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Didele Orlaivininkystės 
Tragedija

NIKARAGUA EINA SOVIETŲ ATSTOVAI
PRIE TAIKOS PO SARGYBA

Managua, Nikaragua. — Po Geneva. — šį sykį politiškam
Minių Suvedžiotojai

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

IŠSKRIDO IŠ PARYŽIAUS I NEW YORKĄ DU 
LAKŪNAI, BET JU NESULAUKIAMA

¥------------------------- -—----------------------- -------------

Clevelande, prastieji darbi
ninkai prie budavojimo darbų, 
padarė metų laikui sutartį dirb
ti už 8714c į valandą, tokiu bil
du budavojimo darbai, kurių 
yra už $8,000,000, galės eiti ne
trukdomai.

Washington, Pa. — Du ang
liakasiai nuteista nuo 1 iki 2 
įmetu kalėjimai! už šaudymas! 
kilus muštynėms namuose vie
no darbininko Ellsworthe.

Steubenville, O. — Ohio val
stijos unijistai angliakasiai lai
kosi tvirtai savo reikalavimuo
se mokėti senas algas už darbą.

West Virginijos angliakasiai 
šimtais rašosi į uniją.

Fairmont, W. Va. —i Vis dar 
jieškoma po užgriuvusią kasyk
lą darbininkų, kurių dar 41 nėu 
randama. Viso žuvo 9*4 dar
bininkai.

Latrobe, Pa. — St. Vincent 
anglies šaftas atsidarė pereitą 
savaitę ir darbas pradėta pil
nai. Iki šiolei tos kompanijos 
kasyklos dirbo dalį laiko.

Eastman Kodak Co., fotogra
fuojamų aparatų išdirbystė Ro 
Chester, N. Y., šįmet padalino 
$3,000,000 tarp savo darbinin
kų kaipo perviršinį pelną prie 
jų paprastų algų. Per pastarus 
17 metų ta kompanija taip pa
sidalino su darbininkais jau net 
$20,696,118, kuriuos pinigus 
butų galėjus ir sau pasilaikyt 
jeigu varytųsi griežtai savo 
darbininkus išnaudot.

Jieško žuvusio angliakasio. 
Cambridge, O. — Vėl atnaujin
ta jieškojimas penki mėnesiai 
atgal žuvusio tūlo Sweedski, 70 
metų angliakasio, žuvusio ka
sykloje. Jo moteriai neišmoka 
pomirtinės, nes ji negali priro- 
dyt kad tikrai jo gyvo nėra.

Nupirko automobilių išdirby- 
stę. Graham Brothers trokų 
kompanija paėmė savo kontro- 
lėn Paige automobilių išdirbys- 
tę. Nauji savininkai dar žada 
praleist $4,000,000 pagerinimui 
ir padidinimui tos išdirbystės.

Meta darbininkus iš namų. 
Pittsburgh Terminal Coal kom
panija pradėjo legaliai kovoti 
su angliakasių unija norėdama 
išmesti iš savo namų streikuo
jančius kasyklų darbininkus.

šiose dienose kompanija pa
reikalavo per teismą kad butų 
išmesta iš jos namų dešimts 
šeimynų iš Coverdale srities.

Stokholm, Švedija. — Švedi
jos darbininkai susitarę su Nor
vegijos unijistais pasiryžo boi
kotuoti Amerikos prekes delei 
nuteisimo Sacco ir Vanzetti.

Gegužės 8 d. iš Francuzijos 
išskrido per Atlantiką du Pran
cūzai lakūnai. Kapt. Nugesser. 
pažymiausias iš karo laiku la
kūnas, ir Kapt. Coli, vienakis 
navigatorius. Jie išsileido be 
sustojimo 3,600 mylių kelionėn, 
bet turbut bus žuvę, nes iki Ge
gužės 12 d. apie juos nebuvo 
nieko girdėti.

Tie turėjo su savim gazolino 
tik del 42 valandų, o perskridi- 
mui Atlantiko užtenka 36 valan
dų, jų orlaivio greitumu.

Šis Francuzų pasikėsinimas 
pralenkti Amerikonus, kurie ir
gi šiose dienose rengėsi skristi, 
baigėsi tragingai. Jeigu lakū
nai kaip nors ir bus laivo išgel
bėti tai vistiek nebus pasieskę 
savo j’ąsimojimo.

t^ip'^hisiybirt — Prancūzi
jos, Anglijos ir Amerikos — 
laivai užsiėmė jieškojimu tų ne
laimingų orlaivininkų.

NORĖJO DOVANOS IR 
GARBĖS

Už perlėkimą Atlantiko yra 
paskirta $25,000 Orteigo dova
na. Prie te, garbė butų tai tau
tai kurios žmonės pirmiausia 
tą žygį atliktų.

šis žygis buvo didžiausias ko
kį kas kada orlaivininkystėj kė
sinosi padaryti.

1916 metais Anglas lakūnas. 
Hawker, tą pat darė iš Ameri
kos pusės, bet pačioj siauriau
sioj Atlantiko dalyj, kuri buvo 
apie 1,700 mylių, ir jis nukrito 
Į vandenį 800 mylių nuo Angli
jos krašto ir tik už šešių dienų 
atsirado, nes jį išėmė iš van
dens žuvininkų laivas kuris ne
turėjo radio ir negalėjo niekam 
pranešti iki laivas nepasiekė sa
vo uosto.

Kiti orlaiviai kurie yra per
skridę Atlantiką tą padarė su 
sustojimais.

Pora metų atgal Amerikos 
lakūnai skrido per Pacifiką, bet 
nepasisekė, ir jiems kelius sau
gojo kariški laivai, šiem Pran
cūzam niekas nebuvo pagalboje 
ir jie iškeliavo be jokio radio 
aparato.

Ar jie bus surasti gyvi kaip 
rasta Hawker ir Amerikos la
kūnai Pacifike, ar bus žuvę au
dringame Atlantike matysime 
vėliau.

Anglija jau Senai Chi- 
nus Smaugia

Suvienytos Valstijos atsiša
lina nuo Anglijos jos pastango
se baudimais pataisyt Chiniją. 
Anglija, kaip sako Amerikon 
spauda, gali viena sau trustis 
ir apsidirbs jeigu tik norės pa
švęsti daug energijos.. Jau ne 
pirmas sykis Anglijai Chiniją 
bausti. Ji pradėjo taip daryti 
nuo 1839 metų, kuomet ji varė 
negarbingą “opiumo karą” pri
vertimui Chinijos valdžios pa
naikinti uždraudimą importavi
mo opiumo iš Indijos.

Nuo to sykio visokie nesusi
pratimai kokius tik Anglija su 
Chiniją turėjo vis paėjo iš An
glų noro priversti Chinus dary
ti taip kad anglams butų natr- 
da.

Anglija turi, arba turėjo, vi
sokias koncesijas įvairiose Chi
nijos dalyse. Kada ji gauna 
koncesijas tada jau ta sritis pa
sidaro Anglų kolonija. Kuo
met nei Anglija nei kita jokia 
šalis neturi teisės prie tokių 
savasčių civilizuotose šalyse.

Čaplino Pati “Daug” 
Nenori

Los Angeles, Cal. — Charlie 
Čaplino pačios advokatai parei
škė kad ji sutinka užbaigti su 
Čaplinu savo persiskyrimo bylą 
jeigu jai bus duota $1,250,000 
kaipo jos dalis.

PEŠTYNĖS CHINIJOJ 
TĘSIASI

šanghai. — Sukilę prieš ko
munistus Chinai žudo komunis
tų vadus ir agitatorius, ir spė
jama kad iki dabar 172 komu
nistai tapo nužudyti nuo prasi
dėjimo vajaus prieš juos. Jie 
nugalabijama slaptai, po kokius 
du ar tris agitatorius kas nak
tis, '

Susidėję su banditais kaimie
čiai pradeda savo plėšimų dar
bą. Degina kaimus ir plėšia ką 
radę.

Mūšyje prie Yangcow užmuš
ta ir sužeista 4,000 kareivių 
Kai-šeko pusės. Kai-šek vis 
eina ant Hankow, kurį gina ko
munistai.

Ties Foochow, mūšyje turėjo 
nepasekmes atsimetęs nuo ko- 
munistų-nacionalistų vadas Kai 
Šek. Jam eina į pagalbą 4,000 
naujų kareivių.

Chinai sugavo varant komu
nistišką propagandą sovietų at
stovo Chinijoj moterį, Borodi- 
nienę, ir paėmė kariškan teis
man. Maskva nusigando kad 
ją nenužudytų ir pagrasino ka
ru Chinijai. Ji bus iš Chinijos 
deportuota, ką daugiau su ja 
darys.

Iššoko per langą. New Yor
ke, iš 16-to aukšto, viešbutyje 
per langą iššoko ir užsimušė 
raiša 26 metų moteris.

kelių mėnesių kovos tarp libe
ralų ir konservativių už šalies 
valdymą, civilis karas toje ša
lyje matomai pasibaigė. Nors 
jokių išlygų dar nepadaryta, 
bet liberalų vadas pasisakė ga
tavas padėti ginklus, po pasi
tarimo su Suv. Valstijų pasiun
tiniu. Liberalų vadas nesutin
ka pasirašyti kad prezidentu 
liktų Diazas (konservativis), 
bet jis sutinka ant to jog Suv. 
Valstijos privers Dlazo armiją 
nusiginkluoti, o paskui daryti 
šalyje rinkimus.

Mirė Garsus Karo Reik
menų Išradėjas

Lake Hopatcong, N. J. — čia 
mirė Hudson Maxim, 74 me
tų, išradėjas, autorius ir žino
vas sprogstamos medegos.

Jis buvo savamokslis, išrado 
sprogstamas medegas, ir nors 
jos buvo naudojamos kare ir 
jam buvo iš to nauda, jis labai 
neapkentė karų ir skelbė taikų 
išsprendimą tautų • nesusiprati
mų.

Du jo sprogstamų medegų iš
radimai galima sakyt padarė 
perversmą moderniniam karų 
vedime. Jis išrado paraką be 
durnų, pirmą pereinantį per vi
sokius šarvus šovinį, prie to iš
rado garu varomą torpedą laivų 
sprogdinimui ir šautuvą kuris 
neša kulką mylią į sekundą.

Savo bandymuose jis neteko 
dešinės rankos, kuri jam nuneš
ta sprogstamos medegos 35 me
tai atgal.

Hudson Maxim gimė Maine 
valstijoje, 1853 m. Buvo bied- 
nų tėvų, nes iki 16 metų netu
rėjo čeverykų. Išaugęs laukuo
se, pažino sunkiausius darbus, 
ir buvo žymiai pragarsėjęs kai
po ristikas.

Suėmė Kunigą už Nedo
rą Apsiėjimą Mokykloj

Lock Haven. Pa. — Fleming
ton protestonų bažnyčios pas
torius Benjamin laikomas kalė
jime be užstato, suimtas ant 
kaltinimų nemorališko apsiėji
mo su daugeliu parapijos mo
kyklos .mergaičių. Mergaičių 
tėvai stato kaltinimus prieš sa
vo kunigą.

Išgėdinta Mergaitė
Blairsville, Pa. — Nežinomas 

asmuo pasigavo atokiau nuo na
mų 8 metų mergaitę, pasiųstą 
į krautuvę, ir išgėdino. Mergai
tė rasta tik sekančią dieną krū
muose, žiauriai apdraskyta, ir 
nugabenta į ligonbutį.

Youngstown, O. — Policijai 
buvo pranešta kad kas tai nori 
susprogdint E. Federal st. tiltą 
per Mahoning klonį viduryje 
miesto. Policija apjieškojus ra
do tilte 13 šmotų dinamito.

ekonominėn kon- 
Viešbutis kuriame 

Maskvos delegacija

(Nuo Redakcijos)

ĮLIETU V OS perversmas

nigavimu, o karštiems pat
riotams ir laisvės mylėto
jams proga pakurstyt Lie
tuvos žmones prie suiručių 
ir kraujo praliejimo, nes 
jie perilgai džiaugėsi atgi
mimu tos tautos kuri turi 

kurie keršija bolševikams už jų1 seniausią kalbą Europoje ir 
plėšikiškus darbus laike revo- 
liucijor.. Per komunistus tie vi
si didžiūnai liko pliki be skati
ko. Aną metą ten nušauta so
vietų atstovas ir nuo to Mask
va sakė į Šveicariją kojos ne
kels, bet dabar vėl sutiko at
stovus siųsti.

Sovietų atstovai konferenci
joje išsireiškė kad Maskva su
tinkanti panaikinti vandens ir 
žemės kariškas įmones. Bet 
tai turbūt bolševikų gudravi
mas, nes taip pasakę galės gar- 
sintis kad jie sutinka nusigink
luoti, o kad kapitalistai nenusi
ginkluoja tai ir jie negali padė
ti ginklų.

Bolševikai parodo kaip jie 
nusiginkluoja savo lindimu į 
Chiniją, kur siunčia ginklus, ir 
visą medegą ir agitatorius kad 
tik Chiniją pavergus.

kriminalistui bus sunku prieiti 
prie sovietų atstovų Genevos 
tarptautinėn 
ferencijon. 
apsistojo
apstatytas policija, ir kelias iš 
stoties į viešbutį buvo taip ap
saugotas kaip kokie karo lauke 
apkasai.

Mat, Šveicarijoj yra daug ca
ro laikų likučių Rusų didžiūnų

AUDROSE UŽMUŠ
TA 230 ŽMONIŲ

St. Louis, Mo. — Gegužės 7 
dieną ir po to vidur-vakarinė- 
se valstijose praėjus baisiai 
drai užmušta 230 žmonių ir 
virš 1,000 sužeista. Audra 
lietė keletą valtsijų.

Nuostolių padaryta už mili
jonus'dolarių.

Apie 40 žmonių užmušta Po
plar Bluff, Mo.

Texas valstijoj, užmušta 32 
ypatos. Kitose srityse užmuš
ta po kelias ypatas ir po desėt- 
ką suvirs.

au-
su-
pa-

Rasta Upėj Lavonas
Bridgeport, O. — Ohio ir W. 

Virginia policija susigriebė jie- 
škoti žmogžudžių kurie nužudė 
Howard T. Hunt, 34 m., kurio 
lavonas rasta Ohio upėje. La
vono galva buvo sudaužyta ir 
daugelyj vietų subadytas pei
liu.

delTai Seniui Bėdos 
Mergos!

New York. — Milijonierius 
August Heckscher, 79 metų, 
atsidūrė del mergos teisme.

Garsi Vokietė operos daini
ninkė, Frieda Hempel, apie 45 
metų amžiaus, traukia jį teis
man reikalaudama milijono do- 
larių atlyginimo už jos suve
džiojimą.

Rasti kaltais. New York. — 
Ruth Snyder ir jos mylimasis, 
Henry Judd Gray, po skanda
lingo tardymo rasti kaltais su
sitarime ir nužudyme jos vyro.

kėzų, tik' tą padarys gero 
ką padarė ir kiti.

d Ne to šaliai reikia jei no- 
šarlatanams liko pasipi- ri gyvuoti ir turėti gerovę. 

-------------—j. i Reikia kad prie valdžios 
vairo butų rimti vyrai su 
pakanta vieni kitų ir dir
banti naudai šalies, o ne 
partijos, ne savo. Tokių 
Lietuva dar neturėjo ir ar 
kada turės dievai žino, o be 
to tąsynės už 
ir tęsis.

¥
Dabartiniu 

pamėgimu kalba apie dau
gumos valią, liaudies Valią,

šiltas vieteles
kuri kitados buvo didi ir 
galinga. Gal jie yra tie pa
razitai tautoje kurie turi 
privesti Lietuvius prie išny
kimo, kaip atsitiko su tūks
tančiais Įvairių tautų nuo1 jr tt. 
pradžios istorijos dienų. Di
delės ir galingos tautos bu
vo, gyveno ir išnyko, gal ir 
musų tauta prie to turi ei-! 
ti, o tie parazitai yra tai 
nuodai kurie tautą prie ga-j 
lo varo.

¥ ¥

Gruodžio 17 d. pervers
mas pasisekė vieniems, tail Naujo perversmo kursty- 
dabar kiti tom pėdom eida- tojai kalba kad “liaudis ne-, 
mi nori padaryti tautai ga-' apsikenčia dabartine val
ią.

*
laiku visi su

Gegužės 9 d. Clevelande 
kalbėjo garsiausias šių lai
kų Amerikos senatorius, 
Borah, kuris pasakė: “Ne
buvo jokių kitų karų kaip 
tik tie kuriuos suruošė ir 
užtraukė keletas žmonių.”

Tai tau ir “didumos va
lia” ir “visuomenės norai”.

džia”, o tikrumoje keli ‘vy-
Amerikoje nekurie kalba ™kai susitarę laksto ir rė- 

kad “tuoj bus naujas per-,kauJa- t
versmas, dabartinė valdžia) Kada ruošta Konstitucija 
ilgai nesilaikys”. Reiškia, | Lietuvos Respublikai, kele- 
jie ruošiasi ir nori kad ir ^as kunigų susiėję sutarė 
kiti prie jų prisidėtų. pada-' kokia turi buti “daugumos” 

“valia”.
Bolševikai skelbia apie 

“proletarų valdžią”, reiškia 
didumos valdžią Rusijoje, o 
ją turi tik keli komunistai 
carukai.

