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IR DARBININKŲ ŽINIOS

SUSITARĖ SU JAPONIJA STIPRINTIS
PRIEŠ MASKVOS NAUJUS UŽSMOJIMUS

Užmušta G angliakasiai. A- 
guilar, Colo. — Kasyklos eks
plozijoj, kuri per suvirš šešias 
valandas buvo uždarius kelią 
išėjimui 162 darbininkams, žu
vo šeši darbininkai. Vienas 69 
mi amžiaus darbininkas vado
vavo išgąstiės apimtus darbi
ninkus. Jis per durnus surado 
mažai kam žinomą mažą išeigą 
kitame šone kalno, ir kada prie 
didžiosios išeigos subėgę šeimy
nos raudojo savųjų; per kalną 
pamatė pareinant suvirš pusan-. 
tro šimto darbininkų.

Kingston, Pa. — Kasyklos 
nelaimėj užmušta vienas darbi
ninkas ir dviejų nerandama, o 
apie dešimts sužeista.

Youngstown, O. — Cino plot- 
vių darbininkų unija susitaikė 
su darbdaviai.“ ir pasirašę kon
traktą meChm®. laiko už -lids’ 
pačias algas.

Borger, Texas. — Septyni 
darbininkai sužeista, šešių ne
randama po eksplozijos gazo 
šaltinyje.

Johnstown, Pa. -— Prie Scalp 
Level, kasykloj užmušta darbi
ninkas užkritus akmens atplai
šai. iš viršaus.

Amerikos Darbo Federacijos 
vice-prezidentas pataria Suvie
nytoms Valstijoms panaikinti 
Europos valstybėms karo sko
las. Jis sako kad Europos val
stybės negali išmokėti skolų jei 
neturės pinigų, o kad gauti pi
nigų Amerika turi pirkti iš jų 
prekes. Bet jeigu Amerika pa
ti pirks, importuos, o negalės 
eksportuot tai čia nebus darbo 
ir bus dar blogiau.

Kasyklų operatoriai Ohio val
stijoj, po ilgų metų kovos, 
mėjo nupiginimą pervežimo 
glies ežerais. Tarpvalstijinė 
inercijos komisija pavelijo
piginti Ohio ir Pennsylvania 
valstijų kasyklų anglies perga
benimą po 20 centų nuo tono.

Daugelis mano kad delei šito 
nupiginimo galės pasibaigti ka
syklų streikas Pittsburgo apie- 
linkėje.

lai- 
an- 
ko- 
nu-

Nužudė banditą. Elyria, O.— 
Drąsus jaunas banditas, kuris 
papildė daug plėšimų įvairiuose 
Ohio valstijos miestuose,. Gegu
žės 28 d. nušautas gatvėje su
sišaudyme su policija miesto 
viduryje. Banditas pirmiau iš
sitraukė revolverį ir sužeidė po
licijos viršininką; su juo buvę 
kiti policistai šoko Vytis bėgan
tį plėšiką ir šaudė. Kada jis 
krito jo kūne rasta šešios kul- 
kos. i

Londonas. — Anglija ruošia- 
prie naujų žygių Chinijoje, 

ir kaip spėjama turėjo tuo rei
kalu pasitarimus su Japonijos 
ambasadorium. Japonijos am
basadorius diskusavo su Ang
lijos karo viršininkais apie pa
siuntimą kareivių į šiaurinę 
Chiniją, ypatingai į Tientsen.

Prie jau siunčiamo didelio 
pulko Japoniečių ir Vieno Ang
lijos bataljono iš šanghai, Ang
lai dar pasiryžo pasiųsti orlai
vius atgabentus iš Anglijos į 
Chinų juras.

Japonų ambasadorius apkal
bėjo su Anglais padėtį po trū
kimo Anglų-Rusų santikių, ir 
sakoma kad Anglai, akivaizdoje 
pastarų nuotikių, turbūt ban
dys vėl užimti Hankovą.

Į Aiigjai nujaučia kad po per
traukimoryšių šu Maskva ko
munistai bandys dar labiau lys
ti į Chiniją ir ten kurstyti gy
ventojus prieš Anglus.

Amerika taipgi kalba apie 
siuntimą daugiau kareivių į 
Tientsin ir manoma perkelt S. 
Valstijų ambasadą iš Pekino į 
saugesnį miestą.

Maskvos carai ruošiasi už- i 
traukti 400,000,000 rublių pa- i 
skolą “apsigynimui” ir ruošiasi 1 
prieš Angliją. i

Nauji Kabineto Nariai
si Atsistatydino iš Voldemaro 

kabineto Dr. .Bistras ir Dr. Kar
velis, klerikalai, ir Jankevičius. 
Jų vieton pakviesta šakinis ir 
Tūbelis, o trečia vietą, susisie
kimo ministerio, busianti iš
skirstyta tarp vidaus reikalų ir 

.finansų ministerijų.
Bistrui ir Karveliui išstojus, 

ir Amerikos klerikalai pradeda 
“bemylėti” Smetonos valdžios;

.Lietuvoj Seimo rinkimų grei
tu laiku nebus, nes nekuriems 
dabartines valdžios nariams iš
rodo kad sena tvarka einant, 
85 Seimo, atstovų yra perdaug, 
o naują Seimą dabar išrinkus 
vėl butų tas pats kas buvo. Jie 
nori pertvarkyt Konstituciją ir 
paverst dalykus visai kitaip.

Bet ir keitinėji^ui. konstitu
cijų prie nieko neprives kolei 
patįs politikieriai nepersįkeis 
ir nesupras kad jie tarnauja vi
suomenei, o ne ji jiems.

Washington. — Nuo to kaip 
inėjo galėn prohibicijos įstaty
mas, aštuoni metai atgal, Ame
rikos gyventojai nepaisydami 
jokių draudimų išgėrė ketvirt- 
dalį bilijono gorčių degtinės, 
arba 1,000,000,000 kvortų.

Kunigai per tą laiką prie mi
šių išgėrė, legaliai, 24,000,000 
galionų vyno, o namų vyno iš
gerta daug sykių daugiau.

Apie 30,000,000 galionų deg
tinės buvo išduota del medika- 

■ lįų reikalų.
Iš kitų šalių kas metai įšmu- 

geliuojama po 11,000,000 galio
nų alaus, degtinės ir kitų svai
ginančių gėrimų.

Kaip apskaitliuojama, tiktai 
vienas žmogus iš 2,000 perkan
tis degtinę tepataiko gauti ge
ros tikros, o visi gauna tik na
minį munšainą, nors ir ųžlipy“ 
ta tikrosios popieriukės.

Saugokitės Butlegerišku 
Pinigų

Maskva Nujaučia Žy
gius prieš Sovietus

Mussolinio Saldus 
Sapnai

Roma. — Italijos diktatorius 
Mussolini planuoja įsirengti ge
rai apginkluotą armiją iš pen
kių milijonų vyrų, kad tarpe 
1935 ir 1940 metų Italija galė
tų užimti sau atsakančią vietą 
kitų valstybių tarpe. Per pen
kis metus tikisi Italija suaugs 
iki 60,Q0Q,000 gyventojų. Bet 
kas po jp valdys šalį jis dar ne
žino, bet žino kad jo įpėdinis 
dar negimė, jis kovos su gim
dymų kontroliavimu apdėdamas 
nesivedančius vyrus ir mergas 
taksais.

Fašistų skaičius. Italijos 
šistų organizacijos centras 
skelbė kad dabartiniu laiku 
turi 2,168,823 narius-juodmar-
škinius. Tarp tų yra 50;161 
moterų narių, paskui eina vai
kų, mergaičių, studentų, ir tt.

fa-
pa- 
jie

i Gabens Chiniečių lavonus į 
■ tėvynę. Vancouver, Britiškoj 
• Kolumbijoj; iš Chiniečių ' kapi- 
i nių bus iškasta 600 Chinų lavo

nų ir vienu laivu isšiųšta, į jų 
tėvynę palaidojimui. Tie lavo
nai ten palaidoti per praėjusius 
septynis metus.. ,

Maskva. — Litvinov, sovietų 
užrubežinių reikalų komisaras, 
skelbia kad Anglų-sovietų sen
tikių trūkimas nėra daugiau 
niekuo kaip energingu ruošimu- 
si prie karo, nes, sako, Anglija 
neturėjo tikslo užkirsti kelią 
savo industrijoms pardavinėti 
sovietams prekes.

Jis sako kad Anglija jau se
nai nežiūrėjo gražiai į Rusus, 
bet norėjo rasti sau draugų 
tarp 
pulti

Kuriems dabartiniais laikais 
reikia degtinės, jie negali tikė
tis gauti tikros, geros nors mo
kės ir didžiausius pinigus. Ji 
bus tai pamėgdžiotą':, tai atmieš
tą tai kitokia, f i

Bet tie patįs^žmoneliai dabar 
turi sergėtis ūr kokius pinigus 
jiems butlegeriai išduoda kuo
met paima iš jų didesnius. Net 
ir tie pinigai gali būti klastin
gi, netikri.

