatiniai 59c

Vyriški union atletiški apatiniai 
iš ružavo ir balto audimo, neku- 
rie su rayon bryželiais, 89c rū
šies. Basemente.
Vyriški Mėlyni Marškiniai 

po 62c
Su kalnieriais prie jų, mėlyno 

cambray darbiniai marškiniai su 
trim siūlėm, dvinl kišenukais, 89c 
rūšies. Basemente.
Vyriški Union Apatiniai 59c

Vatiniai union apatiniai, trum
pom rankovėm, ik kelių ilgio, gel
svi ir balti, antros rūšies $1 ver
tės. Basemente.
Vyriškos Vatinės 

pora 15c
Vatinės pančiakos, 

vyzdžių ir marginių, 
antros rūšies, 
29c vertes.

I Kurie manot keliaut apšilau- 
i kyt Lietuvon ateikit “Dirvon” 
pasiteirauti apie laivakortes ir 
reikalingus popierius. “Dirvos” 

, ofisas atdaras per dieną ir va- 
I kare iki 8 vai.

Vestuvės

Pančiakos

įvairių pa- 
pirmos ir 

reguliarės 25c ir 
Basemente.

į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrų Specialistų, o ne J 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- į 
ras specialistas arba profesorius ne- S 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 5j 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, į 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- į 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie į 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir J 
patyrimo bei neišrado jūsų tikros Ii- n* 
gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- “C 
gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati- į 
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį J 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir jC 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 5 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo ?

5 kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz- S 
į das užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit į 
į pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš' po ištyrinėjimo tikrai pasaky- S 
į siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai. į
4 Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems. 4
| DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS Į;
5 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland £
J ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4. <
•J Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. į 
5 Nedėldieniais nuo 10 iki 1. ”<

•- • 5 L : 
I»o©k . - 
to your health. Epsom 
Salts.is still the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSOM
SALTS COMPOUND IN TABLETS

At yoav drag gist, 2 Sc
The Knight Laboratories, Chicago

Pokiliai

SPECIALE
POLICIJA IR 

DETEKT1VA1
JAMES P. MANGAN DETECTIVE AGENCY

EVERGREEN 5385

CLEVELAND 
ERIE PA. 
BUFFALO 

III MAGMA FALLS
CEDAR POUF 
PUTIN BAY

Ask your ticket agent or tourist agency for tickets via 
C &. B Line. Your rail ticket Ij good on our Steamers.

New Automobile Rate $5.00 and up
THE CLEVELAND AND BUFFALO

TRANSIT COMPANY SS.SOE. 9th Street Pier Cleveland, O. A •pcJ.cJLF

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

Three Palatial C&B Steamers
The Great Ship “SEEANDBFE”-“CITY OF ERIE” 

and “CITY OF BUFFALO”
Unlimited facilities, including large air; clean staterooms 
that ensure a long night's refreshing sleep. Excellent 
dining room service.
DAILY MAY 1st TO NOVEMBER 14th 
Each Way Every Night Between 
Cleveland and Buffalo 
Leaving at 9:00 p. m., arriving at 730 a. m.

Eastern Standard Time 
NEW ERIE DIVISION 

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

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

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

Connections for Niacara Falls, Eastern and Canadian Points

The Ohio Bell 
Telephone Company

ant NASH motoro
persitikrinimui jog yra geras

ši iliustracija parodo du Nash Advanced Six 
inžinus sujungtus krūvon dideliame Nash 
bandymų kambaryje.
Vienas iš tu motorų suka antrą, įmiklini- 
inui jo. Po kelių valandų tokio sukimo, ki
tas pradeda sukti antrąjį.
Paskui, po 8 iki 10 valandų veikimo savo 
paties spėka, jis tampa išardomas. Bearin- 
gai, jungianti špykiai ir pistonai atsargiai 
peržiūrimi. Valves išgręžiama ir perdeda
mą.
Toliau, išlavinta ausis inžinų eksperto ima 
klausyti to motoro veikimo. Kuomet jis 
persitikrina kad motoras yra visiškai gera

me stovyje, jis buna uždedamas ant ratų. 
Paskui eina kitas uolus egzaminavimas, pa
čiame kare, išvežus ant kelio. 15 ekstra va
landų išviso esti sunaudojama pirm negu 
viršuje parodytas motoras esti gatavas iš
davimui jų savininkams.
Kaip lengvai Nash galėtų sutaupyt tą lai
ką ir pinigus. Jus niekad negalėtumėt pa- 
tčmyt to skirtumo.
Bet kiekvienas Nash savininkas žino jog 
skirtumas yra!
Kiekvienam Nash pridėta ekstra valandos 
ekstra užžiurėjimo, pakėlimui jo virš vidu
tiniškų karų laipsnio—kad Nash savo vei
kimu vadovautų pasaulį!