Lietuvos žmonės rašo į 
Ameriką: “Apie perversmą 
mažai žinom ir mažai inte- 
resuojamės”. Taigi perver
smai reikalingi tik tiems 
kurie nori valdžios, ir jiems

ryti tautai galą. Mažutės 
tautos negali ilgai namie 
ergeliuotis, nes yra tyko
jančių ant jų leteną uždėti 
ir nėra norinčių jas užstoti.

Tą naują perversmą pra
našauja Valstiečių Liaudi
ninkų pusė. Dabar norime 
paklausti tų karštuolių ar 
jie tikisi kad j jų planuoja
mą valdžią vėl ineis Sleže
vičius, Grinius ir kiti to lai-VUULIUS AA IY1L1 IV JtH- , >

psnio prakilnus 'Valstiečiai esanL valdžia negera kolei 
Liaudininkai? Jeigu jie in- -R ne rankose. Tas pats 
'eitų tai jie užgirtų tą kru- buv0 L’ su dabartinės val- 
viną žygį kurį pranašauja džios užėmėjais: Jie, norė- 
naujo perversmo skelbėjai: darni valdžios, rėkė kad nie- 
jie sako kad “bus iššaudyti kas Liaudininkams nepasi- 
ir išskersti visi karininkai" > 
už tai kad neva melavę jog i 
Gruodžio 17 d. perversmas 
reikalingas išgelbėjimui ša-!
lies nuo bolševikų.

Kas tada? Tada prie pa
prastų kareivių ateitų bol
ševikų agitatoriai, ir kariu- 
menė išskerstų visus Lietu
vos inteligentus.

, Jie skelbia kad Smetona 
katrą nors dieną pabėgs Į 
užsienį. .Bet kada Lietuvoj 
nebus vietos Smetonai tai 
jau nebus vietos nei Sleže
vičiui nei Griniui nei ki
tiems inteligentams.

O jeigu į tą karštuolių 
atgrąžintą '(jeigu pasisek
tų) valdžią neis Grinius nei 
kiti jo kolegos, kas tada 
bus? Tada valdžia turėtų 
būti rankose vaikėzų kurie

■ dabar laksto netekę vietų.
■ Tie vaikėzai, kaip ir didu- 
• ma klerikalų valdžios vai-

tiki, jų valdžios neremia. O 
nerėmė tik jie, gi tuo tarpu 
diduma, liaudis kalbėjo kad 
jai ar ta ar ta valdžia vis 
tiek pat.

Liaudis turi mokytis mo
kyt savo valdžios vyrus bū
ti jos tarnais, nes iš liaudies 
tie vyrukai gyvena, o ne 
kad kožnas vaikėzas rėkau
ti? jog jis yra liaudies valia, 
kai jam nepatinka kad ne 
jis bet kiti valdžioje sėdi.

Kitados garsus Italai val
dytojai Medičiai skelbėsi: 
“Medičių balsas yra Dievo 
balsas!” Dabar kožnas bū
relis politikierių šaukia kad 
jų balsas yra “didumos bal
sas”. Gana to.

Suimta 26 Rusai Šnipai
Kharkove suimta 26 Rusai, 

kurie sakoma tarnavę Rumani- 
jos armijai kaipo špiegai sovie
tų pusėje.



DIRVAPITTSBURGH
. Tveriasi Pittsburgo ... 

Draugijų Taryba

Pitsburgo Lietuvių Draugijų 
Tarybos steigiamas susirinki
mas įvyko Balandžio 24 d. L. 
M. D. salėje.

Susirinkimą atidarė L. M. D. 
atstovas, Juozas Virbickas, 3 v. 
po pietų, paaiškindamas tikslą 
susirinkimo ir kvietė dalyvau
jančius atstovus priduoti savo 
įgaliojimus. Juos pridavė se
kančių draugijų atstovai:

L. M. Draugijos J. Pociū
nas, J. Virbickas, A. Vainorius.

Šv. Andriejaus Dr-jos: Alex. 
Kucevičius, J. Dambliauskas, J. 
Kuizinas.

Sandaros 36-tos kuopos — 
P. Dargis, P. Savickas, B. La- 
peika.

šv. Povilo Dr-jos — M. Gu
revičius, Alex. Krivickas.

D. L. K. Gedimino Dr-jos — 
J. Ambrozaitis, J. Mekeška.

Meno Dr-jos — Petras Gilią.
SLA. 90-tos kuopos — S. Ba- 

kanas.
Liet. Piliečių Klubo — W. 

Stačinskas, Kast. Stravinskas.
A. P. L. A. 7-tos kuopos — 

J. Ambrozaitis, J. Mekeška.
Dienos tvarkos vedėjais iš

rinkta: Pirmininku J. Virbic
kas, sekretorium P. Dargis.

Po visapusiško apkalbėjimo 
vienbalsiai nutarta kad reika- 
linga organizuoti Pittsburge to- 
kis sąryšis kam šis susirinki
mas sušaukta, kuris rištų Pitts
burgo ir apielinkės draugijas į 
bendrą organizaciją del gerovės 
pačių draugijų ir del abelno 
Lietuviu labo.

ši organizacija nutarta už
vardinti “Pittsburgo ir Apie
linkės Liet. Draugijų Taryba.

Išrinkta komisija suorgani
zavimui visų šios apielinkės 
draugijų į Tarybą, sekanti: P. 
Dargis, J. Virbickas, K. Stra
vinskas, S. Bakanas, J. Kuizi
nas.

Nutarta atsikreipti į visas 
draugijas laiškais kviečiant jas 
prisidėti prie Tarybos ir pri
siųsti atstovus į sekantį Tary
bos suvažiavimą, kuris nutarta 
laikyti Gegužės 26 d., L. M. D. 
salėje, 142 Orr st., Pittsburge. 
Tame suvažiavime bus aptarta 
platesnė darbuotė ir bus išrin
kta pastovi valdyba bei paga
minta taisyklės.

Juozas Virbickas, pirm. 
Stud. Paul Dargis, sekr.

Pereitą nedėldienį Pittsburgo 
distrikte automobilių nelaimė
se užmušta trįs ypatos ir ketu
rios sužeista. Vienas žmogus 
mirė nuo sužeidimo automobi
liu šeštadienį.

Teismas už žudystę. Tūlas N. 
Sollas, nuo Carson st., teisia
mas už nužudymą F. Romano, 
kuris sudegė gaisre ant 1205 
Carson st. pereitą Lapkričio m.

Gegužio pradžioj Pittsburge 
ir apielinkėse peršidangino iš 
namų į namus apie 22,000 šei
mynų, kurioms tik pervežimo

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

322 Eighth Avenue. New York, N. Y.
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lėšos siekė su virš milijoną do- 
larių. Sakoma kad šįmet per
sikraustymai padidėjo 10 nuo
šimčių negu buvo 1926 m.

Tilto perkraustymas. Pitts- 
burgas, pragarsėjęs kaipo tiltų 
miestas, turėjo vieną nepapras
tą apsireiškimą šiose dienose 
kai didelis ilgas geležinis tiltas 
buvo perkraustytas iš vienos 
vietos į kitą, už 10 mylių že
miau Ohio upėj. Tiltas paim
ta ant plauktuvų nuo Sixth st. 
ir čielas nuplukdyta upe kiton 
vieton. Tas prietikis buvo toks 
nepaprastas kad upėj laivų švil
pynės švilpė ir tūkstančiai žmo
nių stovėdami paupiu žiūrėjo 
nustebę. ''

Tiltas yra vieno plieno, 439 
pėdų ilgio ir 44 pėdd pločio ir 
sveria 1,600 tonų. Praėjimu', 
pro apačią Manchester tilto rei
kėjo paskiau viršaus dalis nu
ardyti.

Apkaltintas. Buvęs polici- 
jantas, A. Fruth, iš Millvale, 
atrastas kaltu už kėsinimąsi iš
gėdinti Elenos Senk, 17 m. am
žiaus, pereitą rudenį. Būda
mas policijantu, jis suėmė tą 
merginą ir jos draugą automo
bilyje ties namais, paskui pats 
pradėjo prie jos kibti, šiose 
dienose jis atrastas kaltu.

Suimta už negerus pinigus. 
Pereitą savaitę suimtas ir ap
kaltinta tula Maud Zavil, iš 
Northside, su jos broliu, iš New 
Yorko, už platinimą netikrų 
popierinių $20.

Nubausta šmugelninkai. Aš- 
tuoni slaptai operavę bravorą 
ir platinę svaiginančius gėri
mus vyrai nubausti federaliam 
teisme ir visi bendrai sumokėjo 
$2,900 pabaudų. Jie varė bu
vusį Allegheny bravorą ant 
Bismarck avė. Northside.

Peršovė. Policijantas peršo
vė C. Vroblevskį, 21 m., nuo 
Karmai- avė., ir suėmė kitą jo 
draugą, S. Michmą, 24 m., nuo 
Dobson st., kuriuos užtiko prie 
automobilio ir išrodė kad jie 
nori automobilį pavogti. Kuris 
leidosi bėgti tą peršovė.

Pasikorė. Altoona miestely
je, pasikorė buvęs Pennsylvania 
gelžkelio darbininkas, pasitrau
kęs iš tarnybos. Senatvės rū
pesčiai jį prie to privedė.

BROOKLYN, N. Y.
Žiūrint Dailės Žvilgsniu

Šį sezoną Brooklynas gali pa
sididžiuoti pakėlimu dailės Lie
tuvių tarpe. Iš daugelio teat
rališkų perstatymų ir buvusių 
koncertų keletas buvo tikrai pa
žymėtini, bet nesiimsiu čia vi
so sezono darbus perkratinėti, 
tik noriu ką pasakyti apie įvy
kusi vėliausia Lietuvių Opere
tės Draugijos perstatymą.

Balandžio 24 d. Labor Ly
ceum svetainėje Lietuvių Ope
retės Draugija vaidino operetę 
“Cukrinis Kareivis”. Operetės 
turinis paimtas iš Serbų-Bul
garų karo laikų, komiškoj for- 

moj, bet yra ir gana rimta pu
sė tame veikale. Be to dar vi
są veikalą puošia muzika.

Minėtas veikalas pateko Lie
tuviams tik pasidėkavojant mu
sų menininkams-dailės mylėto
jams. Veikalą sulietuvino ir 
Lietuvių scenai prirengė musų 
dailės veteranas-vaidyla Pijus 
Bukšnaitis. Libreto priruošime, 
kidk teko sužinoti, daug pasi
darbavo Brooklyne' vadinama 
“lakštutė”, M. Strumskienė.

Dabar apie vaidylas ir patį 
perstatymą. Vaidinant “Cuk
rinį Kareivį” savo vietose ata- 
tiko šie: M. Strumskienė, Na- 
dinos rolėj; dainavo ir vaidino 
kaip tikra artistė; jos rolė ga
na sunki, daug reikia vaidint 
be žodžių, ypatingai susikrim
timas meilėj, kur nieko negali
ma sakyt tik išreikšt. Ji tą 
visą padarė savo charakterin- 
gumu, ir publikai lengvai gali
ma buvo išskaityt iš jos veido 
ir judėjimų prie ko tas viskas 
veda. Jos tinkami kostiumai 
irgi nemaža prisidėjo prie vai
dinimo. Tai buvo tikra Pulki
ninko Popovo duktė.

F. Morkus vaidino Popovo ro
lę; jam tik ii- but Bulgarų pul
kininku. Neveltui Morkus per
eitą žiemą vaidino Amerikonų 
scenoje per kelias savaites.

Bogužiutė Mašos rolėje (Po
povo giminaitės) dainavimą at
liko gerai, bet vaidinime kaip 
ko stokavo.

Bukšnaitis buvo Masakrov, 
fetfėbelis. Apie jį nieko nesa
kysiu, jis fetfėbelis ir viskas.

Saurusaitis lošė Aleksio rolę, 
Nadinos numylėtinio. Butų ga
lima kas pasakyti prie to, bet 
rodos Saurusaičiui prisiėjo la
bai trumpu laiki/ ta role išmok
ti, todėl atleistina. up

Brožaičiutė lošė motinos, Po- 
povienės, rolę. Kaipo pirmą sy
kį ir Amerikos Lietuvaitė, ji 
atliko neblogai, ateityj bus ge
ra aktorė ir dainininkė.

Valentis turėjo Bumerlio, to 
“Cukrinio Kareivio”, rolę. Jis 
yra ginomas kaipo mėgėjas, ir 
nekuriuose vaidinimuose esam 
gerėjęsi jo vaidinimu, bet šiuo 
sykiu buvo kaip tik atbulai, nes 
jis buvo aiškiai ne savo rolėj: 
nei kareiviškumo, nei dainavi
mui balso, nęi didvyriškumo, 
nei kitko. Paskutiniu laiku bu
vo girdima kad jis lavinasi dai
navimo. jeigu taip yra, ir ant 
tiek nusilavino tai butų patar
tina sustot.

žiūrint visomis keturiomis 
akimis į visą perstatymą ras
tųsi daug trukumų, bet tai ga
lima rast visur ir visada, bet čia 
biskutį kreipiu domės į sure- 
žisavimo dalyką. Čia galima 
rast keletas pažymėtinų daly
ke, kaip tai jaunimo inėjimas, 
baltetas, ir daugiau. Abelnai 
Lietuviė perstatymuose patėmi- 
jama tokios spragos mažuose 
dalykėliuose, o tas padaro kaip 
tik didelę spragą; matomai re
žisieriai į tai nekreipia domės: 
čia mažmožis, kaip bus taip bus 
gerai; daugiau žiuri į didelius 
dalykus, dideles dainas, arijas, 
dialogus, monologus ir tt., o 
mažas dalis taip bile kaip pra
leidžia (nekalbu apie principales 
roles, bet apie visą aparatą), o 
juk visiems žinoma kad iš di
delio dalyko padaryt mažą gali 
bile kas, bet iš mažo padaryt 
didelį tai jau reikia mechaniko. 
Patartina Operetės Draugijai 
ir abelnai vaidyloms kreipti 
daugiau domės į tai: vengt ma
žų daug reiškiančių trukumų.

Vargo Vaikas. 

BALTIMORE, MD.

Balandžio 29 d. A. G. W. of 
A. unijos 218 Lietuvių skyrius 
buvo surengęs Lietuvių svetai
nėje masinį mitingą, kaipo pa
minėjimą darbininką šventės, 
Gegužės 1 d. Kalbėjo komuni
stų papa L. Pruseika, .kuris sa
vo spyčių pašventė ne aiškini
mui pirmos Gegužės kaipo dar
bininkų šventės, bet surėžė ko
munistinį politini spyčių. Dau
giausia išliejo komunistinės 
tulžies ant dabartinės Lietuvos 
valdžios ir piešė Lietuvą juo
džiausiomis varsomis kokiomis 
tik Pruseika galėjo. Tačiau rei
škė viltį kad iš po to juodo de
besio greitu laiku prašvis nau
jos gadynės aušra, prie ko mes 
(suprask, komunistai) sieksime 
visomis savo pajiegomis, sako 
Pruseika.

Pasakojo kad dabar Lietuvo
je, nežiūrint to “baisaus tero
ro”, komunistinė propaganda 
eina- kuoplačiausia. Priminė 
kad Valstiečius Liaudininkus 
jau areštuoja kaipo Maskvai 
parsidavėlius, ir piršo publikai 
“bendrą frontą” po komunistų 
raudona vėliava.

Po to Pruseika persikėlė į 
Chiniją ir sakė kad tenai jau 
buvo pasirodžius naujos gady
nės aušra, bet kokie ten parsi
davėliai vėl aptemdė ją. Pra
keikęs tuos parsidavėlius ir ki
tas valstybes kurios kišasi j 
Chinijos reikalus, persikėlė į 
Rusiją, kurią perstatė kaipo 
dangišką rojų, kur darbininkai 
turi pilniausią laisvę ir niekas 
jų nepersekioja. Po tam su- 
gryžo į Ameriką ir apgailesta
vęs kad Amerikos darbininkai 
yra labai toli atsilikę nuo Rusi
jos darbininkų, aimanavo jog 
nėra vilties kad Amerikos dar
bininkai greitai susiprastų, nes 
jie turi perdaug gerai ir dar 
apsirūpinę su juodu rytojum.

N. Radžio Prakalbos
Gegužės 5 d. ALTS. 5-ta kp. 

buvo surengus prakalbas Lietu
vos Seimo nariui, N. Radžiui. 
Jis kaipo kalbėtojas yra men
kas, o jo kalbos turinis mažai 
kuomi skyrėsi nuo Pruseikos, 
nes atpasakojo tą patį ką ir 
Pruseika, tik kiek švelnesniais 
žodžiais.

Savo kalboj Radys daugiau
sia lietė krikščionis demokra
tus, o Smetoną ir Voldemarą 
vadino tik krikščionių įran
kiu. Sakė kad Lietuvoje da
bartinė padėtis yra nepakenčia
ma ir kad liaudis nerimauja, 
kad Smetona kokią gražią nak
tį pabėgs į Vokietiją, nes jis 
gerai žino kad šaudyklės kurio
mis sušaudė bolševikus bus at
kreiptos į juos.

Melsdamas aukų, Radys sakė 
kad pinigai yra labai reikalingi, 
reikia užrubežyje spausdinti 
atsišaukimai, teikia vienas ki
tas agitatorius pasiųsti ant dvi
račio į kaimą, reikės gal turėti 
vienas kitas ir susirėmimas.