šiose dienose paaiškėjo kad 
Murphysboro, Ill.; .Vieni pinigų 
dirbėjai išplatino po butlegerių 
degtinės krautuves apie $800,- 
000 netikrų pinigų, kuriuos tie 
išduoda degtinės pirkėjams ka
da reikia atiduoti smulkius.

Juk visai naturališka kad 
kriminalistai laužydami vienus 
įstatymus sulaužys ir kitus.

DVIGUBA ŽUDYSTĖ
Chicago. — Milwaukej hote- 

lyje rasta nusižudęs vyras, ku
ris paliko raštelį jog Chicagoj 
nušovė “kūdikio veidu velnią”, 
savo mylimąją kuri jį suvedžio
jo ir del kurios jis turėjo palik
ti savo pačią. Bet raštelyje ne
buvo pasakyta kur ta nužudyta 
mergina yra ir kas ji, todėl po
licija manė kad jis tik klejoda
mas prieš nusižudymą taip pa
rašė. Už poros dienų surasta 
Chicagoj ta nužudyta mergina.

Nusižudęs vyras savo rašte- 
j lyje paliko paaiškinimą kad jis 

Taigi valdžia mano pradėt | uvo tos mer&*nos viliojamas,

kitų valstybių ir bendrai 
sovietų uniją. ,

Francuzija šiaušiasi
Paryžius. — Francuzijos pre

mjeras savo kalboje pasakė kad 
Francuzijos valdžia gatava už
vesti atkaklią kovą- prieš komu
nistų propagandą; Dabartiniu I 
laiku su Rusija santikių dar 
pertrauks.

Francuzija’'žymiai priviso 
munistų, sovietų apmokamų
želių, ir. jie dirba Maskvos nau
dai ruošdami šalį prie revoliuci
jos, 
naikint tranus viduje, o paskui 
žiūrės ir į oficialius svečius iš 
Maskvos.

ne*-

ko- 
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Čekoslovakų Naujas
Prezidentas

Praga. — Čekoslovakijos sei
mas pereitą savaitę išrinko pre
zidentu žymų tautos darbuotoją 
Masaryką. Jis gavo 272 balsu, 
jo oponentas komunistas gavo 
tik 54 balsus, o' 104 balsai buvo 
tušti.

ir kada ji pateko į bėdą jis ją 
vedė, kad ji turėtų parodyt sa
vo motinai ir seserei kokį ženk
lą jog turi vyrą. Jis paliko sa
vo šeimyną ir išėjo su ja, bet 
tuoj po vestuvių ta jo jauna
martė naktis leisdavo su kitais 
vyrais, todėl jis pasiryžo užbai
gti viską, nes ją labai mylėjo.

Ohio valstijoj pereitą savai
tę, orui vieną dieną., sušilus, be
simaudant prigėrė aštųonios 
ypatos.

Detroit. — Paskelbus Fordui 
kad jo išdirbystės pradės daryt 
naujos rūšies automobilius, 20 

' milijonų automobijių savininkų 
;per visą šalį nustebę žiuri koks 
tas naujas fordukas bus, o fi- 
nansieriai ir industrijų vadovai 
mato tame pradėtą paskiausią 
strategiją Fordo kovos motori-x 
niame pasaulyje prieš General 
Motors korporaciją. Tos dvi 
korporacijos yra bilijoninės įs
taigos. Jos abi bendrai pernai. 
išdavė beveik du trečdaliu visų I 
automobilių. Fordas padarė 1,- 
363,037, General Motors 1,122,- 
000 automobilių. Fordas eks
portavo savo automobilių dau
giau negu kokia kita kompa
nija.

Europos Valstybių Sko
los ir Jų Karo Išlaidos
Europos valstybės kurios dik- 

čiai skolingos Amerikai karo 
paskolų vadina Ameriką šykš- 
tuole už reikalavimą pinigų.

Bet jos lengvai galėtų atmo
kėti skolas jeigu susivaržytų 
savo karo išlaidose.

Anglija išleido pereitais me
tais $582,000,000 kariumenės 
Ir karo rėikafamS1. Bet ji/sko- 
lų atmokėjo tik $161,000,000.

Francuzija išleido karo rei
kalams $200,000,000; skolų at
mokėjo tik $30,000,000.
• Čekoslovakija praleido kariu- 
menių reikalams $50,000,000, o 
skolų mokės tik po $3,000,000 į 
Įmetus per 18 metų.
1 Be to, Amerika nuleido 75 
nuoš. nuo Italijos skolų, 53 
Francuzijos skolų, 23 nuo 
glijos skolų.

Jeigu Amerika dovanotų
ropai dar ir likusius pinigus 
tai jie butų sunaudoti tik karo 
reikalams.'

nuo
An-

Eu-

Leninas Buvo ‘ ‘ Raudo
nasis Caras”

Viename Berlino laikraštyje 
spausdinama Lenino žmonos 
(Krupskos) atsiminimai apie 
Leniną. Lenino našlė savo at
siminimams padėjo labai cha
rakteringą antgalvį, būtent: 
■’Nuo agitatoriaus iki raudono
jo caro”. Tokie buvę Lenino 
politinės karjeros laipsniai.

Įdomu kad pati Lenino žmo
na pripažino jog jos vyras buvo 
“Jo Didenybė SSSR caras!” 
Taigi pilnai galima sutikti su 
buv. ‘raudonosios carienės’ nuo
mone kad Rusijoje jokios dar
bininkų valdžios nebuvo ir nė
ra, o viešpatauja “raudonas” 
carizmas. Rodos nereikėtų ir 
kalbėti apie tai kad jis susi
lauks tokio pat likimo kaip su
silaukė “baltas” carizmas.. Kad 
“raudonas” carizmas gyvuoja 
dešimts metų tas dar nieko ne
reiškia. Romanovai viešpatavę 
300 metų, o išnyko per dvi-tris 
dienas.

Istorija, anot vieno Francu- 
zų rašytojo, yra didelė fanta- 
zininkė. - “L.ž.”

Pažymios Kelionės
* —   --;—Pirmesni Nuotikiai

Amerikos Geografiška Drau
gija paduoda kitus žymius atsi
tikimus perplaukime Atlantiko 
pradedant nuo Kolumbo dienų, 
sąryšyje su žymiu atsitikimu 
šiose dienose, kada Lindbergh 
perskrido okeaną į 33*/<i valan
das. štai jie:

i Kolumbas išplaukė iš Palos.
1 Ispanijoj, Rugp. 3, 1492, ir pri
buvo į Salvadorą Spalių 12, ke
lionė truko 69 dienas.

Pilgrimai, pirmutiniai Ame
rikonai ateiviai, išplaukė Rugs. 
6, 1620/ atplaukė į Cape Cod, 
prie Bostono, Lapk. 9; kelionė 
truko 66 dienas.

“Savannah”, pirmas garlai
vis; 1819 m., perplaukė nuo Sa
vannah, Ga., j.Liverpool? į 27 
dienas.

“Dreadnąught”, Suv. Valsti
jų kariškas laivas, su žėgliais.

aplankyt visų Europos valsty
bių, o Amerikonai jau jo pasi
ilgę, Amerikos ambasadorius 
Londone rado tinkamiausiu pa
tarti jam gryžti greičiau į savo 
šalį.

Lindbergh prieš išvažiavimą 
dar skris atgal į Paryžių atsi
sveikint su Amerikos 
dorium Francužijoje, 
priėmė ir užlaikė per
vaitę, po jo netikėto atskridimo 
į Paryžių.

Suv. Valstijos nutarė pado
vanoti tam jaunam lakūnui 
garbės medalį.

ambasa- 
kuris jį 
visą sa-

ATRADO KAPUS SU
VIRS 3,500 METŲ 

SENUMO

Bendra
ir garu, 1859, m., perplaukė At- Muzejaus
lantiką į 12 dienų.

“Great Eastern”, garsus an
kstyvas garlaivis, 1860 m. per
plaukė per 9 dienas.

“Mauretania” 1924 m. sumu
šė visus laivų greitumo rekor
dus perphiŲkdą'pa.s' Atląnęiką,-! 

15 dienas ir 2 valandas.
ZR-3, Zeppelinas (dabar 

dinamas “Los Angeles” ir
komas Suy. Valstijų kariško 
laivyno) 1924 m. atlėkė į New 
Yorką per 81 valandą.
į Alcock-Brown, du Anglai la
kūnai, 1919 m. perlėkė Atlan- 
tiką per siauriausią dalį 
Newfpundlando ir Airijos 
valandų.

va- 
lai-

tarp

Dovanos Lakūnams
Cal. — Laku- 
laiku sudėta 
kitus žymius

be sustojimo

San Francisco, 
nams dabartiniu 
net $100,000 už 
perskridimus.