26 Skirtingi Nash Modeliai kainose nuo $865 iki $2090 f. o. b. factory 
. I

Palaikymui ir padidinimui gerų norų kokius Nash dabar turi tarp CIeve-1
Olando Lietuvių mes įsteigėme Lietuviškus Dcpartmentus kiekviename Nash j! 

sandėlyje apačioj pažymėtame, žmogus kuris moka jūsų kalbų bus ten?
i jums patarnauti—paklauskit jo ir jis maloniai ir mandagiai patarnaus.

ZUCKER NASH MOTORS CO. NASH HOLZHAUSER CO.
6816 Superior Ave. Rand. 1725 6225 St. Clair Ave. Rand. 1472

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

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

Atdara vakarais
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SPORTAS

6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476
K

Komaras praneša kad jis žada šią 
vasarą išvažiuot Europon, bet tikrai 
nežino. Važiuos su ristynėmis. Akrono Naujienos

Pažymiausias Clevelando 
Koncertas

Jau tik savaitė laiko iki tos gar
sios Pavasarinės Dainų Iškilmės ku
rią Clevelandui suruošia Babravičius- 
Vanagaitis, dalyvaujant žymiausiam 
Amerikos Lietuvių pianistui, M. Yo- 
zavitui. Pastebėtina tas kad Yoza- 
vitas yra čia gimęs jaunikaitis, vi
sai dar jaunas žmogus, o jau nepa
prastai atsižymėjęs. Jis yra muzi
kos mokytojas ir orkestro vadovas, 
ir jo- pasirodymas bus didelis priedas 
prie koncerto.

Artistas J. Babravičius yra vi
siems žinomas kaipo pasaulinis dai
nininkas, kurs dainavo Maskvos ope
roj iki revoliucijos, paskui aplankė 
daugelį Europos didmiesčių dainuo
damas didžiausiose audiencijose, ir 
dainuodamas su Šaliapinu operoje 
"Sevilijos Kirpėjas” Kanadoj savo 
klausytojų suoluose turėjo net Ru- 
manijos karalienę Mariją.

Amerikos spauda su pavydu rašė 
apie Babravičiaus dainavimą opero
je, bet negalėjo užslėpti kad jis kai
po vaidintojas operoje buvo nesuly
ginamas.

Babravičius dainuos operų dainas 
Lietuviškai ir Lietuvių liaudies dai
nas. Su Vanagaičiu sudarys tokių 
duetų kad klausytojai negales nusė- 
dėt vietose. Jiem akompanuos M. 
Yozavitas, kuris gros ir solo.

Vanagaitį visi jau žino iš dauge
lio jo pasirodymų Clevelande, bet'su 
Babravičium jis turės daug ko nau
jo ię? gražaus.

Karolis Sarpalius žada pasisku
bint į Clevelandą prieš tą koncertą 
ir taipgi prisidės su savo, o jeigu 
Vanagaitis norės tai uždės jam ke
lis “headlokus”.

Šio koncerto — arba koncertų kon
certo — nei vienas Clevelande ne
privalo praleisti.

Koncertas įvyks Gegužės 13 d., 
penktadienio vakare, Lietuvių salėj.

Tikietai iškalno galima gauti “Dir
voj” ir pas pavienes ypatas.

Bet dabar pažiūrėkim į šitą: Pats 
Radys irgi pasirodė netolerantiškas, 
nepakenčiantis kitų žmonių kitokių 
minčių ir norintis kad visi protautų 
taip kaip jis: “Dirvą” vadino fašis- 
tuojančia, remiančia smurtininkus, 
tik dėlto kad “Dirva” nežiūri į Lie
tuvą jo akim, bet savo.

Tokiems kalbėtojams reikėtų pir
ma pamislyt ar teisingai jie prime- 
tis jeigu neteisingai jiems primeta- 
ta kitiems “fašizmus”, o tada skųs- 
nia bolševlkiškumai.