Kada vakaro vedėjas pašaukė 
vardais nekuriuos Sandariečius 
eiti aukų rinkti tai iššauktieji 
atsisakė, pareikšdami kad jie 
ne politikieriai, tada Radys ma
tydamas kad nėra kam rinkti 
aukas, pats pasiėm-s skrybėlę 
leidosi per svetainę, tada ir 
Inž. Dembinas ėjo su juo užra
šinėti vardus.

Ir Radžio kalbos aišku buvo 
kad tūlų Valstiečių Liaudinin
kų karštagalvių yra tikslas su- 

t 

rengti ginkluotą sukilimą ir at
gauti šalies vąldžią į savo ran
kas — ir rizikuoti tuomi pra

radimą Lietuvos nepriklauso
mybės už savo ambicijas — už 
tai ir Baltimorės Sandariečiai į 
Radį labai šaltai atsinešė, o so- 
cialistėliai labai lipšniai šliejo
si prie jo. Kiek aukų surinkta 
nepatyriau, nes antros jo kal
bos dalies jau nelaukiau.

Tokis šaltas Sandariečių. at- 
sinešimas Radžiui be abejo ne
patiko, bet nieko nepadarysi: 
rimti Sandariečiai nenori Lietu
voje revoliucijos ir nepritarė 
Radžio šukavimams nei Sanda
ros centro nusistatymui virti 
musų tautoje suirutės košę.

Dabar Radys galės patarti 
centro valdybai braukti Balti
morės Sandariečius, nes jie ne- 
košer. Vietinis.

KABINĖJIMAISI PRIE 
T. M. D.

“Sandaroj” tūli politikierėliai 
taip sprogsta įvairiomis minti
mis nuo perversmo kad per vi
sas jų šalis liejasi kritikos ir 
kabinėjimaisi prie sau nepatin
kamų ypatų.

Kadangi jiems nepatinka 
“Dirva” kam neprisidėjo prie 
jų sąjungos su “Naujienomis” 
ir “Keleiviu”, ir kadangi “Dir
vos” redaktorius neužgyrė jų 
to susiženijimo tai jis, būdamas 
TMD. centro pirmininku liko 
priekabių kuolu tiems karšta
galviams. Jiems išrodo kad vi
si turi: su jais rėkt, tą pačią 
giesmę, o kas nerėkia tai jau 
negeras.

Maišydami savo partivišką 
košę “Sandaroj”, jie nori ap
drabstyti ja ir Tėvynės Mylė
tojų Draugiją. Jiems butų la
bai malonu kad vietoj “Dailės 
Milžinų” Tėvynės Mylėtojų Dr- 
ja butų išleidus brošiūrėlę “Kas 
Tie Fašistai ir Kaip Juos Iš
naikinti”, kokias turi išsidru- 
kavoję bolševikai ir socialistai, 
ir apie ką pilni visi laikraščiai.

Kada po 1905 metų revoliuci
jos TMD. leido brošiūrėles apie 
revoliucijas buvo smagu tokio 
pat plauko gaivalams tų laikų. 
Dabar T.M.D. nieko panašaus 
nepadarė tai vargšai rėkia kiek 
išmanydami ant pirmininko.

O tie kurie rėkia, didumoje, 
tikrai žinome, nėra nei TMD. 
nariais. Jie sukilo prieš TMD. 
dėlto kad jos. pirmininkas pasi
taikė Juife Sandaros naw4- fe Be
giedojo pagal jų natą. Jeigu 
jis negeras Sandarai tai, jų iš
galvojimu, negeras ir Tėvynės 
Mylėtojų Draugijai. Jie yra to
kie filosofai: jeigu Lietuvoje 
Valstiečiams Liaudininkams pa
sitaikė dirbti su socialdemokra
tams tai mes visi turim mylėt 
socialdemokratus, o už tai ir 
Amerikos socialistus, su ku
riais tik vakar per tvorą liežu
viais rodėmės.

Ir tie karštagalviai nėra už
tektinai demokratai kad palikti 
Tėvynės Mylėtojų Draugiją jos 
tvarkoje, jos darbuose.

Draugijos pirmininkas kaipo 
viena ypata nieko nereiškia ir 
nėra ko prieš jį rėkaut jeigu 
neturima kokių pasalingų tiks
lų prieš visą Draugiją. Pirmi
ninkų buvo daug ir galės būti 
daug kitų, ir teks ton vieton il
tie kurie labai jos trokšta, bet 
kadangi dabar nėra rinkimų lai-1 
kas ir nelaikąs varyt agitaciją j 
už save tai vyrai pasirodykit 
nors kiek protingesni ir palau
kit sekančio pavasario. Tada: 
bus rinkimas valdybos, galėsit j 
kiti į tą vietą patekti, bet da
bar netampykit Tėvynės Mylė-I 
tojų Draugijos savo purvinoje 
politikoje.

Prieš TMD. valdybą tada ga
lėtumėt eiti, savo užsidegime, į 
me pasaulyje Lietuviams pasi-j 
jeigu ji butų paėmus ir išlei-j 
dus kokią brošiūrą ar prokla
maciją šaukiančią narius remti j 
jūsų baubus “fašistus”. Bet 
dabar, kolei dar ne valdybos j 
rinkimo sezonas, nėra prasmės 
kurstyti narius ir visuomenę 
prieę. tą organizaciją kuri yra) 
musų tautos garbė ir vienatinė 
seniausia kultūrinė organizaci
ja kokia Amerikos ir net visa- 
šekė išlaikyti.

Jeigu jus turit prieš TMD.

DETROIT
žydų artistų trupė iš Vil

niaus. Pereitą savaitę čia vai
dino Vilniaus Trupė, kaip jie 
save vadina, žydų teatro. Jie 
plačiai aprašomi Angliškuose 
laikraščiuose ir Vilnius vadina
ma Lietuvos miestu, kas labai 
nepatinka vietos Lenkams.

Jie vaidino Žydišką veikalą 
iš Lietuvos žydų gyvenimo, už
vardintą “Kalvio Duktė”.

Detroite ir apielinkėj nedė- 
lioj automobilių nelaimėse už
mušta šešios ypatos ir 18 su
žeista.

Ginčas der kalinių. Detroito 
miestas turi ginčą su fedrale 
valdžia už jos kalinius. Miesto 
kalėjime randasi 250 federalių 
kalinių, už kurių užlaikymą 
miestas reikalauja daugiau už- 
mokesnio nuo valdžios. Dabar 
už juos moka tik po $1 į dieną, 
o reikalaujama po $1.25.

Nužudyta duktė. Tūli Novac- 
kiai, nuo Harper avė., išleido 
savo jauną, 19 metų amžiaus 
dukterį, į Clevelandą už pačią 
tūlam Glazer, senyvam žmogui, 
persiskyrusiam su pirma pačia. 
Kelios savaitės atgal tėvai ga
vo žinią kad jų duktė nusižu
dė, bet tyrinėjimus varant pa
sirodė kad ją bus nužudžius 
to vyro pirmoji pati, kuri ir ji 
peršovė. Clevelande dabar eina 
teismas tos moters. Ji yra 40 i 
metų amžiaus, ir spėjama kad 
ji norėjo juos abu nužudyti iš 
pavydo ar iš pamišimo. ,

Išteisino. Policijantas R. O., 
Matheny liko išteisintas nuo 
apkaltinimo nužudyme savo pa
čios, jų namuose ant Maryland 
aev., Kovo 20 d. Niekas nega
lėjo prirodyt kad jis paleido tą 
šūvį kuris nušovė jo moterį, iri 
nebuvo liudininkų to šovinio. ■ 
Policijantas sakė kad moteris j 
pati nusižudė. Jo posūnis, 111 
metų amžiaus, liudijo kad jis 
niekad negirdėjo tėvą grąsi- 
nant motinai nušauti. Mathe
ny vėl liko priimtas į policijan- 
tus.

šmugehiinkų tardydas. Ka
nados valdžia Windsor miešto 
tardo šmugelninkus kurie siun
tė į Detroitą iš Kanados degti
nę, nes iš Walkersville distiliar- 
nės “pradingo” 200,000 gorčių 
šnabės. Kanadoj ta degtinė 
atsieina $2,153,165, o Ameri
kos butlegerių kaina už ją š.mu- 
gelninkai gavo $4,306,320.

Mirties bausmės įstatymas. 
Ikšiol Michigan valstijoj nebu
vo mirties bausmės. Dabar 
valstijos senatas perleido bilių 
įvedantį mirties bausmę krimi
nalistams. Dar turės būti vi
suotinas balsavimas iki staty
mas liks galėję.

T. M. D. REIKALAI
«■ -»

pirmininką ką nors kaipo San
dari etį ėskit jį kiek jūsų dan- 
tįs laiko, bet nemaišykit savo 
ir Sandaros politikos su Tėvy
nės Mylėtojų Draugija.

Rimtas žmogus visgi mato 
ribas net ir labiausia įsikarš
čiavęs. Jeigu jus kurie kimbat 
prie TMD. nesiskaitot prie to
kių žmonių tai tiek jau to su 
jumis. K. S. Karpavičius.

Brooklyn, N. Y.

Balandžio 23 d. atsibuvo T; 
M. D. 3-čios kuopos Margučių 
vakarėlis, arba kitaip sakant ' 
Margučių paroda, kuri nusise
kė gerai.

Rodos kiaušinių marginimas 
yra nelabai kas, bet pasirodo 
kad Lietuviai labai įdomauja 
ta daila. Buvo prinešę visokių, 
kurie buvo padėti “Vienybės” 
lange, ir iki jie lange buvo vi
sada langas buvo apstotas žiū
rėtojais ir rodinėjo katras kam 
gražus.

Ištikrųjų, margučių lenkty
nės yra gražus sportas; reikia 
pasidžiaugti tokiu Lietuvių pa
linkimu. Amerikonai išgalvoja 
visokių lenktynių, kaip tai kas 
daugiau išgers pieno, kas dau-’ 
giau suvalgys kiaušinių, ir tt.

Sumarginimas ir sunešimas • 
kiaušinių Lietuviams primena 
jaunas dienas kai buvom Lietu
voje dar vaikais, kaip tada bū
davo linksma kad gauni margą 
kiaušinį per Velykas.

, k Tik reikia pastebėti kad mu- 
sų žmones ir labai rimtai ima , 
■margučių sportą. Kuris laimė
jo pirmą dovaną tas labai link
smas; kuris nelaimėjo tas ru- 
gojo ant teisėjų kad, girdi, ma
no buvo gražiausias, o aš ne
laimėjau. Reikėtų būti linksmu 
sportu: laimėjai gerai, nelai
mėjai tiek to, ir stengtis kitą 
sykį laimėti.

Bet ar šiaip ar taip, margu
čių sportas yra gražus, ir rei
kia tarti TMD. 3-čiai kuopai 
pagyrimo žodis kad ji surengė 
tokią parodą.

Prie to dar tame vakarėly
je buvo gražus programėlis ir 
prakalbos. A. Zarskaitė sudai
navo gražiai ir Magdė Žerpai- 
čiutė pasakė juokingą monolo
gą. Artistė Liuda Sipavičiūtė, 
operos dainininkė, sudainavo 
kelias dainas, akmopanuojant 
Albertai Strimaitytei. P-lės Vi
ziotės pašoko baleto šokį.

Kalbėtojas tai nekaip nukal
bėjo savo ilgoj kalboj, nors ir 
nėra ko stebėtis, nes šiose die
nose pas nekuriuos žmones vis
kas aukštyn kojom apsivertę. 
Tan sukurin įpuolęs ir T.M.D. 
kasininkas, kuris kalbėjo viską 
iš atbulos pusės, kas labai su
gadino svečių ūpą.

Aš dar niekuomet nebuvau 
girdėjus kad žmogus būdamas 
net centro valdyboj kalbėtų 
prieš tą organizaciją kuri yra 
išgirdau TMD. kasininką pasa
kojant kad, girdi, niekas nere- 
|mia TMD. Jis nenorįs sakyti 
delko neremia, nes, girdi, kaip 
kas užsigautų. Ir ačiū Dievui 
kad nesakė, nes ir taip svečiai 
pradėjo nerimauti nuo jo nuo
bodžios pasakos.

Ko ilgiau gyveni to daugiau 
sužinai įdomybių. Tai tokios 
žinios iš Margučių vakarėlio.

K. širvydienė.



DIRVA
----------------------------------- .j

GERB.

SPRAGILO I
GŪŽTELE

TETULĖ SUMANĖ IŠ
GELBĖT VIENĄ 

DŪŠIĄ
Užėjus pasaulyje dikta

tūroms, pajuto ant savo 
sprando diktatūrą ir gerb. 
Spragilas, vyriausia galva 
Slaptos Spragilų Sąjungos.

Ateinant pavasariui vis
kas pernaują atbunda ir lai
kas apsitaisyt apie namus. 
Kai žmogus būni vienas tai 
gerai, ba niekas neturi tau 
ant sprando jodinėt. Ale 
kai gauni šonkauli tai ir po 
visko.

Taip ir su gerb. Spragi
lu. Štai gerb. Šonkaulis su
manė kad patvoriais žydė
tų gėlės, na ir prisako:

— Sugrabok mėšlą, suka- 
sinėk žemę, sutaisyk lysve
les.

Atsisakymo nėra, reikia 
pildyt.

Paskui vėl gauni įsaky
mų: Numaliavok tvoras, iš
dulkink patiesalus, išmaz
gok grindis, ir abelnai vis
ką kas reikia prisiruošimui 
vasaros sutikimui.

O tu žmogus, kai kryžių 
ant pečių turėdamas, klau
syk ir daryk.

Ale kada padarysi tą vis
ką, proletarijošium būda
mas ir turėdamas kasdien 
dirbtuvėj vargti?

— Tai ne mano biznis, tu
ri padaryt, — sako ji.

Ką darysi. Turi dirbt 
naktimis ir šventadieniais.

Ale aną nedėlią taip man 
šventą dieną bedirbant dik
tatorės įsakytą darbą, atei
na pas mus Tetulė.

— Tegul bus pagarbintas, 
vaikeliai.

— Na, tetule, gal j talką 
atėjai, matai kad sunkiai 
dirbam.

— Dirbat? Jus griešnin- 
kai! Bažnyčion turėjot eit, 
o ne stuboj dirbt.

— Tetule, kada gi pasi
darysi jeigu kasdien peikia 
dirbtuvėj but?

— Tu, šventadarbi, tau 
Dievas nepadės.

— Tetule, aš iš Dievo ir 
nesitikiu, ale gal tu pagel- 
bėtum mums, greičiau apsi- 
dirbsim.

— Nori kad man kokia 
nelaimė atsitiktų?

— Tai ko atėjai, ar gai
šint mus? Matai kad reikia

padaryt ir viskas.
— Aš atėjau su svarbiu 

reikalu, vaikeli.
— Na o koki reikalą te

tulė dabar suradai?
— Aš nežinau nei kaip su 

tavim pradėt. Misliau ra
siu šventadieniai pasirė
džiusį ir linksmą, o dabar 
tu visas purvinas.

— Tas nieko, galėsiu pa
aiškint ką norėsi ir purvi
nas būdamas.

— Vaikeli, kaip ta tavo 
“Dirva” jau atėjo prie dva
sios šventos, ba remia kata
likišką valdžią Lietuvoj, gal 
tu galėtum parašyt tokį di
delį straipsnį apie vieną di
delį dalyką, kaip parašei 
kad visi eitų į Babravičiaus 
ir Vanagaičio koncertą pėt- 
nyčioj.

— Na, ką dabar tetulė 
nušnekai? Iš kur tu radai 
kad “Dirva” persimainė, už 
tai kad pradėjo šalčiau į da
lykus žiūrėt ir valdyt Lie
tuvius nuo peštynių?

— A, vaikeli, tu žinai, ale 
slepi nuo manęs: sako kad 
jau “Dirva” į parapiją įsto
ja.

— Kokia tetule neišma
nėlė klausyti pletkų: “Dir
va” į parapiją neįstos, gali 
įstot tik redaktorius, o jis 
koks buvo toks ir yra bedie
vis. Jeigu į Lietuvą žiūrė
damas bara karštuolius tai 
nereišku kad jis į parapi
ją įsirašė. O tu tą geriau 
galėtum ištirt: pati nuolat 
eini išpažinties, pasaugok 
gal ir redaktorius ateis, ki
taip parapijoj negali prigu
lei, ba visus neinančius iš
pažinties kunigas iš para
pijos išmeta. Bet ką norė
jai man pasakyt?

— Aš norėjau paprašyt 
kad tu parašytum gražią 
istoriją kad žmonės duotų 
pinigų, mes kelios galvojam 
užpirkt mišias už arcivys- 
kupo Matulevičiaus dūšią.

— Na tai ir sugalvojot! 
Tai yra dar durnesnis su- 
galvojimas negu tų kurie 
sako kad “Dirva” į parapi
ją įsirašė.

— Vaikeli, nedurnink, ba 
mes norim pagelbėt jo dū
šelei, o kuodaugiau surink
sim pinigų tuo didesnes mi
šias galėsim užpirkt.

— Ar tai jau prie šito 
priėjot kad jūsų kunigėlis 
negali dykai didelių mišių 
atlaikyt už dūšią savo pie
mens? Ar tik už pinigus 
jis ir vyskupo dūšią tegali 
gelbėt?

— Vaikeli, mes norim pa
daryt jam1 dovaną.