Už nuskridimą
nuo Pacifiko pakraščio į Hono
lulu, $25,000 pirma dovana ir 
$10,000 antra dovana.

Už nuskridimą iš Texas į 
Hongkong, Chiniją, be sutoji- 
jno, 10,000 mylių, $25,000.

$33,000 paskirta nuškridimui 
be sustojimo iš Spokane, Wash, 
į New Yorką.

Anglams Nepasisekė
Londonas. — Anglijos lakū

nai pasiryžo nuskristi Indijon 
be sustojimo, bet po 3,440 my
lių kelionės nukrito į Persijos 
jurą nakties laiku. Ant apvir- 
tusio orlaivio jie apkibę laikėsi 
iki sulaukė pagalbos.

Lindbergh tuoj Gryš
Londonas. — Kapt. Charles 

Lindbergh aplankė Belgiją ir 
Angliją, atskrisdamas savo or
laiviu, ir visur buvo sutiktas 
skaitlingų minių ir pačios di- 
dįiunijos Ir karalių.

Jis jau pasirengęs gryžti į 
Suv; Valstijas ir išplauks Bir
želio 4 d. Kadangi jis negalės

ekspedicija Britiško 
ir Pennsylvania uni- 
Mesopotamijoje skel-versiteto 

bia per savo direktorių Wool- 
ley jog kasįnėdama miesto Ur 

:apielinkėse senovės Chaldėjų 
žemėje atrado dalykus 2,000 
metų senesnius ir gražesnius 
artistiškumu įr sugabumu niįgu 
biivo dalykai rasti Tiitanklja- 
meno kape Egipte.

i Trįs 
Obeido 
matinį 
spaudą 
dinastijos karaliaus, ir tokiu 
budu atrasta kad ta eilė karalių 
kuri buvo laikoma pasakiška, 
yra tikrai gyvenus.

Taipgi prirodyta kad A-ani- 
pado tėvas yra buvęs tikrai ir 
{maždaug išskaitliuojama 
jis gyveno tarp 3,200 ir 
metų pirm Kristaus.

Pradėjus kasinėjimus, 
rasta moliniai volai su. užrašu 
narių šeimynos dukters, Sargo- 
no iš Akkado, kuri buvo pata
pus didžiąją kunige mėnulio 
dievo Ur mieste. Giliau kasan
tis rasta kitos kapinės iš anks
tyvesnių laikų.

Atrasta molinės rašto lente
lės su vardais karalių kurie jau 
nėra užrekorduoti istorijoje ir 
yra įrodymų 
anksti kaip 
Kristaus.

Gilesniame 
ta mėlynas degintas volas su 
antspauda Nin-Kur-Nin, Mesa- 
nipado žmonos, kuri įsteigė pir
mutinę Uro dinastiją, šis da
lykas laikoma pirmos reikšmės 
istoriškas dokumentas.

Apačioje tų kapų dasikasta 
prie eilės kitų kurie yra daug 
senesni ir turtingesni negu visi 
pirmesni. Ten rasta pusiau pa
veikslais rašto ir žymės karalių 
kurių vardai jau istorijos ne- 
užrekorduoti. Skirtumas rasto 
ir gilumas sluogsnio reikalauja 
žymaus laiko protarpio ir todėl 
tie apatiniai kapai turi būti se
nesni ir siekti bent 3,500 metų 
pirm Kristaus. Juose rasta vi
sokių skarbų ir ginklų.

metai atgal prie Tell EI 
ekspedicija atkasė pa- 
akmenį ir aukso ant- 
A-annipado, antro tos 

karaliaus,

kad
3,100 .

buvo

kad jie valdė taip
3,500 metų pirm

sluogsnyje atras-



- PITTSBURGH tiktai 
na- 
tik 
jie 
sti-

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

taip kvailinti visuomenės, nes 
dokumentai jam duria akis.; T. M. D. REIKALAI

žymių Artistų
pa-

tama, “negirtuokliauja”, 
rengia balius ir pardavinėja 
minę ir patįs maukia jeigu 
kas jiems uždyką duoda; 
baliuose renka kvoterius už
klukus ir taip išnaudodami dar
bininkus atiduoda pinigus bol
ševikų carukams.
■ Tas bolševikų koresponden
tas žino kitus šmeižt per savo 
laikraščius. Bet 
tų jų laikraščių 
nori skaityt tai 
ką daryt.

visa bėda kad 
čia niekas ne- 
jie nežino net

J. Maišas.DETROIT kad be vidurinės srovės 
suvažiavime turėtų daly- 
ir socialistai.
kažin ar vidurinės srovės

Laukia
Visas/ Pittsburgas sujudo 

tyręs kad Birželio 10 d. čia at
silankys žymiausi Europos ir 
Amerikos Lietuviai artistai, J. 
Babravičius, cariškos 
Maskvoje dainininkas, 
zitorius A. Vanagaitis 
nistas M. Yozavitas.

Tai yra pirma ir gal paskuti
nė proga išgirsti mums šiuos 
artistus, nes Dzimdziai daug 
sykių mus aplenkė. Dabar jau 
neaplenks.

BALTIMORE, MD

Detroite įvairiuose darbuose 
dirba 224,564 darbininkai, kaip 
parodo skaitlinės iš Gegužės 24 
d. Per savaitę laiko iki Gegu
žės 24 d. 1,664 bedarbiai gavo 
darbus. Pereitą metą tuo laiku 
darbuose buvo 20,786 daugiau 
negu šįmet.

operos 
kompo- 
ir pia-

Kop- 
kompanija ruošiasi buda- 

22 aukštų budinką ant Se- 
kompanija ruošiasi būda- 

22 auktšų budinką ant Se-

Saugoja mokyklą. Pasklido 
gandai kad kas tai nori sueks- 
ploduot McKelvey mokyklą, ant 
Bedford ir Erie avės., 2 vai. po 
pietų, pereitą savaitę, taigi mo
kykla tapo apstatyta policija 
saugoti;. Nieko neatsitiko.

Pittsburgo mūrininkų unija 
varo derybas su budavojimo 
kontraktoriais už naujas algas, 
nes kontraktas jau išsibaigė- 

' Bandoma išvengti streiko. ‘Vie
nok mūrininkai reikalauja ste
bėtinai didelių algų, po $14 į 
dieną, iki šiolei gavo po $13. Ir 
nori dirbti tik 5 dienas per sa
vaitę.

22 aukštų budinkas. 
pers 
votį 
pers 
voti
venth avė. tarpe William Pęnn 
ir Grant st. Kainuos apie du 
milijonai dolarių.

Atrasti kaltais. Ben ir Mike 
Murgie, broliai, nuo Marion st., 
atrasti kaltais pirmo laispnio 
žudystėje ir nuteisti visam am
žiui kalėjiman. Jie rasti kal
tais nužudyme Tarno Clynes iš 
Homestead, kaulukų lošyje per
eitą Gruodžio 24 d.

Finansiška kova. Viena iš 
desperatiškiausių finansinių ko
vų akcijų rinkoj Suvienytose 
Valstijose yra vedama už kon
troliavimą Pittsburgh Coal Co., 
kaip pasielgia žinios iš finansi
nių ratelių.

Tos kovos pasekmės žymiai 
atsilieps ant tūkstančių anglia
kasių vakarinėj Pennsylvanijoj 
ir ant daugybės tos kompanijos 
akcininkų. Ta kompanija yra 
didžiausia savininkė minkštos 
anglies kasyklų pasaulyje.

“Užburtas Kunigaikštis”
Gegužės 22 d. Lietuvių Ame

rikos Atletų Klubas, vadovau
jant kompozitoriui Mikui Pet
rauskui, statė scenoje “Užbur
tas Kunigaikštis”, trijų veiks
imų Miko Petrausko operetę.

Atlikta pusėtinai gerai, ypač 
gerai vaidino Adv. N. Rastenis 
Jono Kurpiaus rolę. Jo kalba ir 

.nuadvimai tiesiog žavėjo pub
liką; tik kiek silpniau išėjo dai
navimas. Motinos rolėje vaidi
no Ona Lukaševičienė, kuri at- 
/'ko kaip tikra profesionalė ar
tistė. Ji taip jautriai atliko 
savo dalį kad net publika bu
vo sugraudinta. Ji turi ir gra
žų balsą, kas dar daugiau pri
davė reikšmės jos rolei. Tik ji 
gal buvo perjaunai nurėdyta.

Trečia to vakaro žvaigždė bu
vo Lite Gėležiutė,-kuri vaidino 
Margaritos, pilies prievaizdos, 
įukters rolę. Ji apart savo 
sceniškų gabumų turi ir gražų 
balsą.