Matyt jam nepatinka kad “Dirva” 
atsisako kištis į jų vaidus ir kurstyt 
žmonelius prie kraujo praliejimo, ko
kis turės įvykti, nes Radys prana
šavo kad dabartinė valdžia tuoj bus 
nuversta.

Mes Amerikiečiai — o ypač Cleve- 
landiečiai — Lietuvos neapleisim, už- 
tarsim ją nuo bolševikų ir kitų prie
šų, bet turim atsisakyt remt parti
jas, nes jos tada dar daugiau pešis 
jei matys mus duodant jiems pini
gus peštynėms. Jie ten musų aukų 
nesunaudoja Lietuvos žmonelių kėli
mui kultūroje, tik peštynėms tarp 
savęs. * Solo.

SUSIVIENIJIMO KUOPŲ PRA
KALBOS

Kas įdomaujate savo gerove atei
kit į prakalbas rengiamas Susivieni
jimo kuopų: 14-tos, 136-tos ir 339- 
tos jaunuolių kuopos. Prakalbos at
sibus antradienio vakare, Gegužės 
10 d., Lietuvių svetainėj, nuo 7:30 v. 
Kalbės SLA. keliaujantis organiza
torius, “Tėvynės” redaktorius S. E.

KAROLIS SARPALIUS 
Lietuvių sunkios vogos ristikų 
čampionas, kuris iššaukė ristis 
Lenkų čampioną, Stanley Sta- 
siak. Jų ristynės bus Clevelan
de Gegužės 17 d. miesto audito
rijoj. , Sarpalius pasižadėjo daly- 
vaut ir Babravičiaiis-Vanagaičio 
koncerte Gegužės 13 d., jeigu 
laikas pavelys.

Lenkas Stasiak Neatsisako 
nuo Sarpaliaus

Visi Clevelando Lenkai subruzdo 
patyrę kad musų čampionas Karolis 
Sarpalius iššaukė Lenkų čampioną, 
Stanley Stąsiak, ristynėms. Lenkai 
baisiai pyko ant Sarpaliaus pereitą' 
rudenį kam Wladek Zbyszko jo ne- j 
parito, na tai dabar džiaugiasi su- ■ 
lauksią progos pamatyt kaip Stanley ; 
Stasiak, kuris parito abudu Zbysz- 
kus, parodys Sarpaliui kad Clevelan
de jam nėra ko smarkaut.

Iki šiolei dar nei vienas Clevelan
de ristikas Sarpaliaus nenugalėjo, o 
jis nugalėjo beveik visus su kuriais 
neišėjo lygiomis.

Bet kitokia giesmė, sako Lenkai, 
išeis Sarpaliui su Stasiuku.

Marotta praneša kad šitoms risty
nėms paskirta diena antradienis, Ge
gužės 17 d., miesto auditorijoj. Bus 
ir kitos geros ristikų poros.

Apie tai kitą sykį bus pranešta 
daugiau.

DU SEIMO ATSTOVAI LANKĖSI
Pirmadienio vakare, Clevelande 

buvo prakalbos dviejų Lietuvos Sei
mo atstovų. Valstiečių Liaudininkų 
pasiuntinis, N. Radys, kalbėjo Lie
tuvių svetainėje. Klerikalų pasiun- 
tinis, arba geriau sakant pabėgėlis, 
L. šimutis, kalbėjo bažnytinėje salė
je. šimutis pereitą metą išvažiavo 
į Lietuvą ir buvo išrinktas į Seimą, 
bet jam Lietuva nusibodo ir jis su- 
gryžo Amerikon.

Abu kalbėtojai rėžė savo partijos 
naudai kalbas: šimutis bolševikavo 
Valstiečius Liaudininkus ir kitus ne- 
klerikališkus žmones, o Radys fašis- 
tavo sau nepatinkamus žmones, ir 
sykiu “Dirvą”, buk ji remianti fašis
tus.

Publika norėjo suvesti abu juos į 
krūvą ir tegul koliojasi arba paaiš
kina dalykus akis į akį sustoję. Bet 
sako Šimutis nesutikęs, aiškinęsi ne
turi laiko, rytoj kitur kalbės, todėl 
negalės stoti į debatus su Radžiu.

Kaipo partijų šulai, ir vienas ir 
■ kitas gražiausiomis spalvomis pie
šė savuosius ir juodino kitus.