— Tai jus norit padaryt 
kunigėliui biznį? “Dirva” 
niekad tokių mano raštų 
nepriimtų, nes tai yra pras
čiausias biznis kad net vys
kupo dūšią reikia iš praga
ro gelbėt.

— Vaikeli, kaip negelbė
si, reikia.

— Kaip tetulė žinai kad 
jo dūšia kenčia ir reikalau
ja jūsų pagalbos? Juk jis 
mokino kitus negriešyt, jei 
griešijo tai tegul dabar ir 
kenčia. .

— Vaikeli, jo dūšia yra 
čyščiuje, musų mišios pa
gelbės sutrumpint jo paku- 
tavojimo laiką.

— O iš kur tu žinai kad 
ji čyščiuje?

— Vaikeli, jis buvo žmo
gus ir kaip kada užeidavo 
jam blogos mislys, tai ne
gali patekt tiesiai į dangų, 
turi per čysčių pereit, o tą 
jam paskubins vožnos mi
šios.

— Tai yra tuščias suma
nymas ir sarmata butų re
daktoriaus prašyt kad tokį 
straipsnį dėtų, o prie to, aš 
niekad tokio dalyko nera
šysiu ir patariu tau nesirū
pint apie tokias mišias, nes 
vyskupo dūšelė kur nuėjo 
ten ir bus amžinai, o del ku
nigėlio gerovės iš prastų 
žmonelių dolarius viliot yra 
didesnis griekas negu prie
šintis tavo sumanymui.

— Tai tu, padla, vis dar 
bedievis, o aš misliau kad 
galėsiu jau ir tave į parapi
ją nuvest!

— Tetule, rūpinkis apie 
save, ne apie kitų dūšeles, 
gal laimingiau gyvenimą 
pabaigsi, o aš turiu eit mėš
lą patvoriais sukasinėt.

BLOOMFIELD, N. J.
Bloomfieldas yra Newarko 

priemiestis. Dirbtuvių jame ne
daug randasi. Darbininkai va
žiuoja dirbti į Newarka.

Pats miestas labai puikus, 
švarus, oras tyras.

Lietuvių gyvena apie 70 šei
mynų. Jie dauguma paeina iš 
buvusios Vilniaus gubernijos. 
Nekurie yra sulenkėję, priguli 
prie Lenkų parapijos ir save 
skaito Lenkais. Bet kuris yra 
Lietuvis jo patriotiškas drū
tesnis kai kitų, ir Lietuvai visa 
siela atsidavęs. Tarp tų pami
nėsiu Ipolitą Pinkauską; jis ne 
tik kad pats yra Lietuvos my
lėtoju, bet ir savo vaikus išau
gino Lietuviais. Dvi dukteris 
išėjo už gerų vyrų, kuri turi sa
vo namus, iš ko tėvams džiaug
smas. Pats Ip. Pinkauskas ir
gi turi nuosavą puikų brangų 
namą. Jis šiose dienose užrėšė 
savo broliui Lietuvon “Dirvą”.

Bloomfieldas yra ir tuo Ame
rikos Lietuviams girdėtas: ke
li metai atgal čia gyveno Anta
nas Staknevičia, brolis buvusio 
Newarko Lietuvių klebono, ku
ris metęs kunigystę sako pabė
go su merga ir apsivedė, o New
arko Lietuviai katalikai savo 
bažnyčios iš didžių skolų nega
li ištraukti. Tas pats A. Stak
nevičia irgi smarkiai darbavosi 
prie Amerikos Lietuvių Pramo
nes Bendrovės ir kartu su Bal- 
timorės J. Vasiliausku bendro

vę paguldė graban, žmonių pi
nigai žuvo, o pats Staknys, kaip 
jis save vadino, iškeliavo Lie
tuvon.

čia iš Lietuvių biznierių yra 
vienas barzdaskutis, Abromavi
čius. Pinavijas.

Wisconsin© TMD. Aps
kričio Suvažiavimas

T. M. D. Wisconsin Apskri
čio metinis suvažiavimas šįmet 
yra šaukiamas ir turės Įvykti 
Gegužės 22 d., 10 vai. išryto, 
Liuosybės svetainėje, Wauke
gan, Ill. Svetainė randasi prie 
8th st. ir Adams.

Apie ši suvažiavimą kuopoms 
yra pranešta laiškais. Visos 
kuopos žino ir vietinė 13-ta 
kuopa prie to stropiai ruošiasi 
tinkamai atstovus priimti ir 
teikti pietus.

Tame suvažiavime dalyvaus 
šių kuopų rinkti atstovai:

Milwaukes 60-tos kuopos,
South Milwaukes 6-tos kuo

pos,
Racino 121-mos kuopos,
Kenoshos 119-tos kuopos, 

ir vietinės 13-tos kuopos — vi
so penkios kuopos.

Numatoma kad šis suvažia
vimas bus vienas iš skaitlin
giausių, nes visos kuopos prie 
jo ruošiasi.

Prašau kuopas siųsti didelį 
skaitlių atstovų kiek tik kuri 
išgali, nes musų T. M. Draugi
jos kultūrinis darbas labai pla
tus ir ypač mes Lietuviai bėga- 
linga daug gerų darbininkų- 
les darbo turime, tatai reika- 
veikėjų tų darbų atlikimui.

Kviečiame ir vietinius Wau- 
kegano Lietuvius į suvažiavi
mą ateiti kaipo svečius, tėmyti 
kaip svarstomi apšvietos reika
lai.

TMD. Apskričio Rašt.
M. Kasparaitis,

1420 Howe St. Racine, Wis.

Babravičiaus-V ana- 
gaičio Koncertų 

Maršrutas
Gegužės mėn.:

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.

CLEVELAND 
ERIE PA. 
BUFFALO 
NIAGARA FALLS 
CEDAR HUNT 
PUT-IN-BAY

Easlot
A restful night on Lake Eric will add 

enjoyment to your trip.
Three Palatial C&B Steamers
The Great Ship “SEEANDBEE” —“CITY OF ERIE’* 

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

Eastern Standard Time 
NEW ERIE DIVISION 

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

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

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

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

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

TRANSIT COMPANY K 31*6 S5.5OE. 9th Street Pier Cleveland. O. x •pU’.UV

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

DAR ne už kalnų tie laikai 
kada fanatiški socialistai viešai 
ant estrados draskė ir degino 
“Vienybę Lietuvninkų” už tai 
kad ji kaipo rimtas tautiškas 
laikraštis nepritarė raudonai 
miglotiems socialistams. Bet 
ar socialistai tokiu savo fana
tišku pasielgimu sunaikino “V. 
Lietuvninkų”? Ne. Socialis
tai tik įrodė ant kiek jie yra 
toli atsilikę nuo civilizacijos.

Dabar ir vėl atsikartoja pa
naši istorija kada Sandarietiš- 
kai-socialistiškas mišinis pradė
jo girtis pasauliui kad jie pro
testuoja prieš “Vienybę”, kad 
jie atsisako skaityti “Vieny
bę”. Už ką? Nagi už tai kad 
“Vienybė” nepritarė to mišinio 
netaktiškam riksmui ir demo
ralizavimui Lietuvių visuome
nės.

Bet ar to Sandarietiškai-so- 
cialistiško mišinio fanatiškas 
riksmas suklupdys “Vienybę”? 
Aš sakau kad ne. “Vienybė” 
kaipo rimtas tautiškas laikraš
tis teikė ir teiks tautiškai dva
sišką peną Lietuvių visuomenei 
neprašydama sau išmaldų, o tas 
šių dienų mišinis kaip ir anų 
metų socialistai, gyvendamas 
tik išmaldomis (aukomis) su
klups neatsiekęs savo tikslo ir 
subiręs, o mes matysime jų tik 
likučius taip kaip dabar mato
me anų dienų socialistų liku
čius.

‘JUODAS KARŽYGIS1
Nauji užsirašę knygą “Juo

das Karžygis” ir prisiuntę po 
$1:

Andrius Šankus, vietinis.
Juozas Kalvaitis, Hemphill, 

W. Va.
M. Dagilaitienė, vietinė.
St. Taujotas, Detroit. Mich.
Antanas Vaitukaitis, Pitts

burgh, Pa.
Antanina Sutkus, vietinė.
Vincas Stepulaitis, Chicago, 

Ill.
Barbora Gritis Dvylaitė, Chi

cago, Ill.
Z. M. L. D., Chicago, Ill.
Užsirašyti gali kiekvienas — 

ar kuris skaito “Dirvą” ar ne— 
ir visi gaus tą 250 puslapių 
didumo knygą tik už vieną do- 
larį.

KAS DAUGIAU?

—. 3
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DOVANAI DUSULIU 
SERGANTIEMS

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

stolio ir Nepatogumo.
Mes turim metodą kontroliuot Du

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

Mes 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:

NAUJAS “Sandaros” redak
torius gavo progą New Britaine 
atkalbėti savo neva prakalbą, 
kurioje pasakė kad fašistai il
gai neviešpataus, vėl gryš de
mokratiška valdžia Lietuvoje. 
Tas davė progą- vienam paklau
sti kokiu budu ta valdžia atgryš 
— visuotinu balsavimu ar tokiu 
budu kokiu fašistai paėmė val
džią? Čia redaktorius prikan
do apatinę lupą ir po valandėlės 
sako: “Tamista norite išspaus
ti tą ko negalima”.

Ką tas reiškia “ko negali
ma?” Jeigu Pronskus turėjo 
omenyj visuotiną balsavimą tai 
kodėl tas negalima pasakyti? 
juk tai nėra kriminalis daik
tas. čia turbut yra kur nors 
šunytis pakastas....

Išdalins Atlyginimą už 
Išdavimą Žmogžudžių 
Canton, O. — Neužilgo bus 

išdalinta $25,000 atlyginimo už 
susekimą žmogžudžių nušovu
sių pereitą vasarą redaktoriaus 
Mellett. Dar turi atsibūti teis
mas vieno iš buvusių detekti- 
vų, kuris irgi dalyvavo prie tos 
žudystės liudydamas klastingai 
kad suimtas šovikas buvo visai 
kitur tą naktį kai redaktorius 
nušauta.

Dovanas gaus tie kurie išda
vė prasižengėlius.

Pinigai Sename Piane
Lynn, Mass. — Persikraus- 

tydami į kitą namą, vieni žmo
nės rado sau laimę. Jie turėjo 
177 metų senumo pianą, kurį 
kraustytojai nešdami apvertė ir 
iš piano pradėjo byrėt popieri
niai pinigai. Viso rasta $5,000. 
Kaip tie pinigai ten pateko jie 
nesupranta.

PHILADELPHIA, PA.

(Prisiųsta)
Čia ruošiama Gegužės 30 d. 

atlaikyti gedulingas mišias už 
“dūšias” Dr. J. Basanavičiaus 
ir Arcivyskupo Matulevičiaus.

Kaip pranešimas sako, “tos 
šventos mišios bus atlaikytos 
Šv. Kazimiero Lietuvių bažny
čioje prie Wharton gat.; mišias 
laikus Kun. J. Kaulakis, senio- 
ras čionykščių kunigų; jam gi, 
kaipo diakonas ir subdiakonas, 
asistuos kunigai Zimblys ir Če- 
pukaitis; o pamokslą tikėjimiš- 
kai patriotingą pasakys Kun. 
Simanas Draugelis. Gi vadas 
vietinių Ukrainiečių, ponas T. 
Hricey, pažadėjo atvesti į tą 
pagerbimo iškilmę daugybę Uk
rainiečių su jų draugijų vėlia
vomis”.

Atsišaukimas kviečia Lietu
vius “be skirtumo pažvalgų”, 
dalyvauti, pavienius ir draugys
tes, su vėliavomis.

Tokis tų dviejų ypatų pami
nėjimas sumanyta Philadelphi- 
jos Krikščionių Draugijų Sąry
šio, kuris taipgi išleido atvirlai
škius su jų atvaizdais (paski
rai) ir ragina visuomenę įsigy
ti nors tų atvirlaiškių kurie ne
galės ypatiškai dalyvauti tose 
pamaldose. Jos galima gauti 
pas St. Bairuną, 2502 E. Alle
gheny Ave.

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauti prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini
mas ir nepatalpintas.

PLANUODAMI ATSILANKYTI

LIETUVOJE
“Plaukite po Amerikos Vėliava**
Nupiginta ten ir atgal kelionė 
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Birželio 15
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DIRVA

“SANDAROS” PRIEKABES - IR KAS IŠ TO

“CANDAROS” 18-me nu
meryje “Vienybė” pa

minėta 21 sykį, Sirvydas 
9 sykius, “Dirva” suminėta 
7 sykius, Karpavičius 18 
sykių.

“Sandara” tame pačiame 
numeryje kalba: “Sandara 
stovi už demokratinę tvar
ką” ir “tai kokia logika rei
kalauti kad Sandara priim
tų p. Sirvydo ir p. Karpa
vičiaus nusistatymus?”

Jeigu tas tuo ir baigtųsi 
tai butų labai gerai: “Dir
va” ir Karpavičius pareiš
kia kad niekad nebandė ir 
nebandys primesti Sanda
rai ir jos organui savo nu
sistatymų ir jaučia kad ir 
“Vienybė” su širvydu to ne
sikėsino ir nesikėsins dary
ti (bet tegul “Vienybė” kal
ba už save). Viskas ką ži
nome tai kad “Sandara” ir 
jos bendradarbiai užsispy
rę primesti “Dirvai” savo 
nusistatymus ir net suspen
davo Karpavičių už nesilai
kymą jų.

¥ ¥ ' 1..» '

i 'Pirmiausia prieš “Dirvą” 
ir ‘Vienybę” išėjo “Sanda
ra” su “fašistavimais” už 
tų laikraščių atsargumą 
nekurstyt žmonių į bolševi
kų glėbį pulti.

Ar rimta Sandarai, demo
kratinei organizacijai, kaip 
jos organas giriasi, nuo pat 
Gruodžio 17 dienos pašvęsti 
organe tiek vietos dergimui 
ir mokinimui ir net vilna 
apsuktiems boikotavimams 
tų dviejų laikraščių?

Ar turi nors kiek žmoniš
kumo tie kurie per “Sanda
rą” be paliovos rėkia ant 
tų laikraščių, už tai kam jie 
nepriima jų nusistatymų?

“Dirva” tik turėjo gintis 
visu laiku nuo Sandariečių 
užpuolimų, ir tai didumą jų 
ignoruodama, o jei ką tal
pino tai tik paskirų bendra
darbių mintis, jų patenkini
mui, o ne paisydama ką ten 
kas “Sandaroj” rašo.

Kodėl “Sandarai” būti to
kia netolerantiška kad ne
galė! pakęst “Dirvos” min
čių kaslink patriotingumc 
ir troškimo kad Lietuvoje, 
per savo paikumą ir netak
tą, karštagalviai vadai ne
sukeltų suiručių ir nepra
žudytų šalies nepriklauso
mybės? Kodėl “Sandara” 
nori šitą musų nusistaty
mą iškreipti ir be jokios gė
dos skelbia buk po ta musų 
minčia kas nors kito slepia
si?

Nepatinka jums “Dirva” 
prasilenki t su ja. Radot 
sau naujus kamarotus, ‘Ke
leivį’ ir ‘Naujienas’, laiky
kitės su jais, rėkit išvien su 
jais už savo nusistatymus. 
Mums socialistai yra sveti
mi, ir neturėję su jais ben
dro pirmiau nenorime turė
ti ir dabar, nors pirmiau 
musų remti JValst. Liaudi
ninkai su socialdemokratais 
jneteko valdžios. Tas prie
tikis dar musų principų ne
suvienodina su jų.

¥ ¥ ¥

“Sandaros” jgundinti ne- 
kurie Sandariečiai net vie
šai tame laikraštyje pareiš
kė kad jie boikotuoja “Dir

vą”. Mat prie ko fanatiz
mas ir klastingas dalykų 
perstatymas priveda.

Visu laiku “Sandara” tu
rėjo tikslo įrodyti savo pa
sekėjams (naudojant visas 
galimas klastas ir iškraipy
mus musų minčių) kad mes 
remiame fašistus, kad mes 
“fašistai”, kad mes einam 
prieš Politinį Iždą (nes lie- 
pėm žmonėms neduot aukų 
revoliucijoms, o gal Iždas 
prie revoliucijos rengėsi).

Bet turime pasakyti kad 
tie “Sandaros” boikotai ir 
faktų kraipymas nepadarė 
“Dirvai” nuostolių nei už 
supuvusią ditkę.

O kaslink garbės kokią 
mums tas laikraštis duoda 
minėdamas tuzinais sykių 
“Dirvos” ir jos redakto
riaus vardą mes jaučiamės 
nesam tiek užsitarnavę.

¥ ¥ ¥

Dabar paimkim tuos pa
čius “Sandaros” bendradar
bius. Kiek žinoma, jie yra 
bemoksliai, taip sakant bro- 
šiuriniai Sandariečiai, žmo
nės kurie nieko kito negalė
jo ir negalės parašyti per 
visą savo gyvenimą kaip tik 
“kritiką”. Ot tai ir visas 
jų atsižymėjimas, ir prie to 
jie siekiasi, nes kitaip jų 
protiška energija liktų ne- 
išaikvota ir turėtų išsilieti 
ar tai pamišime ar savižu
dy stėje.