Publikos atsilankė apie 500 
ir visi gėrėjose perstatymu.

Reikia dar pasakyti kad kaip 
O. Lukaševičienė, L. Geležiutė 
r daug kitų aktorių ir aktor- 

kų yra čia gimę ir augę jau
nuoliai. Reikia atiduoti garbė 
gerb. Petrauskui ir L. A. A. 
Klubui kad jie traukia čia au
gusį jaunimą prie Lietuviškos 
dailos. Tautietis.

Ilga byla. Dr. Frank R. Loo
mis ilgai tardomas sąryšyje su 
nužudymu jo moteries. Perei
tą savaitę į teismą sugabenta 
drapanos kurias nešiojo nužu
dyta moteris, kurias nešiojo jis 
ir daug rakandų iš jų namų, at- 
vaizdinimui tos žūdystės sce
nos. Jo drapanos rasta kruvi
nos ir tas statoma prirodymu 
prieš jį. Kiti liudija kad dak
taras parėjęs vakare 9:50 vai. 
namon rado savo moterį nužu
dytą.

“TĖVYNĖ”, kalbėdama apie 
Amerikos Lietuvių laikraščių; 
kivirčius paduoda ir receptą 
santaikai, kuri galėtų įvykti 
laikraštininkų suvažiavimą pa
darius greta A. L. T. Sandaros 
seimo Chicagoj. Sako, ten bu
tų galima, ypatiškai susiėjus, 
sušvelnint santikius. < Dar pri
duria 
tame 
vauti

Tik
laikraščiai sutiks dalyvauti šių 
metų laikraštininkų suvažiavi
me prie A. L. T. Sandaros, ku
rios organas taip toli nukrypo 
nuo vidurinės srovės laikraščių 
ir juos pradėjo pulti nei biskį 
nešvelnesniu tonu kaip ir so
cialistų laikraščiai. Man rodo
si kad “Sandara” suėjus į “ben
drą frontą” su socialistais prieš 
vidurinės srovės laikraščius,- 
galės su socialistais atlaikyti ir 
laikraštininkų suvažiavimą.

REMBRANDTAS

WAUKEGAN, ILL.
“Laisvės” No. 121 buvo pa

talpinta kokio ten “Waukega- 
no Gyventojo” apie Stasį Rainį. 
Matyt tas korespondentas nie
ko nežinodamas raišnėja. Jis 
skelbia kad S. Rainis užsimokė
jo $55 už girtavimą. Visai ne
tiesa. S. Rainio padėtis tokia. 
Jis vedė našlę moterį su buriu 
mažų vaikų. Kada vaikus už
augino tada jau patėvis nege
ras, jo moteris nekenčia ir su 
savo vaikais žmogų muša. Ka
da vieną sykį Rainis pasiprie
šino tuoj šeimyna pašaukė po
liciją ir jį areštavo.

Musų komunistėliai, supran-

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

322 Eighth Avenue. New York, N. Y.
KELEIVIŲ ČEKIAI

Apsauga reikalinga visados, ypač keleiviams. Apsaugojimuį ke
leivių turto-pinigy, išduodame keleivių čekius, kurie čekiai išmai
nomi visose pasaulio dalyse.
Keliaujant Amerikoj, keliaujant j Lietuvą ar kitur, atsikreipkite 
j mus del čekių. Kaina stebėtinai maža.

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

SPECIALĖS SĄSKAITOS 4% I METUS

kolonijoms gali- 
laiką tarp Birže- 
nes artistai

10 d.'
Karolis
atvažiavę į

bus

Sar-

Kovai prieš raudonukus. Mi
chigan valstijos- Kolumbo Vy
čiai turėjo išvažiavimą į Put-in 
Bay ir nubalsavo paskirti $T5,- 
)00 propagandos tikslams ko
vai prieš komunistišką 
ją liaudyje.

agitaci-

Kovai su banditais, 
jan valstijoj kovojimui

Michi- 
su ban

tu plėšikais parūpinta 1,500 vy- 
■ų kurie padalinta į grupes po 
;ris ir išskirstyta po visą val
stiją. Jie yra pilnai apginkluo- 
;i ir prie to dar turi du orlai
vius.

Nusinuodijo. Marė Karolovs- 
tiutė, 18 metų, nuo 11452 Mit- 
:hel avė., Hamtramck, mirė li- 
gonbutyje, nugabenta iš namų 
kada išgėrė nuodų. Nusižudy
mo priežastis nežinoma.

Gaudo gemblerius. Vienas 19 
vaikinas sugautas River Rouge 
policijos ant skundo jo draugo, 
kuriam jis pavogė $92. Klau
sinėjamas, vaikinas išsipasako
jo kad jis pasivogęs pinigų no
rėjo atsigrajyt savo praloštus 
pinigus vienoj gemblerystės įs- 
staigoj. Išklausius tokį apipa- 
sakojimą, policija užpuolė tą 
slaptą įstaigą ir suėmė 12. ypa
tų; taipgi suardė daug gemble
rystės įmonių..

Pietinės Amerikos biznierių 
delegacija pereitą savaitę lan
kėsi po Detroito žymiausias iš- 
dirbystes. Ta delegacija susi
deda iš kelių desėtkų vyrų iš 
įvairių Pietų Amerikos respub
likų.

Laukia lakūno. Detroitiečiai 
laukia gryžtant iš Europos sa
vo garsaus sunaus, kapitono C. 
A. Lindbergho, kurio sutikimui 
paskirta komitetas iš 200 žmo
nių. ' Lindbergh gimė Detroite 
ir čia gyvena jo. motina. Ruo
šiama didžiausios iškilmės.;

Darbai gatvėse. Detroitas 
pasiryžęs šiais metais praleisti 
suvirš $3,600,000 išbrukavimui 
ir ištaisymui gatvių, ir nekuriu 
gatvių praplatinimui. Taigi bus 
dikčįai darbų po visą miestą.

GRIGAITIS, kuris baisiausia 
puola diktatūrą, vieną kartą iš
sišnekėjo kad (ir demokratija 
galinti dasileisti diktatūros. 
Bet kokia demokratija? Nagi 
socialistiška! Reiškia, jeigu 
Grigaitis butų valdovu tai jis 
butų ir diktatorium, ir tas butų 
O. K.

LIETUVIŠKI komunistai per 
savo gazjetas džiaugdavosi kad 
sovietų Rusija nepripažįsta jo
kių skolų ir jų niekam nemokės 
ir bjauriausia keikdavo tuos 
kurie drysdavo pakritikuoti to
kią keistą ^komunistėlių politi
ką. O dabar ;tįp įjatįs komunis
tėliai per savo “Laisvę” švel
niai užgiedojo kad sovietų Ru
sija jau yra pasirengus disku- 
suoti klausimą apie atmokė ji- 
mą Amerikai skolų. Reiškia, 
Lietuviški komunistėliai kartu 
su burliokėliais pradėjo gerti 
vandenį į kųjęį taip ilgai spjau
dė.

“NAUJIENOS” jau tikrai 
pradėjo organauti Sandarai nu
rodydamos kad busintis Chica
goj Sandaros seimas ^užgirtų 
Strimaičio-Paulausko carišką 
taktiką ir kad tikrai padarytų 
“bendrą frontą” su socialistais. 
Kad socialistai to nori ir kad 
dalinai jie jau atsiekė, tą mes 
matome jau ir dabar; bet klau
simas ką tas gero duos Sanda
rai: ilgą amžių ar greitą mir
tį ? Aš sakyčiau neišgydomą 
džiovą.

TŪLI viešpačiai, nubankruti- 
nę kelias dideles bendroves, nu- 
skriausdami . tūkstančius žmo
nių, dabar susikraustė prie vie
nos politiškos organizacijos ir 
ten sau cariškai elgiasi uždari- 
nėdami burnas tiems kurie ne
pritaria jų keistam nusistaty
mui kiršinti visuomenę. Mat, 
toj organizacijoj yra dar leng
viau negu buvo bendrovėse, nes 
čia nereikia išsidavinėti sau jo
kių notų kad kitą pergalėti.

“NAUJIENOS” labai pyksta 
ant Lietuvos . valdžios. už tai 
kad valdžios organe atspausdi
no Pajaujo ir kitų nuteistų pri
sipažinimą prie kaltės. .Nema
žiau pyksta, jg, ant “Vienybės” 
kam ir ji persispausdino. Yra i 
už ką ir pikti, nes Grigaičiui 
sugadino biznį ir negali dabar

Babravičius-V  anagaitis 
Lankys Ohio Kolonijas
Artistai J. Babravičius, A. 