Ir keista žiūrint į tuos Lietuvos 
politikierius: ten pešasi, vaidijasi, o 
paskui atbėga čia į Ameriką pas 
mus verkt, skųstis ant kitų ir pra
šyt ten jiems tvarką daryt. Bet ka
da Amerikiečiai pabando ką nors ten 
jiems patart ar paprašyt tai tuoj 
gauna per nosį: nesikiškit, jus su- 
amerikonėję, persigėrę necivilizuota 
kultūra, jūsų apsiėjimai ir patari
mai Lietuvai netinka.... Taip maž
daug j mus Lietuvoj žiuri kada rei
kia iš musų patarimus imti.

Šimučio prakalbos buvo su progra
mų: dainomis ir muzika. Publikos 
buvo skaitlingai, bet aukų surinkta 
tik $37, reiškia aukavo centais, de
šimtukais, o ne dolariais.

Radžio prakalbose publikos buvo 
mažai, čia kalbėjo ir vietinis, che
mikas, P. J. Žiuris, kuris gana aš
triai uždrožė kunigams, klerikalams 
ir sykiu Lietuvos ponams ir politi
kieriams.

Fašistavimas “Dirvos”
Prie Radžio prakalbų reikia štai 

kas paminėti: jis nusiskundė kad 
Lietuvoje klerikalai ir dabartinės 
valdžios šulai labai netolerantiški ir 
kiekvieną ne-klerikalą žmogii vadi
na bolševiku ir tokiu budu muilina 
tamsiems žmonėms akis.

S. E. Vitaitis

Clevelandas palengva auga į Ame
rikos medikalį. centrą ir neužilgo bus 
Amerikai tuo kuo Europai yra Ber- 
linas ir Vienna. Aplink Western Re
serve universitetą tuokiasi Medika- 
lis Centras, kur bus universitetai me
dicinos, dentisterijos, farmacijos ir 
slaugininkystės, Kūdikių ir Vaikų li
goninė, Gimdymo ligonine ir Allen 
Memorial medikalis knygynas. Tai 
bus didžiausia moderniška koalicija 
prieš ligas, gal but didžiausia visa
me pa'saulyje.

Prie universiteto ligoninių ir mo
kyklų bus dadėta Nauja Lakeside li
goninė ir nauja Rainbow ligoninė.

PIRKIT NASH automobilius pas 
Lietuvių kaimyną Zucker, Superior 
avė., kampas East 68th, šalę “Dir
vos”.

Juozas Komaras ritosi Brooklyne 
Gegužės 3 d. su Wladek Zbyszko.; 
Pasekmės nežinomos, i

Per Brooklyno laikraščius Koma- ’ 
ras atsiliepė į Antano Brazausko 
šaukimus su juo ristis. Brazauskas 
yra pusiau sunkaus svorio, o Koma
ras ekstra sunkaus svorio, taigi jų 
ristynės butų kaip katino su pele. 
Ir butų dideli eudai jeigu pelė kati
ną nugalėtų! O Brazauskas jaučiasi 
kad Komarui duos gerą pirtį. *

FREIMONTAS ATSIŽYMĖJO
Gegužės 1 d. Chicagoj, Meldažio 

svetainėj, atsibuvo Lietuvių Atletų 
Klubų kontestas. Pirmiausia pro- 
grame buvo sunkių vogų kilnojimas, 
kur pirmą vietą užėmė Augustas 
Freimontas, iššaukdamas katrie no
ri dalyvauti kilnojimo konteste, bet 
klubiečiai žinodami jo veikimą nei 
vienas neatsišaukė. Tada Freimon
tas pamatė užpakalyje estrados P. 
Norkaus vogas ir patį Norkų, tada 
neiškęsdarnas kad Norkus jį visada 
per laikraščius užkabinėja, pasakė 
publikai kad nori su Norkum persi- 
tikrint ir parodyt jog visada gali jį 
perviršint kada tik nori ir parodyt 
visuomenei jog yra tikrai Lietuvis 
ir .pusiau, sunkiojo svorio pasaulinis 
vogų kilnotojas. Bet tada Norkus, 
išgirdęs Freimonto pareiškimą, tur
būt nusigando ir nebuvo galima jo 
iš persirėdomo kambario iškviest.

Freimontas tada pradėjo vienas 
kilnot, su viena ranka pakėlė 220 
svarų, su abiem 310 sv., atsigulęs 
padarė naują pasaulinį rekordą 340 
svarų. Tuo jo perstatymas ir už
sibaigė.

Toliau sekė ristynės, ritosi Minge- 
la, žymiausis Lietuvių vidutinio svo
rio ristikas, su S. Bagdonu. Publi
kai Mingela labai patiko.