Jie tupi kai juodvarniai 
ant tvoros ir laukia kas ką 
pasakys kitokio negu jie iš
mano, o tada tai jau laik
rašti duok vietos!

Tokius žmonelius dar bis- 
kį padrąsink ir atidaryk 
jiems špaltas tai jau pasau
li stok aukštyn kojom!

Iš brošiūrų išmokę parti
jos mokslą, .jie visą svietą 
mokyt bando, o jeigu kas 
kitaip moka tai traukis iš 
kelio. Ir nėra abejonės kad 
tie “Sandaros” vyrukai, jei 
turėtų teisę, pirmiausia nu- 
linčiuotų Sirvydą ir Karpa
vičių, o jeigu turėtų pinigų 
ant šipkartės tai nuvažiavę 
Lietuvon pareikalautų mi- 
nisterių įvesti Lietuvoje to
kią tvarką kaip jų galvelės 
išneša.

Tai yra aukos nemokslo 
ir permirkime partijos da
žais.

¥ ¥ ¥

Vienas tokis pavyzdis se
ka: Iš So. Bostono, “San
daros” administracijos ma
šinėle adresuotą, “Dirvos” 
redaktorius gauna įkištą 
vokan So. Bostono socialis- 
tų-Sandariečių protesto mi
tingo plakatą., Laiškas iš
leistas Gegužės 4 d. Ant 
plakato Paulausko ranka, 
paišeliu parašyta sekanti 
žodžiai:

“Kadangi Tamsta esi 
Fašistu Apginėjas tai pa
smerk Sandariečius už 
Tai!” (reiškia, už mitin
gą su socialistais).
Tas parodo prie ko men

ko proto vyrukai dasilei- 
džia. Paduok tokiems de
mokratizmą jie patįs sau 
galą pasidarys.

(Patėmykit kiek tas San
daros “principas” moka ra

šybą, nors jis redagavo or
ganą.)

Ar dykai ant gatvių sker- 
sumų stovi policijantai sau
goti žmones kad nepalystų 
po automobiliais jėigu dar 
Sandaroj yra tokių gaiva
lų?

%*

Štai ką pareiškiame San- 
dariečiams pišoriams: Jei 
jus manot savo rašymais 
pertikrint mus kad mes kly
stam, o jus esat teisingi, ir 
jeigu norit mus priversti ar 
“atversti” rėkti sykiu su ju
mis — tokiais mažų galvų 
gaivalais — tai bereikalo 
užimat laikraštyje vietą; to 
vietoj galėtų redakcija su
talpinti puikiausius agitaci
jos straipsnius už Sandarą. 
O jeigu rašot tik taip sau 
pasirėkavimui ir išliejimui 
savo energijos per plunks
nos kotą ant popierio tai 
linkime jums geriausių pa
sekmių ir toliau.

Jaunimo Klausime
“Tėvynėje” telpa platus edi-

torialas apie jaunimą ir svar
bą jo organizavimo. Tarp kit
ko pabėdavojama kad musų ki
ti laikraščiai apie tą taip svar
bų klausimą beveik nei gugu.

Ir teisybė, musų laikraščiai ir 
jų korespondentai-bendradar- 
biai tąso po špaltas nudėvėtos 
politikos argumentus, terlioja 
kitus laikraščius ir veikėjus, o 
kad budavoti sau ateitį tai vi-
sai nepagalvoja. Seniems skai
tytojams nykstant, jeigu jau
noji karta butų pritraukta prie 
Lietuvystes — laikraščių pa
stangomis Įvairiai jaunimą or
ganizuojant — tie laikraščiai 
sulauktų sau naujų skaitytojų, 
kokių iš čia gimusio jaunimo ir 
dabar pasitaiko, bet labai ma
žai.

Vienok bėda su musų karšta
galviais. Paveizdan, “Dirva”, 
matydama kad už Lietuvos po
litikierių gerovę nėra čia mums 
ko peštis ir rėkauti su jais, no
ri paliauti visai apie jų reikalus 
rašius ir imtis ko naudingesnio, 
bet kitų laikraščių redaktoriai 
ir jų trumparegiai rėksneliai- 
bendradarbiai kimba Į akį ir 
verčia mus aikvoti brangią vie
tą atsakinėjimams jiems.

Tą vietą mes ir kiti laikraš
čiai galėtume sunaudot pamoki
nimui suaugusiųjų kaip jauni
mą organizuoti, kaip palaikyt ji 
Lietuvišku, galėtume duoti jau
nimui tinkamų raštų, ir tt.

Kolei musų spauda neiššluos 
iš savo špaltų tuščių rėkavimų 
už- Lietuvos politikierius tolei 
mes nieko gero negalėsime pa
sidaryt sau Amerikoje, ir pa
lengva nykstant ateiviams ir 
mažėjant musų organizacijoms 
sykiu ištautęs ir musų jauni
mas.

DAINA
(E. Bendzaitytė)

Tamsioj naktelėj, o iki gaidelių,
Du broliukai sakalukai aukso'krėsle sėdi.
Aukso krėsle sėdi, gromatėlę rašo,
O šis trečias brolužėlis gromatėlę skaito.
Gromatėlę skaito ir seselę mini,
O kodėl, delko, broleli, manęs neatlankei?
Ar žirgo neturi, ar kelio nežinai,
Ar iš savo didžio vargo manęs neaplankai ?
Ir žirgelį turiu, ir keleli žinau,
Tik iš savo didžio vargo tavęs neaplankau.

DAINA
(E. Bendzaitytė)

Tamsioj naktelėj, žalioj girelėj
Kalbino mane jauni berneliai;

Ne taip kalbino kiek lustavojo, 
Aukso žiedelį man dovanojo.

Nei ačiū tėvui nei motinėlei
Kad mane mažą valioj augino,

Valioj augino, ilgai migdino, 
Ik pusrytėlių nepažadino.

Reiks man išeiti j svečių šalį,
O mokys, mokys dirbti darbelius.

Darys grėblelį, įdės kotelį,
Ves į lankelę grėbti šienelį.

Naujas grėblelis, tiesus kotelis, 
Tiktai nelygi uošvio lankelė.

Ne tiek aš grėbiau kiek graudžiai 
verkiau

Ant grėblio koto pasiremdama.
Marelių kraštelį,

DAINA
(B. Vasiliūnas)

Skaistus dangaus kraštas
Kur saulė tekėjo, 
O man dar skaistesnis 
Kur panelė ėjo.

Giedri ta dienelė
Kad bitelės siaučia, 
Myliu tą panelę 
Kur pinigų jaučiu.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
Rodinas mandagiai nusilenkė Andri- 

ennei, ir prielankiai atsikreipdamas į Da- 
gobertą tarė: — Aš išeisiu, tamista, tuo la
biau kad buvau beišeinąs kada tamista at
ėjai. — Paskui, priėjęs prie Andriennės, 
tas Jėzuitas pakuždėjo jai: — Nabagas ka
reivis! jis taip susigraužęs kad net nenori 
manęs išklausyti. Paaiškink jam tamista, 
ir gražiai jį sugausim. — Paskui, pačiupi
nėjęs savo kišenių, Rodinas išėmė kokį tai 
pakelį, ir duodamas Andriennei tarė: — 
Maionėsi tamista perduoti jį jam. Tai ma- 

! no atsikeršijimas, ir labai geras.
Andriennei laikant pakelį rankoje, ir 

i stebintis, Jėzuitas, uždėdadas sau pirštą 
! ant lupų, lyg patardamas tylėti, ir pirštų 
i galais traukėsi link durų, dar sykį parody- 
■ damas į Dagobertą pasigailėjimo jausmą. 
! Kareivis tuo tarpu, galvą nuleidęs, stovėjo 
i ir nepaisė Kupriukės raminimų. Rodinui 
išėjus, Anndrienė priėjo prie kareivio ir 
tarė jam švelniu balsu, rodyadma didžiau
sio sąjausmo: — Tamistos staigus inėji- 
mas neleido man paklausti tamistos svar
baus man dalyko. Kaip tamistos žaizda?

— Ačiū, madame, — atsakė Dagober- 
tas, išbusdamas iš savo skausmingos le
targijos, — tas man neapeina, ir neturiu 
laiko apie tai manyti. Apgailauju kad ap
siėjau šiurkščiai tamistos akivaizdoj, ir 
kad tą niekšą išvijau; bet jis yra daugiau 
negu aš galėjau parodyti. Pamačius tuos 
žmones mano kraujas užverda.

— O vienok tamista perdaug pasisku
binai su savo sprendimu. Tas žmogus ku
ris tik ką čia buvo-----

— Pasiskubinau, madame? Ne pirmą 
sykį aš jį šiandien matau. Jis buvo su tuo 
išgama abbe d’Aigrigny-----

— Nėra abejonės, bet vienok jis yra 
teisingas ii’ geras žmogus.

— Jis?! — šaukė Dagobertas.
— Taip, nes dabartiniu laikū jis dar

buojasi prie atgrąžinimo tamistai tų mer
gaičių.

— Jis! — pakartojo Dagobertas, lyg 
nenorėdamas tikėt ką girdi. — Jis atiduos 
man mergaites ?!

— Taip; ir greičiau negu manai.
— Madame, — tarė Dagobertas sku

biai, — jis tamistą suvedžioja. Tamista 
esi auka to seno niekšo.

— Ne, — tarė Andriennė, kratydama 
galvą, šypsodamos, — aš turiu gerus pri
rodymus apie jo gerumą. Pirmiausia, jis 
išgelbsti mane iš šių namų.

— Ar tai tiesa? — tarė Dagobertas, 
pusėtinai susimaišęs.

— Tikra tiesa; ir štai vienas dalykas 
kuris gal pašalins tamistos piktumą, — ta
rė Andriennė, duodama mažą pakelį kuri 
jai Rodinas davė išeidamas. — Nenorėda
mas pykint tamistos jis išeidamas man pa
davė ir prašė atiduoti tamistai.

Dagobertas pažiurėjo į Andriennę nu
sistebėdamas, kada atidarė pakelį. Tai bu
vo jo sidabrinis kryžius, pasegtas ant rau
donos juostelės, jau nusenusios, kurį jis 
užsitarnavo kare; tas kryžius su kitais jo 
palaikais buvo pavogtas nuo jo Balto Ere
lio Užeigoj. Dagobertas nepaprastai nu
džiugo.

Andriennė žiūrėdama į kareivio džiau
gsmą susijaudino, o Dagobertas tuo tarpu 
leidosi link durų, per kurias Rodinas iš
ėjo, tardamas: — Tai yra brangus man 
pasitarnavimas. Jis vertas atlyginimo už 
tai, ir aš jo neužmiršiu.

Dagobertas tuojau išbėgo iš kambario, 
pasivijo Rodiną jau lauke, ir pagriebęs už 
rankovės tempė atgal į viršų.

— Tamista, turi geriau spręsti negu 
dabar darai: vieną minutą varai mane iš
eiti, o kitą tempi atgal, — tarė Rodinas.— 
Kaip dabar išspręsti?

— Aš turėjau klaidą, ir kada aš klystu 
aš prisipažįstu. Prie liudininkų tave įžei
džiau, prie liudininkų ir atsiprašysiu.

— Bet, tamista, aš esu dėkingas; aš 
turiu skubintis.

— Tai nieko, turi eit į viršų, tuojau, o 
jei ne tai, — tarė kareivis, spausdamas

Jėzuitui ranką, — jei ne tai mano džiaugs
mas už sugrąžinimą kryžiaus nebus pil
nas.

— Na tai, mano geras drauge, ei va.
— Tamista ne tik sugrąžinai mano 

kryžių, delei kurio aš daug ašarų pralie
jau, bet ir, kaip ta panelė sako, sugrąžini 
man ir mano mergaites? Ar tai tiesa?

— Buk ramus, — atsakė Rodinas; sa
vo du angeluku tuojau atgausi.

— Ar gausiu jas šiandien? — teira
vosi rūpesčio apimtas Dagobertas.

— Štai jisai, štai! —, šaukė Dagober
tas, įsitempdamas Rodiną į kambarį pas 
Andriennę ir Kupriukę. Ir tenai, prie jų, 
senas kareivis atsiprašė Rodino už rūsty
bę ir padėkojo už sugrąžinimą kryžiaus.

— Šis kryžius! — rodė kareivis jį prie 
Rodino akių, — ar žinai ką jis man reiš
kia?

— Negaliu pasakyt, tik pasiryžau pats 
jį grąžinti. Tuo tikslu jį čia ir atsinešiau, 
o vienok tu karštai mane priėmei, net ne
turėjau laiko-----

— Šis kryžius, — tarė Dagobertas, pa
bučiuodamas jį, — yra mano relikvija. 
Tas nuo kurio jis paeina yra mano šventa
sis, mano didvyris, ir jis palietė jį savo 
rankom!

— Ar ištikro Napoleonas — tas Didis 
Napoleonas — palytėjo šį kryžių savo ran
kom, tom galingom rankom? — kalbėjo 
Rodinas, suprasdamas kaip kareivis ger
bia Napoleoną.

— Taip, jis pats savo rankom užkabi
no jį man ant kruvinos krutinės. Bet ga
na to. Nors aš verkiu iš džiaugsmo kryžių 
atgavęs, bet kalbėkim apie svarbesnius 
reikalus.

— Aš savo laiške sakiau kad ši diena 
bus linksma del visų.

— Tame laiške be parašo? Ar tai nuo 
tavęs jis buvo? — teiravosi kareivis.

— Taip, aš jį parašiau. Tik, bijoda
mas kad abbė. d’Aigrigny nesuuostų tai 
nieko jame neaiškinau iki nepasimatysim.

— Tai aš tuoj pamatysiu savo mer
gaites?

Rodinas palenkė galvą patvirtinančiai, 
o Andriennė pasakė kad mergaitės tuoj 
čia bus ir kad jis neapgalvotai tą gerą 
žmogų pasmerkė.

— Kodėl man to nesakėt kai aš atė
jau? — klausė Dagobertas, visas nudžiu
gęs.

— Ši brangi panelė paaiškins tamistai 
kad aš, nežinodamas nieko, buvau įrankiu 
daugelio niekšiškų darbų; bet kaip tik pa
mačiau dalyką tuoj mečiau viską ir gryžau 
į teisingą kelią.

. Andriennė linktelėdama galvą tą pa
tvirtino.

— Laiško nepasirašiau, mano geras 
drauge, todėl kad bijojau jog mesi nuo- 
žvalgą ant manęs; gal pabijosi kad kas ne
pažintų po anos nakties užpuolimo.

(Bus daugiau)

Sapnininkai
75c APDARYTA JĮ

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.
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užvedė.
Karaliui jau buvo pranešta apie vieną 

imtinį, kaipo špiegą, ir jis žinojo apie ką 
pirklis kalba.

Juodas Karžygis
Senovės Pasaka. Parašė VĖJAS.

(Tąsa iš pereito num.)

TREČIA DALIS 
I

Ardys vistiek Patenka Nelaisvėn
Po didelių, gerų, narsių darbų daugy

bei karžygių tenka liūdnas likimas, ir tai 
tankiausia iš blogų žmonių valios, kurie 
užmiršta gerus darbus ir stengiasi blogu 
atsimokėti. Jau pradžioj šios pasakos bu
vo minėta kad mažai pasaulyje yra tokių 
žmonių kaip kunigaikštis Rykulis, kuris 
Ardžiui už gerą geru atsimokėjo.

Jau baigėsi ketvirta diena kaip Ardys 
su pirklio karavanu varė gerą prekybą ka
rališkoj sostinėj, Lamžine, ir jų vežimai 
veik buvo tušti. Diena iš dienos, be palio
vos ir be pertraukos, Ardys žiurėjo ir sa
vo giliom tamsiom akim jieškojo. Jis jieš- 
kojo tų juodų akių, ar nepamatys jų kur 
vėl. Kožna nauja moteriška atkreipė jo 
domę: ar ne ji, ar ne tos akįs?Į... Bet 
vis ne.... vis jų nematė niekur. Ir kam 
jis turėjo jų jieškoti čia? juk ji negali bū
ti visur kur tik jis randasi.... Vienok 
toks yra gamtos įsakymas net ir po šiai 
dienai; jieškoti, trokšti tos ypatos kurią 
pamėgsti....

Pirklis labai buvo draugingas savo ge
ram pagelbininkui, ir džiaugėsi kaip prie 
Ardžio vežimo prekyba ėjo gyviausia, nes 
miesto ponios — nuo seniausios iki jau
niausios — tarnaitės gražios ir negražios 
— visos spietėsi aplink jį ir gėrėjosi juo- 
mi.

Bet reikia nepamiršti kad pirklio aba
ze buvo daugiau ir visokių žmonių su vi
sokiomis mintimis ir tikslais, 'fame būry
je buvo ir palaidūnų ir sukčių, išdidžių ir 
lėtų vyrų; vieni keliavo su pirkliu neturė
dami kuo užsiimti ir tingėdami darbo dir
bti; kiti patyrinėti platesnį pasaulį. Buvo 
ir tokių kurių tikslas buvo apžiurinėti vi
sų šalių mergas, o kada jiems atsiranda 
kitas kas kurs labiau patraukia į save 
mergų domę tie pirmesni jau buna nustu
miami užpakalin.