Vanagaitis ir M. Yozavitas pa
baigoj savo maršruto aplankys 
ir šias Lietuvių kolonijas Ohio 
valstijoj: ,

Clevelandą, 
Youngs to whą, 
Akroną, 
Daytoną. 
Toms trims 

ma pasirinkti 
lio 12 ir 19,
liuosi nuo Birželio

Prie to, ristikas 
palius, kuris jau 
iGlevelaiidą' į.ristikų turndijifen-į
.tą, .taipgi dalyvaus tose koloni
jose sykiu su viršminėtais ar
tistais. Jis taipgi dainuos. Tik 
Birželio 19 d. jeigu kur išpuls 
jų koncertas jau Sarpalius ne
galės. .

šios paminėtos kolonijos at- 
sikreipkit “Dirvon” paminėda- 
mos kelias dienas kuriose galit 
rengti, ir praneškit vietas,.gau
sit sau reikalingus garsinimus.

Rašykit: K. S. Karpavičius, 
6820 Superior av. Cleveland, 0

BASANAVIČIAUS 
PAMINKLAS

P. žadeikiui, Lietuvos Konsu
lui Chicagoje, paskelbus rink
liavą pastatymui musų Tautos 
Tėvui paminklo Vilniuje, atsi
rado mintis įkurti Vilniaus ir 
Vilnijos našlaičiams, kuriais jis 
taip rūpinosi, Basanavičiaus 
Vaikų Prieglaudą, kurioje už
laikymą mes Amerikiečiai leng
vai ’ galėsimi pakalti atsižvel
giant į musų skaitlingumą ir 
Dr. Basanavičiaus tautiškus 
nuopelnus, bendrai imant.

Pasireiškus tokiai minčiai, 
Brooklyno Lietuvaitės moterįs 
ėmėsi darbo, kas gali būti gra
žiu paskatinimu Lietuvaitėms 
ir kitose kolonijose prie tokio 
darbo.

Brooklynietės susirinkę vieną 
gražų vakarą Dr. J. Valuko na
muose nutarė pradėti paminklo 
statymą parengiant pasilinks
minimo vakarą Gegužės- 6 d., 
kas visais atžvilgiais nusisekė 
ir davė gryno pelno $225.65.

Prie minėtos sumos prisidė
jo dar aukos surinktos Spurgos : 
per krikštynas pp. Augunų su- i 
naus, $21.

J. Dailydėnas iš Silver Lake : 
Park, N. Y., paaukavo $5. Dr: : 
DA. K. Rutkauskas iš Chicagos i 
prisiuntė $5. Viso aukų tokiu i 
budu pasidarė $261.65, iš kurių 
$250 pasiųsta Dr. D. Alseikai 
į Vilnių.

Basanavičiaus Vaikų Prieg
laudos Brooklyno organizativio 
komiteto narės yra šios:

J. Valukienė, M. Misevičienė, 
E. Bučinskienė, O. Litvaitienė, 
O. Vinikienė, O. Sruogienė, K. 
Garšvienė, N. Kulbokienė, P. 
Jurgeliutė, M. Danielienė, S. 
Beržienė, V. ščegauskienė, U. 
Bacevičienė; E. Vyzienė, R. šėš- 
kevičiutė, A. žarskytė, B. Bag- £ 
donienė, J. Mikolainienė.

J. Mikolainienė, pirmininkė 
190 Sands St., Brooklyn, N. Y.

P. Jurgeliutė, sekretorė 
307 W.' 30 St., New York City.

Detroito dailos muzejus nu
pirko ir parsigabena vieną iš 
geriausių Rolandų dailininko 
Rembrandto piešinių, “šv. Elz
bietos Apsilankymas”. Už tą 
piešinį muzejus užmokėjo net 
$150,000.

Paveikslą pirko iš vieno se
no dailos darbų rinkėjo New. 
Yorke, kuris tuoj po karo nu
pirko jį iš žymaus Vokiečių pa
veikslų kolektoriaus, Barono 
Alfredo de Rotįschild.

šis Detroito mūzejaus įsigy
tas Rembrandto garsus piešinis 
f ... '‘Ji! , .lyra zinortiąs visąme pasaulyje, 
■ kadangi bu^f1 i^s.tAtytas viso 
pasaulio žymesnidos© muzejub- 
se parodai ir jis atvaizduoja
mas dailos rankvedžiuose Veik 
visose knygose ir 
apie Rembrandtą.

Tas paveikslas 
tas 1640 methis, 
miausiame Rembrandto kurinių 
periode.

Ta bib'liška scena perstato
ma priešakyj didelio palociaus, 
kur Marija, jauna patogi mer
gina, puikiai išrėdyta kaip ka
ralienė, aplankoma Šv. Elzbie
tos ir seno Zakarijošiaus. Elz
bieta yra perstatoma kaipo se
nyva moteris, o Zakarijošius 
vaizduoja vieną iš tų barzdotų 
senų žmonių kurie labai atsižy
mi visuose Rembrandto darbuo
se. Skersai klonio nuo palocių 
matosi tolimas vaizdas Jęruža
ko.

Tas paveikslas turi pa?yjnę- 
tina i 1 'Ties vxivminndin vxr»_

Pasistengkit įtapti" TMD. Ina
riu, prisirąsykit į jūsų mieste 
esamą kuopą, gausit šitą 300 
puslapių knygą už paprastą; na
rio mokesnį.

Murillo ir Tizianas, čia pami
nėti dailininkai, taipgi telpa to
je knygoje, kurių visų gyveni
mas, sykitl sd daugelio kitų, 
yra tikrai žingeidu žinoti. •'

aprašymuoše

buvo nupieš- 
pačiame žy-

tiną istoriją. Jis pirmiausia pa
teko savąstin Sardini jos ■ kara
liaus, paskui atsidūrė pas Sa; 
voy kunigaikštį. Importuotas 
į Angliją, 1807 metais, jis pate
ko Grosvenoro Erlui, po to į 
Westminsterio kunigaikščio ko
lekciją, kurioje išbuvo per šim
tą metų. Keli metai pirm pa
saulinio karo jį nupirko' Baro
nas Rotschild iš Balton Mano- 
ro, Londone, kurio kolekcija iš
parduota po jo mirties.

šv. Elzbietos atsilankymas 
vaizduojama ir kitų žymių pie
šėjų, ir vienas yra pieštas gar
saus Tiziano, Italo dailininko, 
ir dabar randasi Venecijoj. Ki
tas garsus dailininkas, Murillo, 
paliko ta pačia tema paveikslą, 
ir jis dabar randasi Seville j, Is
panijoj.

Rembrandtas Van Ryn buvo 
maluninko sūnūs; jo tėvo malū
nas radosi netoli Leydeno prie 
upės Reino. Jo tėvai pasiryžo 
mokyti jį ir leido į Leydeno 
universitetą.' Bet jame tuojau 
apsireiškė piešėjo talentas ir 
viętoj ko kito Rembrandtas pa
siėmė dailos.

Viskas tas plačiai aprašoma 
TMD. ’ leidžiamoje ’ knygoje — 
“Dailės Milžinai”, kurioje tel
pa Rembrandto darbų atvaizdų.

CHICAGO, ILL.
Lietuvos ' Nepriklausomybes 

Minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

apvaikščiojimo puota įyyko ,15 
d. Gegužės Bismarck viešbuty- 

1' ję. Po > vakarienės, pirminin- 
• kas Dy. K. Draugelis trumpoj 
■ kalboj, paminėjo kad 15 diena 
i Gegužės yra oficialė , Lietuvos 
i nepriklausomybės šventė, taip, 

kaip Liepos 4-ta Amerikoje, ir 
atidarė programą pakviesda
mas susirinkusius sugiedoti 
Lietuvos himną. A. Pocius pa
skambino pianu, ir po to buvo 
pakviestas kalbėt Lietuvos kon
sulas Chicagoje, P. žadeikis. 
Jo kalba daug kuo skiriasi nuo 
girdėtų agitatoriškų kalbų ir 
■buvo labai įdomi savo bešališ
kumu ir rimtu studijavimu fak
tų. Kalbos gale- gerb. žadeikis 
štai ką pasakė:
, “Amerikos Lietuviai savo 
skaitliumi, savo ištekliais ir 
spauda turėjo ir turi progos da
ryti įtakos į Liptuvos gyvenimą 
ir politiką. ( Todėl mano pagei
davimas butų: pirma, kad justi- 
spauda 'ant visados išmestų iš 
savo , skilčių keršto motivus ir 

JątkytŲSį ,vien kultūriškos kriti-, 
i kos' ^metodo, atsimindama jog 
virš visokių partijų dar yra ir 
bendri Tėvynės reikalai antra, 
kad Jus Amerikiečiai, globoda
mi politiškus, agitatorius neap- 
leistumet progos priminti jiems. 
ir tokių budu veikti į pačias 
partijas Lietuvoje, kad jos ne
užmirštų jog vienybėje galybė; 
trečia, kad. Jus padėtumei mo
raliai ir materialiai Lietuvos 
ūkininkams sudaryti jų vieny
bę, nes tik stiprus ūkininkų 
centras Lietuvos Seime tegalės 
duoti kraštui politinę ramybę ir 
ir pastovumą, kad siurprizas 
17-tos Gruodžio dienos Lietuvos 
•istorijoj daugiau nepasikarto
tų.”