DEMPSEY SU PAULINO

šią vasarą bus kelios gerų kumš
tininkų muštynes. Gegužės 19 d. 
stoja Lietuvis Jack Sharkey su Jim 
Maloney. Apie Liepos 1 d. statoma 
buvęs čampionas Jack Dempsey su 
Ispanu Paulino Uzcudun. Iš tų abie
jų porų laimėtojai eis muštis tarp 
savęs, o galutinis laimėtojas stos su 
Gene Tunney, dabartiniu čampionu.

Akronas neužilgo gal gaus 
naują didelį federal; budinką, 
kuriame sutilps paštas ir kiti 
federališki ofisai. Kolei kas 
Washingtone eina ginčai kas
link to budinko vietos..

Abelnai, Įvairių budinkų bu
davojimui Balandžio mėnesį iš
duota G63 leidimai, o 1926 me
tais per tą mėnesį buvo išduo
ta 647 leidimai. Budinkų ver
tų pernai buvo $1,972,940, o šį
met už Balandį siekia $2,152,- 
357.

Pereitos savaitės pabaigoje 
‘Akrone pavogta šeši automobi
liai, kurie raportuota policijai.

Nubaudė butlegerką. Teis
mas nubaudė tūlą Mary Ann 
Stolarskienę, 282 Dean st., už 
slaptą pardavinėjimą degtinės. 
Ji gavo $500 bausmės ir teis
mo lėšas. Savaitės pabaigos 
kratose jieškant degtinės suim
ta diktokas skaičius žmonių.

•
Summitt apskrities proseku- 

torius varo smarkią kovą išnai
kinimui Akrone arklių lenkty
nių, kuriose buna varoma dide- 
liausios gemblerystės. Kada iš
nešta nuosprendis lenktynėms

panaikinti, sykiu įsakyta išar
dyt ir lenktynių rengimo orga
nizaciją. Pradėjus šaukti tar
dymams tos organizacijos na
rius daugelis jų pabėgo.

Suimta moteris. Iš Parkers
burg, W. Va., atbėgus moteris, 
Isa Flowers, 36 metų, laikoma 
kalėjime, susekus, kad ji įpai
niota suokalbyje nunuodint jos 
vyrą ir jo motiną. Apskrities 
prosekutorius sako turįs tos 
moteries pasirašytą išpažintį 
kad ji susitarė su kitu gimine 
gyvenančiu Parkersburge, nu
žudyti jos vyrą ir jo motiną.

Motina mirė ligonbutyj perei
tą mėnesį, o jos vyras randasi 
ligonbutyje čionai, sunkiai ser
gantis.

Ji pasiryžo išnaikint savo vy
rą ir motiną išvengimui skan
dalo ir bylos teisme, ką jos vy
ras rengėsi iškelti del jos san- 
tikių su anuo giminiečiu.

Pereitos savaitės pabaigoje 
Akrone papildyta keliolika va
gysčių namuose, imant nuo lai
krodėlio gelžkelio sargo namuo
se iki radio aparato kituose na
muose. šią gadynę vagiliams 
viskas susigadija.

Pavasarine Dainų Iškilme
Dalyvauja Šaliapino Operos Tenoras

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentu Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI

įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Vitaitis. Jis aiškins apie reikšmę ii 
svarbą prigulėjimo prie Susivieniji
mo ir ką reiškia apsidrausti savo gy
vastį tokioje organizacijoje kuri gy
vuoja ir veikia per visas Suvienytas 
Valstijas.

Gerb. Vitaitis paaiškins plačiai ir 
kaslink musų jaunuolių, todėl kvie
čiame tėvus ir motinas ateiti ir per
sitikrinti kokią naudą Susivieniji
mas suteiks ateinančiai gentkartei 
arba jūsų vaikams.

Clevelande randasi trįs Susivieni- 
mo kuopos, kožna jų turi savo auto
nomiją. Prie Susivienijimo gali 
prigulėti visų srovių geri žmones 
nuo 2 iki 50 metų amžiaus, vyrai ir 
moterįs.

Platesnius paaiškinimus gausit tą 
vakarą prakalbose, taigi neužmirškit 
ateinančio antradienio, Gegužes 10 
d. Kviečia Rengimo Komitetas.

NAUJOS DAINOS!
“Dirvoje” galima gauti naujai 
išleista A. Vanagaičio daina — 
“Naktis Svajonėms Papuošta”. 
Kaina GOc.