Per šias kelias dienas visi pirklio vy
rai gavo progos Ardį pažinti ir apvertin- 
ti. Pirkliui jis buvo brangus todėl kad pa
traukė prie gražmenų mergas. Kitiems jis 
buvo didvyriu ir tuo “Juodu Karžygiu”, 
kurie vertino savo gyvybę ir buvo dorų 
minčių vyrai, kurie tyrinėjo svetimas ša
lis — jie buvo dėkingi jam už apgynimą 
nuo plėšikų. Bet kitiems pasidarė pavydu 
kam pirklis perdaug liko geras tam neži
nomam vyrui ir’neužsiima su jais, neturi 
su jais kalbų, o visus pasitarimus varo su 
juo. Jie Ardžiui pavydėjo, bet vis nesu
galvojo ką daryti. Jeigu neapgalvotai pa
darys ką, pirklis supykęs gali atsikeršyt 
jiems parduodamas nelaisvėn.

Vienok pavojingiausi buvo tie kurie 
jautėsi Ardžio atstumti mergų akyse. Po
ra pirklio pagelbininkų skaitėsi save pa
togiais, rėdėsi gražiausiais rubais, ir viso
mis įmonėmis norėjo mergoms patikti, kad 
jos jais gėrėtųsi aplink sukinėdamos. Tie
sa, jos ir sukinėdavosi aplink juos, bet tie 
nabagai amžinai nebūtų pamanę kad jos 
ne jų patogumu gerėjasi, bet tik stebisi ir 
rodinėja viena kitai jų keistenybes. Tose 
dienose vyriškiai kurie užsiėmė tuštybėmis’ 
ir daug manė apie save buvo visai bever
čiai, kaip ir dabar jie pajuokiami yra, nors 
jie neturi gana išminties suprasti kad žmo
nės iš jų juokus krečia, o ne gerėjasi.

Tiedu pirklio “gražuoliai”, kaip jie sa
ve laikė, per kelias dienas įsižiūrėję kas 
darosi aplink Ardį negalėjo daugiau kęsti 
ir abu kožnas sau galvojo kaip čia atsi
kračius to “Juodo Karžygio”, kuris dabar 
jiem buvo valkata, padauža, nežinomas 
klajūnas, o ne tas kurs juos apgynė girio
je nuo mirties plėšikų naguose. Juk jei ne 
Ardys, visus juos užpuolikai butų iškapo-

Prisiminimai
Bet kaip dabar buvo su musų narsuo

liu?
Po keleto dienų ramumo ir laisvės — 

ir tos laimės ar nelaimės kuri leido jam 
matyti tas juodas akis, — dabar musų 
“Juodas Karžygis” gulėjo nusiminęs tam
siame požeminiame kalinyje ir galvojo apie 
savo likimą: kas su juo toliau gyvenime 
dėsis, kaip ilgai jis čia vdrgs, ir ar pažins,' 
kas kada tikrą jo vertę.... Ar atras jis 
savo juoduką jeigu ir išeitų, — nes jis ir 
savo arklio neužmiršo.

Kamaros durų išlaužt jis nebandė, nes

ję iki vienam. Tik geras likimas užsiuntė 
jį jiems į pagalbą ir tik vieno savo draugo 
jie neteko mūšyje. Bet dabar jie jau ne
išsiteko Ardžiu, jis buvo jiems perdaug — 
daugiau negu jie visi.

Prekėms beveik ištuštėjus, Ardys pa
sitaręs su pirkliu pradėjo atsitraukinėti Į 
nuo vežimų ir šian ten nueidamas, susitiki- į tos buvo perstiprios — iš pusės sprindžio 
nedarnas su karaliaus vadais kalbėjosi apie 
pastojimą į pulką, nes jautė galės geriau 
gyventi ir bus ramesnis.

Tuo tarpu gavo progų pasitraukti nuo 
vežimų ir tiedu pavyduoliai, bet kur jie bu
vo ir ką veikė niekas nežino. Tik štai pa
vakare atėjo prie pirklio vežimų pulkelis 
šarvuočių ir vadas pareikalavo išduoti 
jiems “svetimą špiegą”, o jei neišduos tai 
pats pirklis su visais savo žmonėmis bus 
Įkalintas. To pareikalavo karaliaus var
dan.

— Pas mus jokio svetimo nėra, dar gi 
labiau, neturim jokio špiego, ir nesuprantu 
ko karalius iš musų norėtų, — atsakė pir
klis.

— Pas jus yra vienas svetimas vyras, 
kuris prisidėjo prie jūsų girioje, ir tu jį 
slepi po vardu nužudyti tame mūšyje gi
rioje savo palydovo, — paaiškino viršinin
kas, — todėl reikalauju kad jis butų išduo
tas, arba pats nukentėsi už slėpimą špiegų.

Pirklis dar norėjo ginčytis kad jis su 
špiegais neužsiima, teisingai prekybą va
ro, ir dar daugiau, jie rytoj iškeliauja, to
dėl išvyks iš jų miesto ir jiems negeistinas 
žmogus, jeigu toks čia yra. Bet skundi
kų buvo perdaug įpasakota karaliaus val
dininkams todėl nebuvo ko aiškintis prieš 
šį viršininką, nes'jis buvo atsiųstas tik su
imti “špiegą”.

Nedaug ginčams ėjus, štai priėjo prie 
jų Ardys ir pasisakė kad tai jis yra tas 
kurio jie jieško, ir nenorėdamas pirkliui 
nesmagumo daryti pats pasiduoda suimti.

Kurie buvo Ardžio draugai, ir pats 
pirklis, spėjo kad Ardį išdavė tie plėšikai 
parvykę į miestą ir pamatę su jais tą ne- 
naudėlį-keleivį; o tiedu išdavikai visu lai
ku slėpėsi ir nudavė nekaltais; net ištarė 
apgailos žodžius Ardžiui kada jis atsisvei
kinęs skyrėsi su savo buriu.

Pirklis apsiašarojo, nes įvertino Ar
džio gerą pasitarnavimą, bet sykiu ir turė
jo nujautimą kad toks doras ir narsus vy
ras nekentės blogo ilgai kur jis nebūtų, 

v * *
Vos prasišalino nuo vežimų šarvuočiai 

su Ardžiu, prie pirklio prisėlino vienas iš 
tų skundėjų ir pradėjo kuždėti:

— Tai didelis nuostolis, labai didelis, ir 
karalius už tai turėtų atlyginti....

— Tiesą tu sakai, — pridėjo antras. — 
Dar gali gauti atlyginimą ne tik už jį bet 
ir už jo arklį. Gali pasakyt karaliui kad 
arklys buvo tavo, kurį jam davei po mū
šio, nes jo arklys buvo nužudytas. Kiek 
atlygins tiek, bet vis bus pinigai. Tokio 
vyro netekti tai ne juokai. Jis buvo kaip 
ir tavo: pats galėjai jį parduoti jeigu bu
tų nereikalingas.

— Nuėjęs pas karalių pasakysi kad jį 
girioje patikęs paėmei kaipo savastį, nes 
jis nebuvo joks špiegas, tik iš savo šalies 
pravarytas žmogus, — mokino pirklį pir
mas skundikas.

Pirklis palengva įsitikino kad jie tei
sybę kalba, ir paskaitęs Ardžio netekimą 
savo nuostoliu pasiryžo pareikalaut iš ka
raliaus atlyginimo, nors mielai buvo paža
dėjęs Ardžiui jį paliuosuoti kada jis ras 
sau vietą pulke. Taigi pirklis šaltai ap
galvojęs, sekantį rytą nuvykęs pas karalių 
reikalavo ir gavo atlyginimą, nes gabiai 
mokėjo įkalbėti karaliui savotišką pasaką 
apie to jaunikaičio prisidėjimą prie jo aba
zo. Gal butų ir atgavęs Ardį atgal iš kara
liaus, bet žinojo kad jau Ardys su jais to
liau nekeliaus, taigi apie tai nei kalbos ne-

jokios nebuvo, nes buvo tamsu visame ka
lėjime.

Baisi buvo ta vieta giliai žemėse. Ten 
dėjosi dideli nuotikiai kurių čia neapsa
kytum, nes jau tas urvas keletas amžių 
kaip stovi, o per tą laiką ne vienas valdo
vas žuvo be žinios, ne viena karaliaus mo
teris ar mylimoji nėščia arba su kūdikiu 
ten supuvo; ne vienas valdovo sūnūs, bro
lio užvydumu, prapuolė — ten juos užslė
pė, užgaubė ir užmiršdino tasai urvas, ku
rio daugybė kamarų jei kalėtų pasakyt sa
vo istoriją, tikrai žmogus turėtum išeit iš 
proto iš baimės....

(Bus daugiau)

storumo aržuolo lentų sudėtos, storomis 
vario vinimis skersai kitų tokio storumo 
lentų sukaltos, ant tvirtų vašių užkabintos, 
storais dviem balkiais užspręstos išlauko. 
Duryse buvo mažas langutis, bet šviesos

Puikus dideli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c

“DIRVOS" KNYGYNAS

S

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 puse 

rankraščio per “Dirvą” neperleista, taigi galima spėti ji 
bus nuo 200 iki 250 puslapių. Taigi, 200 suvirs 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 pasigėrėjimu, 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- 
linksminkit savo jaunus drąugus 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.:

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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JUOKIS 

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

SENOVĖS DAINA
(Davatkos Pasigyrimas)

O aš graži ir bagota, 
Tai vis man nuo Dievo duota. 
Gražus vainikėlis ant mano 

galvelės.

Aš ant gelsvųjų kaselių 
Puošiuosi rūtų šakele, 
Melsvos mano akelės kožnam 

prie širdelės.

Trumpas mano liemenėlis 
Ir statkaunas protužėlis 
širdyj mano yra, aš panelė 

ščyra.

Veideliai skaistus, raudoni, 
Gėris manim visi žmonės, 
Myl mane broliukai, sesės ir 

berneliai.

Kaip Sietynas tarp žvaigždelių 
Aš ant žemės tarp seselių, 
Iš visų gražiausia, žibu kuo- 

skaisčiausia.

Už tai Dievui dėkavosiu, 
Linksmai kaip angels giedosiu 
Su gražiu balseliu kaip aukso 

varpeliu.
M. Matulionienė.

4/
J. Brazauskas matė šventą 

šventą abrozą perstatantj “Pas
kutinį Sūdą Dievo”, kuriame 
parodoma kad po dešinei eina 
visos dūšelės — vyriškos ir mo
teriškos — apmautos baltais 
marškiniais, o po kairei varo
mos dūšelės visai nuogos, sako: 
“Aš geriau norėčiau eit po kai
rei.”

Kaunas
Buhalteris širdaitis perskaito 

laikraštyje tokį skelbimą:
“Penktadienio vakare prie te

atro pamestas mažas moteriš
kas aukso žiedas; jokių ypatin
gų žymių nėra. Atradėjui mei
lus akių žvilgsnis ir dar kas 
nors.”

— Meilus akių žvilgsnis ir 
dar kas nors, — mano širdai
tis. Galvon jam įsmenga min
tis: gal nupirkti tą niekelį ir 
nunešti ? Pasakyta padaryta.

Kai antrą dieną širdaitis su 
žiedu atvyko į nurodytą butą, 
jauna moteriškė kuo ne tirpsta 
iš džiaugsmo ir žiuri į širdaitį 
taip meiliai kad jį net šiurpas 
paėmė. Negana to, ji apkabi
nus jį pabučiavo tiesiog į lu
pas.

“Ji mano!” pamanė jis.
Bet kai išeidamas jis pamatė 

nusišypsojančią tarnaitę, kuri 
jam išėjus už durų, jam girdi
mai tar: “Keturioliktas atra
dėjas”, jis pasijuto lyg van
dens kibiro aplietas. “N.ž.”

- /"■

Kam Laiku Nenumirė
Reikia ir numirti mokėti lai

ku, ne tik gyventi, štai apie 
Trockį rašoma kad jis pats kal
tas savo nepasisekimuose, nes 
nemokėjo laiku numirti. Jei 
butų numiręs, kaip Leninas, 
kai dar buvo populiarus ir reik
šmingas, ir jis butų susilaukęs 
didelės garbės, o dabar turi 
skursti visai nustumtas ir už
guitas. “N.ž.”

Iš Filosofų Sąšlavyno
—Savo kupros nei vienas ne

mato, į svetimą vis žiuri.
—žmogau, tegul tave žmonės 

daugiau myli negu bijosi.
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Auginimas Dolerių Biznierių ir Profesionalu Direktorius
PARDAVIMAI

Sugryžimas pavasario atgaivina pri- 
gimtx instinktą eiti Į lauką ir sodinti 
ką nors. Net viršutinių aukštų gyven
tojai apartmentų namų žiuri su patrau
kimu Į langus krautuvių išdėtus sėklų ir 
žemės dirbimo Įrankių.

Labai patenkinanti sodinimo rūšis, be 
jokio rūpesčio ir netikrumo apdirbimo, 
yra tai sodinimas dolarių taupymų ban
kuose. Rugiapjūtė ateina du sykiu Į 
metus, nuošimčių išmokėjimo laiku, ir 
šalip to turi žmogus nuolatini pasiganė- 
dinimo jausmą žinodamas kad turi re
zerve sau pinigų banke.

PARSIDUODA ant 12104 St. Clair 
avė. Drapanų Siuvimo ir Prosiji- 

mo įstaiga, duoda pelno $190 į sa
vaitę. Taipgi Pieninė ir kepykla. 
Aš turiu pardavimui krautuvių pi
giai. . Zimerman, Notaras, 12900 
Buckeye Rd.. (23)

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 namas už $9,300 ver
tas $12,000. Keturi kambariai apa

čioj, kietmedžio grindys ir išbaigi
mas; 4 kambariai ir maudynė antra
me aukšte ir 2 kambariai trečiame 
aukšte. Lotas 40x150. Dubaltavas 
garadžius ir cemento kelias; toiletas 
skiepe. Arti Addison rd. ir Lexing
ton. Kreipkitės prie J. Jannsen, 
8005 Melrose avė.

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Vėliausi ir

Geriausi

Judami

Paveikslai

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS 
6,926 Superior Ave. 

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

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas 

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Furnasai

1169 East 79th St.
Randolph 5977

A. šeporaitis ir K. Urbšaitis
POPIBRIUOJA IR MAL1AVO.IA 

KAMBARIUS
Darbą garantuojam. Kainos 

prieinamos.
Telefonuokit kada reikia. (17) 

PENNSYLVANIA 1183 JX 
1024 EAST 77TH STREET

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood avė. 
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

Pennsylvania 2107. Įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai t

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

o ROSEDALE 3:
Dry Cleaning Co.::

Rand. 7906 JI
C. F. PETRAITIS, Prop. 5 
6702 Superior Ave., 
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THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO. 

6710-12 LEXINGTON AVE.

Incorporated 1849

Society
inithe City of Cleveland

PUBLIC SQUARE
Dėkit Savo Taupymus Į Taupymų Banką

Į ji
į KAM KENTĖTI? 

žmogus negali džiaugtis gyve- : 
nimu turėdamas sugadintų skilvį. Į

Ar turit gazų skausmus? 
Ar jaučiat išpustas? 
Neturit apetito?
Jeigu turit kurį iš tų simpto- : 

mu bandyk OHRANA STOMACH = 
TONIC. Jis pagelbėjo kitiems ir : 
pagelbės jums.

Parsiduoda visose gerose vaisti- j 
nėse arba rašykit į

: Jay Chemical Co.i •
1428 E. 52nd Street

Cleveland, Ohio.

“Visiškai Nauja Skalbimo 
Sistema”

Patogi Lietuviams skalbykla, 
tik patelefonuokit ir vežimas 

pribus.
Randolph 7761 
Randolph 7762

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVE 

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

sias ir kainos teisingos.

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėlės ir Induose Augintos
Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Specialiai.
1203 East 79th Street

Florida 3992-J

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

ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai

7321 Superior Ave.
Tel. Penn. 572

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų. Specialistai suliejime.

7208 St. Clair Ave.
Penn. 0783

HARRY W. SMOLK, Prop.

Randolph 6332.

Cleveland Sheet Metal 
Works

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

Dirba viskų del pečių ir šildymo.
6935 Superior Ave.

Lietuvos Lietuviai ateina į

Estella Beauty Shoppe
Plaukų Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor

ANTRI MORTGEČIAI
MR. FELDMAN

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

Plaunant, Ištaisom 
Aptaisom veidų ir 

tam panašiai.
1218 East 79th St.

Telefonas Pennsylvania 1250

.------ NASH —<
Leads the fVorld in Motor Car Value

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Superior Hardware Co.
Geleždaikčiai, Cino Reikmenis, Pečiai 

Maliavos, Stiklas, Etc.
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Sleitų ir Žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas Ė. 65th St.

Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVĖ

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

Frank Cerne

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.

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

The NASH AMBASSADOR ir CAVALIER 
Kokioj Spalvoj Tik Norit

(Be Eextra Primokejimo)
Per visą ištisą savaitę—ir tai nepapra
stą savaitę — Gegužės 8 iki 15 — mes 
turime savo pirmą Pavasario Spalvų 
Parodą, ši paroda perstatys du gar
sius Nash vadovaujančius stilius kurie 
nustebino moterinių karų industriją— 
Ambassador ir Cavalier.

Musų sandėlis bus stačiai užverstas 
saplvomis. Bus išstatyta didžiausia ei
lė nepaprastų Ambassador ir Cavalier 
modelių — visų vaivorykštės spalvų.