Po konsulo kalbos p-lė Gene
vieve Sidiškaičiutė sudainavo 
“Mano Sieloj šiandien šventė” 
jr keletą kitų dainų. Vėliau 
kalbėjo Dr, Draugelis apibriež- 
damas bendrais ruožais kokio 
maždaug nusistatymo, turėtų 
laikytis . Amerikiečiai <, kaslink 
Lietuvos politikos, ir pabaigoje 
pasiūlė sudėti aukų Dr. J. Basa
navičiaus paminklui. Surinkta 
$67. Po programo tęsėsi šokiai 
iki 1 vai. nakties.

P. Gasiunas.

TEATRŲ LOŠĖJAI — ŠTAI JUMS NAUJYBĖ

EKS CELEN Cl JA’
ARBA

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauti prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini*' 
m as ir nepatalpintas.

kaip Amerikiečio Lietuvio Butlegerio našlė su duktere pateko j 
Kauno žulikų nagus, “aukštų žentų” savo dukterei jieškant, iš ■

kurių jas laiku išgelbėjo du pažįstami Amerikiečiai.
KOMEDIJA KETURIUOSE AKTUOSE

Reikalaukit “Dirvoje”
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GŪŽTELE

kia laukti to Žydų viešpa
ties tai Žydams, nes jų tau
ta išsiblaškius po visą pa
saulį ir neturi niekur savo 
tikros žemės šmoto. Jeigu 
jie sulauktų ko kas juos su
šauktų į vieną tada jų tau
ta liktų taip sakant išgany

IV
teko i 
mt,. iš

BROLIS MARTYNAS 
LAUKIA VIEŠPATIES 

“SUGRYŽIMO”
Išeinu aną vakarą iš Lie

tuviškos svetainės ir pa
kreipęs galvą nuo' vėjo eisiu 
sau namon. Ale štai bumpt 
atsimušus į žmogų. Žiūriu 
kas do žmogus, ir pradedu 
atsiprašyt už numynimą 
kojos, ale žiūriu ir matau— 
ugi brolis Martynas. dalina 
plakatus.

— Ką tu čia veiki taip 
vėlai vakare? — sakau aš.

— Labą vakarą, brbli; aš 
dalinu plakatus — te ir tau 
vieną, — sako jis.

Ir dar kelis plakatus pa
davęs kitiems, išbaigė da
linti. Prieinu prie šviesos 
ir žiuriu parašyta ant pla
kato :

“PRAKALBOS 
TIEMOJA

, MUSU VIESZPATIES 
SUGRINZIMAS”

Prieinu prie Martyno ir sa
kau:

— Tai kibą gavot nuo 
gerb. Petro pranešimą kad 
nedėlioj pas jus sugryš iš 
dangaus viešpats, ir kokio 
viešpaties laukiat: senojo 
ar jaunojo? — sakau aš.

— Broli, mes laukiam su- 
gryžtant jaunojo, ir jis tik
rai sugryš, tik ateik į pra
kalbas, žinosi kaip ir kada.

— Bet man labai stebėti
na kodėl nei vienas nelau
kia ir neprašo ateinant se
nojo viešpaties, arba paties 
Dievo. Juk ir jis kitados 
at žemės vaikščiojo ir žmo
nės jį matydavo. •’ Ir jeigu 
senasis ateis žmonės gal la
biau patikės kad atėjo, o 
jaunąjį pamatę vistiek ne
tikėtų, net ir jus patįs pa
matę atėjusį ir barantį jus 
už jūsų klaidingą mokslą 
sakytumėt kad jis yra ap
gavikas.

— Broli, man labai nepa
tinka kad tu taip kalbi, ki
bą neskaitai biblijos ir ne
žinai ką pranašai pasakė 
apie jo sugryžimą.

— Klausyk, Martynai, tu 
dabar pasakei teisybę: pra
našai tik rašo apie jo su
gryžimą, bet jis pats niekur 
neparašė kad jis sugryš pas 
ką nbrs, ypač ne pas jus.

— Pranašų žodžiai jau iš
sipildė daug sykių, išsipil
dys ir dabar. O skaudžiai 
nukentės tie kurie jo ne
lauks ir kurie netikės jo 
atėjimui.

— Martynai, man gaila : 
kad tu įtikėjai į tą maiša- 
tienės pilną knygą ir pats 
save klaidini. Tie kurie ra- i 
šė buvo arba dideli fanati- , 
kai ir pasakų mėgėjai, arba 
geri Žydai patriotai, ir ti
kėjo kad atgryš dar koks 
tai karalius kuris jų tautą , 
atgaivins. Jeigu kam rei- <

Brolis Martynas

sako kalbasi per mišias ir 
jo kūną čiupinėja: jeigu jis 
turi juos pasirinkęs, ar ta
da jus ir išganytoją imsit 
peikti ir vadinti netikru iš
ganytoju, o jus vis lauksit 
to kurio jus norit?

— Broli, tu nesupranti 
musų aiškinimų: išganyto
jas neateis tiesiog taip kaip 
koks žmogus: jo niekas ne
galės matyt nei pažint, tik 
jaus jį savo širdyje.

— Ot tai dar blogiau tu 
nukalbėjai. Jeigu nematy
sit, negirdėsit, tai ir heži- 
nosit, o jums jūsų pranašai 
vis sakys kad jis yra su jų-

mas, tarp jūsų, tik duokit 
dolarius ir jauskit paten
kinti jų aiškinimu.

— Iš tavęs, broli, niekad 
nebus doras žijiogus jeigu 
šitaip kalbi apie švento raš
to išpranašavimus.

— Bet Martynai, tu ateik 
kada su ta savo biblija pas 
mane kai aš turėsiu laiko, 
aš tau parodysiu tikrai ką 
tie punktai reiškia kurie 
kalba apie viešpaties atėji
mą ir kad milijonai žmonių 
dabar gyvenančių nemirs.

— Neisiu aš pas tave, ba 
aš geriau žinau, tu gali ma
ne išvest iš kelio.

Vilku Auginami Kūdikiai
(Tąsa iš pereito num.)

ta. O jeigu tu ir kiti tokie 
kaip tu broliai Lietuviai ko 
tai jums visai nereikalingo 
lukinėjat tai tuščias jusi) 
darbas.

— Broli, mes laukiam su- 
gryžtant išganytojo, kuris 
atlygins mums už garbini
mą jo. Jis ateis ir apšvies 
mus, ir mes busim laimingi 
amžinai.

— Man rodos, Martynai, 
jeigu patįs geni darbų ne
darysit tai niekas jus neiš
ganys. O jeigu blogo nie
kam nedarysit, artimo ne- 
skriausit tai nereik nei iš
ganytojo nei laukimo iš jo 
“nagradų”. Dėlto kad tik 
vaikai laukia paglostymo 
už pabuvimą geru, suaugu
siam žmogui iš to neturėtų 
būti ko džiaugtis.

— Tu, broli, nesupranti 
švento rašto, užtai tau vis
kas taip keistai išrodo.

— Klausyk, Martynai: tu 
aiškini kad aš nesuprantu 
biblijos, bet tu pasirodai 
tikrai nesuprantančiu ir la
bai džiaugiesi iš to.

— Kame dalykas, broli?
— Nagi tame: tie punk

tai kurie kalba apie sugry
žimą vieniems pasako vie
ną, kitiems kitą, o jums dar 
ką kitą. Visi pagal savo iš
siaiškinimo ko tai laukiat ir 
džiaugiatės sulauksią. Pa
tįs save suvedžiojat ir ma
not kad kiti blogai daro ku
rie jum§ netiki. Kode! jus 
pasirinkot save geresniais 
už kitus kurie kitaip mano, 
nors irgi tik tiek blogo da
ro, ar net mažiau, kaip jus, 
ir net grąsinat jiems kokiu 
tai piktu ko jie sulauks jei
gu nedarys taip kaip jus 
darot? Kodėl jus save iš
sirinkot geriausiais, nepa
laukę iki ateis jūsų išgany
tojas ir pasakys ar jus tik
rai gerai darot ar klystat?

— Broli, mes neklystam, 
mes pariiatėm tikrą šviesą 
ir siekiamės prie išganymo.