Lankėsi Detroitietė. Pereitą sa
vaitę Clevelande pas pažįstamus 
Detroitietė veikėja, Magdė Bagdo 
nienė. Ji taipgi atlankė ir “Dirvą”. 
Pasakoja kad Detroite Lietuviai la
bai susiskaldę, ypač del perversmo 
Lietuvoje.

Komunistai Gegužės pirmą dieną 
apvaikščiojo Moose svetainėje, kur 
turėjo išstatę savo šventųjų abrozus 
— Lenino, Rutenbergo ir Chiniečio 
Sun Yat Sen, kuris jie tiki nuves 
Chinų tamsuolius į žemišką rojų.

Svetainė buvo pilna, bet pagal šio 
miesto tai raudonukų labai mažai.

Masonic auditorijoj atsibuvo so
cialistų konvencija.

Operos atidarymo vakare pirma
dienį miesto auditoriją užpildė veik 
visą, nes publikos buvo 8,158, arba 
daugiausia negu kada nors operos 
atidarymui sueidavo.

Opera užsibaigs šeštadienio vaka
re.

NAM& budavojimui arba pertaisy- 
symui, pridėjimui porčių ir kitų da
lykų kreipkitės prie savo vientaučio, 
M. Ramaičio, 13416 Edgewood avė. 
Telefonas Broadway 3441-W, arba 
“Dirvos” ofise.

PAVASARINIS
PRANEŠIMAS

Dabar yra geriausias 
laikas tiems kurie nori 
pirkti Farmas: geri ke
liai nuvažiuoti ir galima 
matyti kokie laukai ir ko
kia žemė, ir dabar pats 
laikas pradėti darbuotis 
ūkiuose.

Taipgi d abar geriau
sias laikas pirkti namus 
miestuose, todėl kad yra 
švarios .gatvės ir švarus 
jardai su žalia žole, ir 
jeigu namas reikalauja 
aptaisymo arba maliavo- 
jimo tai geras laikas pra
dėt.

Todėl kurie manot pir
kti nelaukit, bet pradėkit 
tą svarbų darbą ir kreip
kitės pas mus, kadangi 
mes turim gerų pirkimų 
dabar.

Taipgi primenam tiems 
katrie turi Lietuvoje tė
vus, brolius, seseris arba 
kitokius gimines, norėda
mi pasiųsti jiems keletą 
litų siųskit dabar, nes da
bar yra geras laikas, nes 
Lietuvoj visų kišeniai pa
vasarį tušti. Per mus 
siųstus pinigus Lietuvoje 
gauna greitai ir lengvai.

Ir norėdami pervest sa
vo ukius Lietuvoje kitam 
kreipkitės čionai, mes pa
darom visus reikalingus 
raštus del pervedimo ar
ba išnuomavimo.

Su visokiais kitais rei
kalais irgi kreipkitės pas 
mus ir busit užganėdinti 
musų patarnavimu.

J. J. STAPULIONS 
ir “Dirvos” Agentūra 
6820 Superior Ave.

(Vakarais atdara iki 8.)

Pianistas ML Yozavitas
m KAROLIS SARPALIUS

JUOZAS BABRAVIČIUS KOMP. A. VANAGAITIS

Klasiškos Muzikos, Dainų ir Juokų VAKARAS
Petnyčioj, Geg.-May 13 d. 1927

Lietuvių Svetaine], 6835 Superior Ave.
Pradžia 8 vai. vakare.

Artistas Juozas Babravičius gastroliavo su Šaliapino opera po visą Ameriką ir pilnai užsitar
navo gero vardo ir kiekvienam Lietuviui yra garbė girdėti tą artistą dainuojant.

Artistas ir kompozitorius Antanas Vanagaitis yra vienintelis talentas Lietuvių menininkų tar
pe. Dar nei vieno artisto Lietuviai taip nepamilo kaip Vanagaitį. Jo gastrolės su “Dzimdzi- 
Drimdzi” neišdils iš musų atminties. Linksmos liaudies dainelės ir juokai tik iš jo galima išgirst.

Pianistas Mikas Yozavitas turi ypatingus gab umus pianu skambinti. Tai yra Lietuviškas Pa
derewskis, kuriuo čia gimęs Lietuvių jaunimas gali didžiuotis. M. Yozavitas yra geras Lietuvis.

Tikietai 75c., $1 ir $1.50