Ateikit! Pasirinkit koks jums patin- 
ka. Arba kokios kitokios spalvos ku
rią turit mintyje. Nebus brangesnių 
kainose. 0 nebus ribų spalvose.
Štai yra proga būti skirtingu nuo kitų 
—skirtingu savo automobiliu kaip sa
vo drapanose. Padarykit savo karą in
dividualiu—duokit jam spalvų mišinį 
kuris bus išskirtinai JŪSŲ.
Ateikit šiandien. Peržiurėkit Ambas
sador ir Cavalier—tada pasirinkit sau 
individualę spalvą.

'Palaikymui ir padidinimui geru norų kokius Nash dabar turi tarp Clevc-'l
i i lando Lietuvių mes įsteigėme Lietuviškus Dcpartmentus kiekviename Nasbj^ 

sandėlyje apačioj pažymėtame. Žmogus kuris moka jūsų kalbą bus ten 
jums patarnauti—paklauskit jo ir jis maloniai ir mandagiai patarnaus.

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

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

The Reeke Nash Co., Distributors
6605-15 Euclid Ave. Randolph 53 1 2

Atdara vakarais

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planus 
—suteikt patarimus apie finan
sus ir duoti jums geriausių kai
ną ir duoti geriausias kainas 
ant Medžio, Stogo dengimo, ir 
Lt., 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.

FLIT
Ct4.UMAZ.0nk

NAIKINA
Kandis, Blusas, 
Muses, Tarakus 
Kitus Namų Vabalus

BRANGMENŲ, RADIO IR 
MUZIKOS KRAUTUVĖ 

6031-33 St. Clair Ave.
Randolph 465 

930 East 79th Street 
Penn. 999

Randolph 1822 |

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI!

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

7412 St. Clair Avenue 1

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAS

$89-75
APEX

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER
CO.

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

T e m y k i t e
Visokios batarejos, Radio 
reikmenys. Taisom ir per

žiūrint DYKAI.
Kreipkitės reikale pas mus.

Freeman Battery Service 7305 Superior Ave.

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS. GELEŽINIAI 

PADARGAI IR MALIAVOS.
Visas maudynės kambario įrengimas už 549.00.

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

-ĮlllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillL: 
= Prospect 2420 Central 1766 =

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

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia ; 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

A. S. BARTKŲ1'
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
kų spalvuotų 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 -----

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 jūsų

PROGA
Vienos savaitės laikui 

25 centų vertės 
NEBALTINTAS MUSLINAS 

specialiai po

18c
YARDAS

Geo. L. Schlather 
6407 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.



DIRVA

PASIDAIRIUS

Kas Laimės VI Seimo
Rinkimus

Lietuvos Seimas paleistas, 
tauta turės išsirinkti sau val
dovus. Kilo žingeidus klausi
mas: koki partija laimės rin
kimus.

Pažindamas gerai savo tautą 
nesuklydau paskelbdamas Tre
čiojo Seimo partijų laimėjimus, 
manau ir dabar nesuklysiu.

Laikraščiai paskelbė kad per
versmas įvyko del bolševikų 
pavojaus, bet tai tik partijų 
gera priekabė prie Valst. Liau
dininkų valdžios ir geras pasi
teisinimas prieš liaudį. Kad 
Valstiečių Liaudininkų valdžia 
butų bolševikus ir kovus vistiek 
perversmas butų įvykęs, nes 
krikščionįs su tautininkais sva
jojo kaip atsisėsti valdžios vir
šūnėje. Bet jų geismai nesu- 
vylė, nusidavė jiems laimėti 
kaip aklai vištai grūdas. Jie 
plačiai paskleidė gandus apie 
esantį bolševikų pavojų, įtikino 
daugumą kad Valstiečių Liaudi
ninkų valdžia buvus palanki 
komunistams. Kaimo
kurie gerai yra susipratę tam 
netiki, bet nesusipratėlių yra 
daugiau. Kaimai neskaitydami 
laikraščių visas žinias gauna 
bažnyčiose, kurios žinios yra 
savotiškai iškraipytos.

Partijos nei viena nelaimės 
kad galėtų sudaryti daugumą, 
valdžia bus koalicinė, bet susi
būrus tautininkams su įvairio
mis krikščionių partijomis lai
mėjimas bus jų. Partijų lai
mėjimai sviruos maždaug tarp n<> nosis, 
šių skaitlinių: Valstiečiai Liau
dininkai gaus 18—20 atstovų; 
socialdemokratai 8—10; tauti
ninkai 8—10; krikščionįs de
mokratai 12—14; Ūkininkų Są
junga 7—10; Federacija 1.

Taigi ketvirtas Seimas bus 
skandalingas. Jeigu tautinin
kai laikysis savo nusistatymo

tai prie krikščionių partijų ne- 
prisiglaus. Tada vėl valdžia 
susidarytų pažangi.

P. Kriukelis.

didelę armiją bedarbių.

Mo-
m ti- 
liko

žmonės

KAS REIKIA ATITAISYTI
Inteligentija, mažažemiai ir 

darbininkai neturėdami darbe 
sutaiso
Kad ta armija sumažėtų reikia 
pradėti atitaisyti krikščionių 
padarytas klaidas. Man teko 
sužinoti kad gelžkelių valdybo
je guli šimtai prašymų kurie 
reikalauja tarnysčių, bet tar
nysčių neatsiranda kad ir rei
kalaujantieji yra bežemiai ir 
kariai ir net tarnavę gelžkelio 
bataljone. Prie Rusų tokie ka
riai turėdavo• pirmenybę gauti 
tarnystę.

žemesnieji tarnautojai kurie 
nėra tarnavę Lietuvos kariume- 
nėje, ir dar turi savo ukius, pa- 
liuosuoti iš jų laikomų vietų 
padarytų didelę spragą bedar
biams. Prie krikščionių žmo
nės tarnystes gaudavo neteisė
tai, tai faktas. Mano kaimo 
vienas ūkininkėlis norėdamas 
gauti ant gelžkelio tarnystę ke
letą sykių lankėsi pas viršinin
ką ir gabeno jam kiaušinius ir 
sviestą, o starastą vaišino bal
take. Neapsiriko, tarnystę ga
vo. M.

kaip.
Kovo 23 d. Tryškių mieste

lyje buvo jomarkas, iš kurio A. 
Molis, gyventojas Niurkti kai
mo (Nevarėnų v.), su savo kai
mynais Stasiu ir Petru Kačins
kais gryžo namon. Nuvažiavus 
jiems apie keturis kilometrus 
atstu už Tryškių jie pasivijo 
padvadą, kurioje sėdėjo Juozas 
Giniočius , Ubiškių miestelio, 
Pranas Vasiliauskas, Badmakių 
k., ir Juozas Beleekis, Sviraičių 
kaimo, visi Telšių vai.

Jie sustabdė važiavusius 
lį su jo kaimynais ir puolė 
šti. Muštynių metu Molis
peilio smugiu nužudytas, o St. 
Kačinskas sunkiai sužeistas.

Kiek vėliau jie užpuolė ei
nančius į Tryškius darbininkus, 
kurie besigindami nuo užpuoli
kų Beleckiui parmušė dešinę 
ranką žemiau alkūnės, o Vasi
liauskui peiliu sužeidė taip pat 
dešinę ranką. Pasirodo jog tie 
užpuolikai visoj apielinkėj yra 
pragarsėję kaipo narsus mušei
kos ir trukšmadariai.

Sulaikyti Giniočius, Vasiliau
skas ir Beleekis nužudyme Mo
lio ir sužeidime Stasio Kačins- 
kio kaltais prisipažino ir dabar 
padėti kalėjimam “L.ž.”

KILA SYKIU SU CLEVELANDO AUGIMU liai darbuojasi.
Mr. Charles L. Richman, Preziden

tas, ir Mr. Henry C. Richman, Sek
retorius ir Iždininkas tos kompani
jos, abu broliai, taipgi uoliai žiuri 
Įstaigos reikalus. M i*. Richard H. 
Kohų ir Mr. Frank C. Lewman, Vice 
Prezidentai, sudaro visą kompanijos 
sąstatą.

Tie savininkai priskiria kreditą ir 
savo itšikimiems darbininkams už 
tokį nepaprastą kompanijos išaugi
mą, nes darbininkai būdami sykiu ir 
šėrininkais dirba su atsidavimu.

Didėjimas ir augimas kompanijos

reikalavo padidinimo dirbtuvės ir ta
po atidaryta nauja siuvykla Loraine 
1923 m. Dabar tūkstančiai darbi
ninkų dirba abiejoes įstaigose kiek
vienų dienų per metus, išskyrus tris 
savaites vakacijų kurias gauna su 
pilnu apmokėjimu algų.

Ta didelė dirbtuvė randasi ant E. 
55th st. ir ji vis didinama.

Richman pardavimai Clevelande 
išaugo sutalpų didelės krautuvės ant 
Prospect ir Ontario, taipgi atidaryta 
didelė nauja krautuvė ant Euclid 
avenue. Abi tos krautuvės stovi ga
tavos patarnauti pirkėjams.

:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

ATSARGIAI IŠTYRINĖKIT

ROKIŠKIS
Balandžio 14 d. atsibunant 

naujokų ėmimui, naujokai buvo 
bepradėję užkabinėt Žydus. Ke
letui naujokams žydai subuki- 

Negražu kai virsta
senovės mada. P. Kriukelis.

SUČIUPTI SMARKUOLIAI
Kovo 25 d. Juodėjų kaimo 

laukuose (Trykšlių v., Šiaulių 
apsk.) buvo rasta Antano Molio 
lavonas. Pravedus kvotą nu
statyta kad Antanas Molis bu
vo nužudytas Kovo 23 d. štai

Xxzxxmxxxzuzxxxxxxx TTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXn

RICHMAN’S NAUJA KRAUTUVĖ 
PRIDEDA NAUJOS GYVYBĖS 

VIDURMIESČIO JUDĖJIME.
Ankstyvose dienose apie 1853 m., 

kuomet CIevelandas buvo žinomas 
tik “Girių Miestu” Henry Richman 
įsteigė Portsmouthe, Ohio, mažų dra
panų siuvyklų kuriai buvo lemta pa
tapti žymi figūra industrijos vysty
mesi šiandieniniam Clevelande.

The Richman Brothers Co., pra
neša kad prie visų kitų atidaro nau
ja savo krautuvę šeštadienį, Gegu
žės 14 d., ant Euclid avenue tarpe 
šeštos ir Devintos gatvių. Ta krau
tuvė yra 27-ta dabar parduodanti 
Richman’s Drapanas, gaminamas jų 
pačių dirbtuvėj.

Kiek žinoma, ši 
džiausią pasaulyje 
davimu išimtinai 
neparduoda nei 
nei kitko.

Tas milžiniškas budinkas visiškai 
pertaisytas ir išgražintas. Viskas 
užvesta pagal naujausios mados kad

krautuvė bus di- 
kurj užsiima par- 
vyriškų drapanų, 

skrybėlių nei avalų

I tiktų būti viduryje gražiausių krau
tuvių.

1879 metais kuomet the Richman 
Brother Co. įsteigta Clevelande, kai
po perauga siuvyklos Portsmouthe, 
šis blokas prie Euclid ir Ninth, tada 
buvusio Erie . ’ 
kos puošnių rezidencijų, 
cond Baptist bažnyčia buvo skersai 
Union Trust "

Bėganti metai matė daugybę per
mainų gyvenime ir augime Clevelan- 
do. Industrijos vystėsi, kurios pra
sidėjo su plienu, ir plėtėsi įvairiose 
manufaktūros šakose, gyventojai di
dėjo, vystėsi bankinės įmones ir jų 
susijungimas Clevelandų padarė di
deliu finansiniu centru.

Per tuos 48 metų augimas ir pa
sisekimas The Richman Brothers 
kompanijos buvo arti surištas su vi
so Clevelande augimu.

Kreditas už “tiesiog iš dirbtuvės 
dėvėtojui” idėjų drapanų pardavime! 
priklauso Mr. Nathan G. Richman, I 
kuris ir dabar toj kompanijoj veik-1

st., buvo vieta kelioli- 
Sena Sc-

Budinko.

1. Siutų klubus ir kailių pardavėjus.
2. Namų darbo siūlymus ir “partnerių reika

lavimo” skymus.
Telefonų pašaukimus nuo nepažįstamų ir 

“greitus pranešimus” apie Šerų kainas.
Neužsakytas prekes gautas paštu.
Mechaniškus prietaisus skiriamus sutaupy- 

mui gazolino.
Soliucijas kurios sakoma pripildo batarejas 

(storage batteries).
Skystimus kui’iė skelbiama sulaiko tajerus 

nuo prakiurimo.
“Prenešėjų” lakštus kurie išrodo kaip finan

siniai laikraščiai. ■

3.

4.
5.

6.

7.'

Pirm Investinimo — Ištyrinekit!

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)
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FromOur Factories Direct to You with just 
TWO PROFITS Yours and Qurs~No Mda’/cman's

DIDELE NAUJĄ RICHMAN KRĄUTUVE 
725-731 Euclid Avenue, Atsidaro Subatoj 

Gegužes 14-tą diena
Jus ir jūsų šeimyna ir draugai esat širdingai kviečiami dalyvauti šiame ati

daryme Didžiausios Pasaulyje Išimtinai Vyriškų Drapanų Krautuvės.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta 5375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį **T8- 
vyr.ę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pus® kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.

Mr r’°l°ffiškas egzaminavimas kraujo 
5|l dengs man tikrą jūsų ligos prie:

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- į 
ras specialistas arba profesorius ne- Jį 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 5 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 2 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- 5 

L. rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie į 
a' neturėjo užtektinai apsipažinimo ir Jį 
i1 patyrimo bei neišrado jūsų tikros Ii- į 
l gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- 2 

gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- „• 
...... ___________________ ’ j) ati- 2 

______ ___  ___„____ ligos priežastį 5 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums 2 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir Jį 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius į 

_ ^ nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo JČ
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz- J 
das užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 2 
pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- 5 
siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sųžiningai. «J 
Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems. 2

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

ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4. į
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 2 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1. '» 

jyĮELDŽIAME atminti, tačiau jog ir 
originale senoji Richman Krau

tuvė, ant kampo Prospect ir Ontario, 
gyvuos ir darys biznį po senovei. O 
dabar kada tūkstančiai naujų pirkėjų 
Richman’s Drapanų ras sau patoges
niu kreiptis į Euclid Avenue Krautu
vę, musų seni draugai ir kostumeriai 
gaus geresnį patarnavimą ir atidą, ne
gu galėdavo gauti pirmiau, senoje ant 
Prospect ir Ontario Krautuvėje.

Abi Richman Krautuvės turės visiš
kai tas pačias drapanas ir stilius bei 
modelius, tokioj pat pilnybėj mierų ir 
proporcijų, kad galėtų sau rasti ir pri
sitaikyti kiekvienas vyras.

The Richman
SENOJI KRAUTUVĖ

Prospect ir Ontario

y^BIEJOSE krautuvėse tik Richman 
Drapanos parsiduos, išdirbtos mu

sų pačių didelėse dirbtuvėse Cleve
lande ir Loraine musų 2000 akcinin
kų darbininkų. Patirsit kad gaunat 
geresnę rūšį negu kitados Richman’s 
Drapanose, ar pirksit jas iš kurios mu
sų 27 krautuvių, Clevelande ir 25 ki
tuose miestuose, ar iš kurio musų dir
btuvėj išlavinto agento.
Kainose skirtumo nebus — Richman’s 
Drapanos parsiduos po senovei VISO
SE krautuvėse viena Richman kaina— 
$22.50 neapriboto pasirinkime siutai, 
topkotai, arba trijų šmotų tuxedo su 
šilkine kamziole.
Kiekvienas senas kostumeris iš Pros
pect ir Ontario krautuvės ras savo pa
žįstamą mėgiamą pardavėją gatavą 
patarnauti — ras tą patį draugišką pa
sveikinimą — ir GERESNES drapa
nas negu kitados kada kiek mes galė
jom išdirbti visame musų 48 metų pa
tyrime.

Brothers Co.
NAUJA KRAUTUVĖ

725=731 Euclid Avenue
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Kas Girdėt Clevetandie-Apielinkese 
--------------------------- ,--------------------- -----------  
Atdara vakarais.

SPORTAS

j 6820 Superior Ave. Tel. Randolph 1476 j

S. E. VITAIČIO PRAKALBOS
Gegužės 10 dieną, SLA. 14-ta, 130- 

ta ir jaunimo kuopa surengė savo 
organizacijos plėtimo tikslu prakal
bas. Kalbėjo keliaujantis SLA. or
ganizatorius, S. E. Vitaitis, kuris 
yra ir organo “Tėvynės” redakto
rius.

Kalbėtojas pasakė gerą prakalbą 
Susivienijimo reikalu. Nors kalbėjo 
gana ilgai, bet klausytojams nepabo
do klausyt, nes tankiai įmaišė saty
riškos kalbos ir pavyzdžių.

Gaila kad publikos buvo nedaug. 
Reikia pasakyti jog Vitaičio iškalba 
labai tinkama: aiški ir garsi.

Mažiukas.

Baisioji Pėtnyčia jau atėjo — Gegužės 13-ta jau 
čia — ir jau yra suvažiavęs visas spietis pažymiau
sių musų dainos-muzikos spėkų.

y ’?• ‘f’ 1

Artistas Juozas Babravičius pirmu kartu po tri
jų metų apsilanko tarp Lietuvių su savo žavėjančio- 
mis dainomis — ir pirmą kartą suskambės Lietuvių 
salėje jo nepaprastai perduodamos mums dainos!