— Bet ko jus taip užsi
spyrę kad tas viešpats pas 
jus ateitų? Gal jis panorės 
pas kitus ateiti, kurie irgi 
tą patį šventą raštą skaito 
ir kitaip jį garbina negu I plaukuota ir kieta, ant jo kėlių 
jus. Katalikų kunigai kas- buvo išsidirbus mėsa kaip ant 
dien su tuo pačiu viešpačiu padų.

pa-

dėl 
ty-

Ar tik Indijoje taip Pasitaiko?
Buvo ginčijama kad vien tik 

karštose šalyse kaip Indija, kur 
gimimų skaičius yra labai di
delis ir negeistini kūdikiai tan
kiai tyčia išnešami į girias ir 
paliekami, tokie dalykai gali 
pasitaikyt, ir kad tiktai vilkai, 
kurie yra giminingi šunims, 
žmonių draugams, gali prisiimt 
augint kūdikį. Tie tikrinimai 
pasirodė klaidingi, kaip patvir
tina rekordai iš įvairių šalių. 
Bile didesnis gyvūnas ir įvai
riuose klimatuose gali taip 
daryti.

Holandijos mokslininkai, 
kokių tai priežasčių, ėmėsi
rinėti vieną avies užaugintą 
vaiką, kuris buvo jau šešiolikos 
metų amžiaus. Piemenįs žino
jo apie tokį keistą dalyką per 
keliolika metų, bet jie ir jų šu-| 
nįs tam nekliudė, nes tas vai
kas nieko jiems nedarė. Kiek1 
matėsi jis maitinosi šaknimis 
ir riešutais, ir gal rinko giles, 
kaip voveris. Naktį ir šalto
mis dienomis jis įsisprausdavo 
tarp avių kad butų' šilta. Tas 
vaikiščias lakstė visomis ketu
riomis, buvo nuogas, ir jo di
džiausias tikslas buvo šalintis 
nuo žmonių. Piemenįs pasako
jo kad avįs gelbėdavo jam pa
sislėpti nuo piemenų arba kitų 
kas pasitaikydavo pro šalį eiti.

Sykį tą vaiką sugavo ir vie- 
hi žmonės norėjo jį auginti pas 
save. Po poros savaičių pasi
rodė kad jų pastangos bus tuš
čios, ir paleido jį atgal gyventi 
tarp avių.

Bet gerų norų miestų žmonės 
galvojo kad tai žiaurus dalykas 
leisti žmogišką sutvėrimą gy
venti tarp gyvulių, surinko pi
nigų, sugavo jį kai buvo apie 
šešiolikos metų amžiaus, ir po 
prievarta “išgelbėjo”. Nors jis 
buvo nepavojingas, bet reikėjo 
uždarytį laikyti kad nepabėg
tų. Jie įstengė išlaikyti jį per 
septynis metus, bet niekad ne
išmokino žmogiškų papročių.

Jis niekad neišmoko kalbėt, 
tik bliovė, buvo vėplas ir nie
ko nesidarė už tai kas dėjosi jo 
apielinkėse, išskyrus ką sten
gėsi šalintis nuo žmonių ir šu
nų. Kitus gyvulius jis mėgo, 
o avis galėjo susekt savo uosle 
gana toli. Pajutęs kur avis jis 
bliovė ir buvo neramus, norėda
mas bėgti prie jų. Jis niekad 
nestovėjo arba vaikščiojo sta
čias, nesėdėjo ant kėdės ir vis 
plėšė nuo savęs drapanas kaip 
tik apvilkdavo. Jo oda buvo

Užaugintas tarp Kiaulių

Vokietijoj Napoleono karų 
dienose buvo kitas vaikas kuris 
atkreipė į save domę. Paliktas 
našlaičiu trijų metų amžiaus, 
tas vaikutis buvo paimtas au
ginti pas pusprotį ūkininką, 
kuris bandė išmokyt jį ganyt 
kiaules. Kada jis neišgalėjo, jo 
augytojas pradėjo juo nesirū
pint, ir nemaitino nei nedengė 
jo.

Motiniškos karvės, vienok, 
pavelijo jam naudotis pienu sy
kiu su veršiukais. Nežiūrint to 
jo draugavimas ir palinkimas 
buvo prie kiaulių. Jis išmoko 
kriunkt ir spiegt kaip kiaulės 
ir vaikščiot visom keturiom jų 
tarpe, rankiodamas šakneles ir 
naudodamas tą patį maistą, 
ir ypač mėgo gaudyt gyvates ir 
valgyt jas. Po keturių metų jis 
pakliuvo į žmonių rankas, bet 
jo gyvuliški papročiai'vis lai
kėsi prie jo nepaisant visų mo
kymų.

Jis būdavo eina į daržą, at
siremia rankom ant žemės ir 
dantimis, burna rauja iš žemės 
daržoves, kaip darydavo būda
mas tarp
siliko žemas; buvo labai karšto 
budo, ir savo augytojų mintyse 
paliko tą įspūdį kad jam geriau 
būti su kiaulėmis negu su žmo
nėmis, ir visada prie jų šliejosi.

Jis išaugo bukapročiu, nelai
mingu, pusiau žmogišku žmo
gum, kurį turėjo paimti prie- 
glaudon iki pabaigai jo benau
džio gyvenimo.

Mažai yra žinoma apie antrą 
Lietuvį vaiką pagautą 1669 m. 
Trečias, atrastas 1694 m., var- 
gais-negalais išmoko vaikščioti 
stačiom, valgyti nuo stalo ir iš
tarti kelis žodžius. Jo balsas 
buvo šiurkštus ir nežmogiškas. 
Jis vaikštinėdavo nerimauda
mas beveik visą laiką. Vienu 
atžvilgiu jis viršijo normalius 
žmones; jis labai gerai nujautė 
miškų gyvenimą, mokėjo patė- 
myt viską ir elgtis ant mažiau
sių atgarsių ir šeptelėjimų bū
damas girioje ir lauke.

Nors visi tie tris vaikai pra
leido daugiausia laiko ant visų 
keturių, bet taipgi, kaip meš
kos, retkarčiais pasistodavo ant 
paskutinių kojų, ir naudojo sa
vo rankas daug daugiau negu 
pirmiau minėti vilkų auginti 
vaikai, kas vėl parodo kokią 
įtekmę turi kūdikio pradinis 
mokinimas ir pripratimas.

Suprantama, jokis žmogiškas 
liudininkas niekad nepasitaikė 
būti tuo dramatingu momentu 
kada laukinis žvėris užeina ant 
bespėkio žmogiško kūdikio ir

apsisprendžia ar žindyt jį ar 
sudraskyt. Po keliolikos metų, 
kada žmonės pasigauna tą lau
kinį savo narį ir atsitempia at
gal, jis arba peržioplas apsaky
ti tą incidentą 'arba buna visai 
užmiršęs. Ant laimės, yra vie
nas atsitikimas kuriame moks
lininkai žino kas atsitiko.

Apie tai bus kitame numery
je apsakyta.

— Ei, mister Policman, pasakyk 
man kada bus “Dirvos” piknikas?

— Skaityk “Dirvą” tai žinosi.
— Denkiu, mister Policman.

kiaulių. Jo protas pa-

Meškos Augino Vaikus Lietuvoj
(Nuo Red.: šis visas aprašy

mas yra iš Angliško verčiamas, 
ir žemiau sekanti padavimai 
yra to paties autoriaus apie at
sitikimus Lietuvoje.)

Yra autentiški, bet nepilni 
padavimai apie tris Lietuvius 
vaikus kuriuos išaugino meš
kos septynioliktame šimtmety
je. Pirmas buvo ištrauktas iš 
meškų urvo 1657 m. Jis riau
mojo kaip jo meškos draugai, 
ir turėjo didelę- fizišką spėką, 
ypač savo rankose. Jo išvaiz
da nebuvo pažymiai gyvuliška 
arba bjauri, nors jis turėjo kie
tą odą ir ypatingai stdrus kūno 
plaukus.

Jo globėjas išmokino jį pana
šiai kaip išmokiną meškas pa
rodoms, ir jis padarė daugiau 
įvairių šposų negu meška gali. 
Jis labiausia mėgo žalas daržo
ves, žalią jnėsą ir bile ką kas 
neturi aliejų. Keistas buvo jo 
paprotis susiriesti į kamuolį 
kampe ir miegoti nuolatos jei
gu jo niekas nekliudė. Jis bu
vo mažiau pavojingas negu ne
kurtos meškos.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau sesers, Onos Kasputie- 

nės; seniau gyveno Clevelande, pas
kiri išvažiavo į Chfcaeų. Iš Lietuvos 
paeina iš Šakviečio, Pagramančio p., 
Kauno g. Po tėvais Sankalaitė. No
rėčiau susižinoti. Prašau atsišaukti 
arba žinančių pranešti.

URŠULĖ SANKAKAITĖ 
7923 Sowinski Ave. Cleveland, O.