Po nepaprastai pasekmingo koncerto Chicagoj ne
dėlioj, J. Babravičius pasiryžo aplankyti kitas kolo
nijas draugėje su mums jau gerai pažįstamu ir my-

Svečių vaišės. “Tėvynės” redakto
rius S. E. Vitaitis pribuvo į Cleve- 
landą iš Youngstowno nedėlioj. Ar
tistai Babravičius, Vanagaitis ir M. 
Yozavitas pribuvo iš Detroito ket
virtadienį, ir Sarpalius ketvirtadienį.

Visiems jiems buvo surengta vai
šės pas Karpavičius, dalyvaujant 
reliui vietinių inteligentų.

bu-

su- 
sa- 
va-

TMD. 20-tos kuopos mėnesinis 
sirinkimas bus laikomas Lietuvių 
Įėję Gegužės 20 d., penktadienio 

tomas
Vald.

kare. Yra naujų knygų, II 
‘‘pasaulio Istorijos”.

TEATRALIŠKAS CHORAS 
lijo j turės savo didelį vakarą 
vių svetainėje. Bus statoma 
je ‘ 
nos.
tė ir N. Skirbantas.

Pradžia 5 vai. vakare. Po progra- 
mo bus šokiai.

nedė- 
Lietu- 
sceno-

Ponas ir Mužikai”, taipgi dai- 
Dainuos solo Adelė Pečkaičiu-

J. Babravičius a na gait is

K. Sarpalius su Lenkų 
Čampionu

Antradienio vakare, Gegužės 17 d., 
Chraley Marotta, ristynių promote- 
ris, surengia nepaprastas ristynes 
miesto auditorijoj, kuriose dalyvaus 
Lietuvių, Lenkų, Rusų, Vokiečių ir 
kitų tautų ristikai.

Žymiausioj poroj, paskutinėj, bus 
musų mylimas ristikas, Lietuvių sun
kios vogos čampionas, Karolis Sar- 
paljus. Jis iššaukė į rystynes Lenkų 
čampioną, Stanley Stasiak, žiaurų ir 
nepaprastą milžiną, visaip už save 
didesnį. Lenkas patyręs apie tai, 
atsišaukė jog jis sutinka su Sarpa- 
lium ristis, ir sako jis sues Karolį į 
minūtą ir pusę, nors jiems paskirta 
laikas valanda ir pusė.

Stanley Stasiak šitaip atsakė į 
Sarpaliaus iššaukimą:

“Aš patėmijau Clevelando laikraš
čiuose kad Karolis Sarpalius, Lietu
vių čampionas, šaukia mane į persi- 
galėjimo ristynes su išlyga kad 
mėtojas paimtų viską.

“Galit pasakyt kad aš niekad 
tikiu jog Lietuvis ristikas gali
galėt Lenką ristiką, ir aš esu gata
vas stoti su juo ant matroso.”

Tai bus . Lietuviams aršiau negu 
“Mušis po Žalgiriu”, ir įtempimas 
šių amžinų tautų viena kitai prie
šingų yra nepaprastas.

Ir Sarpalius ir Stasiak 
šiose ristynėse laimėtoju 
ti 1926-27 sezono 
ristynių istorijoje.

Sarpalius, be to, 
vičiaus-Vanagaičio 
tadienį.

Garkawienko
Rusų ristikui Garkawienkai 

rotta surado labai aršų Vokietį, 
ve Berger, kuriedu risis antroj 
roj. Garkawienko turi sau pasekė
jų Clevelande, bet kaip jį mylės vi
si po šito pasičiupinėjimo su Vokie
čiu teks pamatyt.

Pirmoj poroj risis Charley Fox 
Oskar Kohl.

Tikietai gaunami “Dirvoj”.

Sarpolis
Karolio Sarpaliaus karikatūra Angliškame laikraštyje Clevelande prieš 
pereitas ristynes su Strangler Lęvvis. Jį perstato visokiose profesijose.

Akrono Naujienos
Suvažinėta moteris. Gegužės 

5 d., ant High st., 
ir miesto rotušės, 
sažierinis trokas, pilnas moki
nių vežamų j mokyklą, suvaži
nėjo moterį, Mrs. Joseph Si
mon, 
man
raišą vaiką j mokyklą, buvo 
miestė, ir einant skersai gatvę 
užlėkė ant jos trokas. Jos kū
nas visas suplėšytas, drapanas

tarp armory
N. O. P. pa-

35 metų, nuo 170 Spėli
ot. Ryte ji išleido savo

nuplėšytos. Apie moteries mir
tį tuoj duota žinia vyrui Fire
stone dirbtuvėj.

Troko važiuotojas nubėgęs į Į 
polio! j o,s stotį pasisakė ką pa
darė ir prisipažino prie kaltės,j 

bet jo prisipažinimo 
iki nebus tardymas.

■ rims mokytojams jų dabartinių 
algų sekantį rudenį prasidėjus 
mokslo sezonui. Buvo nutarta 
vedusioms mokytojoms numa
žinti algas, prieš ką kilo prieš
taravimai ir taryboje pakelta 
klausimas atgrąžinti joms pir
miau mokėtas algas. Kadangi 
tarybos nariai ne visi dalyvavo 

Į posėdyje tai pereita savaitę da-
nepriimta, I. , ....I lykas pasiliko neisnstas.

lai-

ne- 
nu-

| Akrcno srityje šeštadieni ir 
Mokyklų. se]<rna(įįenį automobiliais už- 

diskusijos mušta dvi ypatos, prie to ketu-
Mokytoju bėdos, 

taryboje ėjo ilgos 
apie palikimą vedusioms mote-1 rios sužeista.

garbę

nori išeiti 
kad paim- 
Clevelando

dalyvauja Babra- 
koncerte šį penk-

su Vokiečiu

VIEŠA PADĖKA
Užmanyto jams, rengėjams ir skai

tlingai publikai kuri atsilankė į 
mums surengtą vakarą Gegužės 7 d., 
Lietuvių svetainėje, tariame nuošir
dų ačiū. Ačiū ir tiems kurie mede- 
giniai prisidėjo, bet negalėjo tą va
karą del svarbių priežasčių pribū
ti. Taipgi dėkuojame už brangias ir 
puikias dovanas.

Ištikro tas vakaras mus labai nu
stebino ir jis niekad neišdils iš mu
sų atminties. Visai nemanėme Ijad 
Clevelande randasi tiek daug gera - 
išrdžių kurie suprastų, 
įvertintų musų menką 
mą viengenčių tarpe, 
ačiū, širdingai ačiū!

Vincas ir Stasė Greičiai
7503 Myron Ave.

atjaustų ir 
pasidarbavi- 
Dar kartą

Milijonas ligonbučiams. Šiose die
nose milijonierius Ed. S. Harkness 
padovanojo Western Reserve medi- 
kaliam centrui $1,000,000. Bandoma 
sukelt $0,000,000 to centro,pilnai su
kūrimui. To milijonieriaus motina 
paliko $00,000,000 labdarybės tiks
lams.

Clevelande lankėsi garsus 
kos senatorius, vienas iš tų 
kalbamųjų” kuris nesiduoda 
jokiems politikieriams. Jis 
užkimštai miesto auditorijai; 
kavo valdžios kišimąsi į Chiniją, ‘rei
kalavo pripažinimo Rusijos.

Ameri- 
“nesu- 
valdyt 

kalbėjo 
; kriti-

Vis kiša bibliją. Ohio valstijos 
moterų organizacija, kokių pusda- 
vatkių ar ką, vis neužmiršta kad mo
kyklose turi būti priverstinas moki
nimas biblijos. Jos savo konvencijoj 
Marion, Ohio, pereitą savaitę išnešė 
rezoliuciją reikalaujančią kad valsti
jos legislature tą įstatymą įvestų.

DŪMAI. Clevelande, darant tyri
nėjimus patirta kad į metus nupuola 
iš kaminų dumų-suodžių net 1,432 
tonai ant ketvirtainės mylios. Ant 
viso Cleveland© tokiu budu nupuola 
net 54,000 tonai suodžių. Stengia
masi suodžius kuodaugiausia apma- 
žint, ir palengva jie apmažėja.

limu kompozitorium-dainininku A. Vanagaičiu, ir 
pažymiu jaunu pianistu M. Yozavitu, kuris skaitosi 
Lietuviškas Paderewskis prie piano, — ir štai juos 
visus pamatysime, išgirsime jų dainą ir muziką taip 
perduotą musų ausims kaip gali perduoti tik pirmos 
eilės pasauliniai artistai.

¥ ¥
“Mes visi mėgiame gerai dainuojamas Rainas. Mes 

jas mylime kai mums dainuoja Babravičius.
“Ir kur nebuvau laike jo koncerto. Mačiau moti

ną, kuri jau senai ilsisi kapuose. . .tykiai, tykiai Ne
munėlis plaukia.. .ne taip tykiai kaip motulė verkia. 
Buvau nulėkęs ir ant Kaukazo. Dar sykj ji pama
čiau. Ankstyvas rytmetis. Saulė kyla. Kazbekas — 
ne kalnas. Milžiniškas deimantas sužibęs niekuomet 
kitur neregėtomis spalvomis. Amžinas sniegas ir le
dai raganės saulės mostelėjimu uždegta milžinišku 
gaisru. Karališkas Gruzinų kelias, Įsiutęs Terekas, 
apsiputojęs nuo įdukimo kad uolos suspaudė ir su
varžė jį, kriokia, šniokščia, vaitoja ir staugia, ir vie- 
sulos svarkumu ūžia juros link. Totoriai, Armė
nai, Gruzinai, Lezginai — aštrus kalbos garsai — 
energingi, karšti vyrai. O balsas nuo scenos vis 
skrenda ir skrenda ir kelia užmirštą, veik numarin
tą praeiti. Trukšmingas delnų plojimas išvaiko pra
eities vaizdus. Bet širdžiai neramu. Lyg gaila ko, 
lyg verkti norisi, lyg pavydi pačiam dainininkui. ... 
Pavasaris. Ir vėl Lietuvoj. Kaimo džiaugsmas ir 
vargai. Šienapjūtė: sunkus dienos darbas, naktimis 
dainos, siekiančios debesius.... Publika ploja ir 
ploja... . Plojimas audra perlekia salę dar kartą. 
Išeinu iš salės. Žmonės nesiskirsto, lyg ką užmir
šę, palikę, dairosi atgal Į salę, lyg laukia ar neuždai
nuos dar sykį....”

Taip vienas klausytojas aprašo “Naujienose” ne
dėlioj atsibuvusi Babravičiaus koncertą.

¥ *
Babravičius šį penktadienį, Gegužės 13 d., nuo 8 v. 

vakare, dainuoja Lietuvių salėje, bet su juo dalyvau- 
da dar kiti žymus ir musų mylimi artistai, tai šis 
koncertas bus tikras žemčiūgas musų Clevelandicčių 
gyvenime. EIKIME VISI!

OPEROS PASISEKĖ

Ma-
Ste-
po-

su

antradienio vakare bu- 
kuriose tarp kitų risti- 
Lietuvių smarkuolis A.
Jis ritosi su Lenkų

KOMARAS RAŠO:
Rengiausi važiuot Europon su ris- 

tynėmis, bet apsistojau Amerikoje ir 
vasarą manau, apsibut Clevelande.

BRAZAUSKAS RITASI
Brooklyne 

vo ristynes, 
kų dalyvavo 
Brazauskas,
sunkaus svorio ristiku, Frank Brono. 
Taipgi dalyvavo Hans Steinke su T. 
Draak ir dvi kitos poros.

POŽĖLA GATAVAS
Požėla rašo gatavas yra ristynėms 

Clevelando turnamente. Taigi gal 
neužilgo pamatysim Požėlą, nes visi 
jau jo pasiilgę.

JACK SHARKEY RUOŠIASI
Jack Sharkey, Lietuvių sunkaus; 

svorio kumštininkas, pradėjo savo 
prisiruošimą prie kumštynių su Jim 
Maloney. Jiedu kumščiuosis Gegu
žės 19 d. Yankee Stadiume.

Lietuviai labai susiinteresavę ar 
Sharkey išeis laimėtoju, o Airiai la
bai rūpinasi kad Sharkey nesumuštų 
jų antro tautiečio.

GA VO
per “Dirvos” Agen

tūrą šios ypatos:

Pereitą šeštadienį viduryje miesto, 
turtingoj Webb C. Ball Co. brang- 
menų krautuvėj, drąsus plėšikas pa
grobė $8,500 vertės žiedų ir pabė
go per pilnas gatves žmonių.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

\ Tarptautinio Biblijos
’ Studentų Susiv-nio

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. 

Tema “Kas yra Antikristas”? 
Daugelis žmonių ir kalboje apie 
šį sutvėrimą kalba, todėl dabar 
yra proga išgirsti apie jį.

EKSTRA EKSTRA
Kviečiame visus ateinantį sekma
dienį, Gegužės 22 d., 3 v. p. p. 
Kalbės -S. Beneckas iš Chicagos. 
Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Pereitą savaitę Clevelandas turė
jo nepaprastai pasekmingą operos 
sezoną, kai per šešias dienas pasta
tyta aštuonios didžiosios operos. Jas 
matė 61,584 ypatos, pinigų gauta 
per visą savaitę i(neigų) $186,000, 
arba apie $7,000 daugiau negu rei
kėjo padengimui visų Metropolitan 
operos atsilankymo lėšų.

“Aidą” atidarymo vakarą matė 
8,158 ypatos, sumokėjo $26,201.

“La Traviata” buvo antra didžiau
sia publikos sutraukus, 9,069 ypatas, 
gauta $28,627.

“Lohengrin” — 8,259 ypatas ir 
pinigais $25,461.

“Mignon” sutraukė 8,164 ypatas, 
$25,085.

Trįs operos sutraukė tik po biskį 
virš 6,000 publikoj ir po apie $17,000 
ineigų kožna.

Pati didžiausia buvo “11 Trovato- 
re’š, šeštadienio vakare, kuri užbai
gė sezoną. Publikos sutraukė .9,295 
ir pinigų $29,608.

Šitoks pasisekimas užsikrina Met
ropolitan rėmėjus ir opera atsilankys 
į Clevelandą per penkis metus pagal 
dabartinio kontrakto.

Paskutinį vakarą apie 2,000 žmo-

nių jau negavo vietų, nes tikietai 
buvo išpirkti iškalno.

Spėjama kad tai yra didžiausias 
pasaulyje publikos sutraukimas i 
operą vienos savaites laiku, išskyrus 
gal prietikį Vokietijoj, Bayreuthe, 
laike, Wagnerio operų iškilmės, bet 
ten buvo atvirame ore.

Visose operose dalyvavo nemaži 
būreliai ir Lietuvių.

Oscar Kohlsu

STEVE BERGER
Vokiečiu galijotas

STANLEY STASIAK
Lenkų čampionu 

trijų.

ALEX GARKAWIENKO
Garsus Rusas ristikas

PUBLIC AUDITORIUM Antradienį GEGUŽĖS 17, 8 vai 
CHARLES MAROTTA. PROMOTERS

KAROLIS SARPALIUS
Lietuvių sunkios vogos čampionas 

ristynė iki pergalės, du sykiu

C Charley Fox
S TIKIETAI $1 ir $2 (ir taksai) — Parsiduoda “Dirvoj” Kviečiama ir Moterjs. į

$1000
Anelė Jankauskaitė ........... . Lt. 200
Leosė Kuisienė ................. ........ 150
Liudvika Gailiunienč ........ ........ 100
Jieva Juostaičiutė ........ 150
Karalina Treinauskienė . .... 200
Petras Šutris ..................... ........ 250

... . 100
Ona Puodžiunovaitienė . . ........ 100
Stasys Cirkelis ................. ........... 75
Uršulė Mazveskienė ........ ........... 50
Pranė Miliunienė ............. ........ 100

........ 100
........ 100

Kristina Pleikienė ........... ........ 300
Kastas Stanislovaitis .... ........ 500

METROPOLITAN CLOTHING CO
Lietuviška Krautuvė

Vienas kitam pasako!
Geriausia proga turėti puikų rankom siutą 

drapaną, geriausios rūšies, atsakančio pritaiky
mo, ir individualio stiliaus, yra užsisakant savo 
drapanas pas Metropolitan Clothing Company, 
ekspertus Lietuvius siuvėjus; pasitenkinimas ga
rantuojama ir Kainos Prieinamos.
----- Pavasarinės ir Vasarinės — Vietinės -----  
----- ir Importuotos Vilnonės Materijos -----

Atdara 
Vakarais 6900 Superior Ave. Priešais

Lietuvių Salę

Atlyginimo
HTA suma bus išmokėta ypatai arba ypatoms 

* kurios suteiks informacijas privedančias 
prie suėmimo ir nubaudimo žmogžudžių nu
žudžiusių Fred D. Hirsch, Jr., taisytoją prie 
The Ohio Bell Telephone Company, kuris bu
vo nužudytas naktį Penktadienį, Balandžio 

22, 19-7 m., gryžtant namon iš* darbo ant 
East 130-tos gatvės.

Informacijas reikia pristatyti Cleveland© 
Policijos Departmental arba į The Ohio Bell 
Telephone Company.

Randolph Eide

Vice President and General Manager
The Ohio Bell Telephone Company