TO HOLDERS OF

SECOND LIBERTY LOAN BONDS
EXCHANGE OFFERING OF NEW 

TREASURY BONDS

’ Notice is given of a new offering of 
UNITED STATES TREASURY BONDS, 
dated June 15, 1927, and bearing interest 
from that date at the rate of 3% per 
eent. The bonds will mature in twenty 
years, but may be called for redemption 
after sixteen years. ■

Second Liberty Loan bonds will be ac
cepted in exchange at par. Accrued in
terest . on the Second Liberty bonds of
fered for exchange will be paid as of 
June 15, 1927.

Second Liberty Loan bonds have been 
called for payment on November 15, 1927, 
and will ceaae to bear interest on that 
date. Holders of such bonds who desire 
to take advantage of the exchange offer 
should consult their bank or trust com
pany at once. The exchange privilege 
will be available for a limited period only, 
and may expire about June 15th.

Further information may be obtained 
from banks or trust companies, or from 
any Federal Reserve Bank.

A. W. MELLON,
Secretary o£ the Treasury.

Washington, May 31, 1927.
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AFTER. ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illness has claimed you for a victim, 

if your health is poor, your vitality low, 
bmld back robust health With Tanlac.

It is nature’s own body builder, made 
from roots, herbs, and barks. Over 52 
million bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe their present sparkling health 
to Tanlac. Some of these are your own 
neighbors. They’ll gladly tell hoiw 
Tanlac restored them to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
grateful friends are on file thanking 
Tanlac for the good it has done.

Your druggist has Tanlac. Get atrial 
bottle today, and start on the road back 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC
FOR. YOUR HEALTH

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 -jn —

TRANSIT COMPANY STS
E. 9th Street Pier Cleveland, O. A V

CLEVELAND 
ERIE PA. 
BUFFALO 
MAGAM FALLS 
CEDAR POINT 
PUT-IN-BAY

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

Three Palatial C&B Steamers 
The Great Ship “SEEANDBEE”—“C1TY C5 ERIE** 

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

Eastern Standard Time
NEW ERIE DIVISION 

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

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

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

Connectionsfor Niagara Falls, Eastern and Canadian Points

Doviernastįs
Doviernastįs reikalingas pervedimui 
.Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

"DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio

Kelione Nedeldieniąis
Be Rūpesčio — Pritogurpai

Žmonės kurie gyvena prie pat Erie Ežero 
ir jo vėsių vasarinių vėjų vyksta Į Chippewa 
Lake Parką pasilinksminti atviroje gamtoje 
ir tyrame ore ir gražiuose miškuose. Daug 
pasilinksminimų ir pasitenkinimo vienoj vie
toj — ir tik 35 mailės ant musų linijos nuo 
Publik Skvero. Musų stotis parankiu, prie 
pat Old Courthouse. Matysit užrašą IN
TERURBAN. Gražus, smagus, patogus ka
rai su gerom sėdynėm, dikčiai vietos ir gana 
greiti, bet nepergreiti del saugumo. Paban
dykit ir paskui pasakykit draugams.

The Cleveland Southwestern Railway & 
Light Company

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 $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti ‘“Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1.000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York. N. Y.
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Nuo Redakcijos
KOMUNISTŲ ŽULIKYSTES

A NGLIJOS atstovų butas,' 
žymią dauguma balsų, 

parodė, taip sakant, Mask
vos agentams duris: Eikit 
sau iš kur atėjot, jeigu tu
rit kiaulišką drąsą laužyt 
savo pažadus duotus neva
ryti savo propagandos An
glijoje.

Komunistai yra tokie 
mos doros žmonės jog 
salingai veikia siekimui 
vo tikslų jeigu negali atvi
rai veikti. Anglijoj jie pri
sišliejo po vargais-negalais 
padarytos prekybos sutar
ties, ir pasižadėjo žiūrėti 
prekybos, "bet tai buvo tik 
jų priedanga. Šitaip vienas 
Angliškų laikraščių karika
tūristas perstato' sovietų 
agentus Anglijoje: jie turi 
įstaigą su keliom supuvu
siom žuvim, bet visas san
dėliu užverstas raudona li
teratūra, 'kurią tie “kup
čiai” paslaptomis platina.

¥ ¥ ¥

Anglijos išvijimas komų-, 
nistų iš savo šalies pradeda 
rodyt komunistų pabaigą. 
Keli mėtai pirmiau, visų ša
lių buvo bandoma padaryti 
su Maskva prekybos sutar
tis ir stengtis, taip sakant, 
ugniai sugyvent su vande
niu. Komunistai žadėjo sa
vo dideles prekybos rinkas 
Rusijoje, o iš savo pusės sa
kė propagandos visai ne
maišys su bizniu. Jus,, ka
pitalistai, eikit, naudokitės 
Rusija, ir neškit jai pelną, 
arba darykit sau pelną;

Bet ant kiekvieno dolario 
padaryto biznio su Rusija, 
kapitalistiškoje .šalyj sovie
tų agentai per savo “preky
bos biurus” išplatino šimtų 
dolarių vertės raudonos li
teratūros.

Dabar prasideda vijimas 
laukan komunistų agentų ir 
atmetimas jų “prekybos”.

Anglijoje komunistų gy
nėjai rėkia kad pertrauki
mas komercijos ryšių su so
vietais dikčiai atsilieps ant 
biznio — jie mat gina bol
ševikus ir geidžia jų propa
gandos.

¥ ¥ ¥

Tarp valstybių yra pa- 
protis sudalyti {komercijos, 
prekybos sutartis ir laikyti 
viena kitoj savo atstovus tų 
tikslų vykinimui. Niekuo 
kitu tie atstovai neužsiima, 
tik žiuri kad jų užduotis 
butų kuopasekmingiausia 
vykinama. Bet štai ateina 
kiti, “naujos gadynės” pre
kybos “kupčiai”, kurie jau 
visai kam kitam panaudoja 
savo teisę. Įsivaizdinkit tik. 
Komunistų manymas yra 
kad jie visur turi teisę lysti 
ir varyti savo propagandą. 
Jeigu kapitalistų atstovai 
pabandytų nors žodį pasa
kyti Rusijoje kad komunis
tų valdžia negera, reikia ją 
nuversti, kas atsitiktų su 
tokiu atstovu? O raudonie
ji dar lermą kelia kam juos 
veja laukan.

•*'0 # rf’

Lietuvoje irgi kilo ler- 
mas: sugauta komunistų

že- 
pa- 
sa-
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nėjęs Maskvai Lietuvos pa- 

. slaptis. Jie vėl įsiv'ai'zcĮuo- 
; ja kad jie turi teisę tą' da- 
. ryti. Dabar Lietuva gtfąši1 
■ na pertraukimu prekybos 
. ryšių su Rusija.

“Dirva” teisingai perser
gėjo Lietuvos valdžią kada 
ta sutartis buvo pasirašyta: 
“Dirva” ragino valdžią bu- 

. ti dusyk atsargesne kad 
vietoje prekių komunistai 
neužpiltų Lietuvą vagonais 
raudonos literatūros.

Buvo gandai kad Rusija 
nori pirkti Lietuvoje ark
lių. Ar tie “kupčiai” nebu
vo tik agitatoriai taikyti 
į kaimus propagandai? 

¥ ¥ ¥
Pruseika taikydamasis 

užvaldyt Susivienijimą kad 
jo pinigais leisti komunistų 
laikraščius aiškiai „pasakė 
ko jie į Susivienijimą len
da: ne sudaryt “darbinin
kišką” valdybą, bet kad pa
sigrobt pinigų, o tada “kad 
pora durnių ir pasėdės ka
lėjimu, bile tik mes pinigus 
busim pasiėmę.”

Visur jie taip, visur tik 
klastomis, suktybėmis, nes 
jie negali žiūrėt į čielą, ne
suardytą pasaulį, kurį kiti 
pasibudavojo.

Tokį savo banditišką dar
bą varydami,' mums tylint, 
komunistai įstengė įkalbėti 
darbininkams kad jie dirba 
darbininkų gerovei, ir dar
bininkai išdalies palinko ti
kėti kad komunistus reikia 
pakęst, o kiti net aklai pra
dėjo juos remti ir pasida
vė išnaudot.

Kaip kunigas nedirba dū
šios išganymui taip komu
nistas nedirba darbo žmo
gaus gerovei.

Juo greičiau šalįs, juo 
greičiau organizacijos, juo 
greičiau darbininkai komu
nistų atsikratys tuo grei
čiau galėš pradėti dirbti sa
vo gerovei.

Laikas pradėti vajų vyti 
komunistus ir jų gizelius iš 
musų draugijų, ir kuopų — 
lai jie patįs savimi pasilai
ko ir nelenda išnaudot tam
sius darbo žmonelius, žino
dami kad prisimelavę ir pri
darę visokių prižadų atei
čiai, sau dabar gerą gyveni
mą turės.

’• Viena kas puola į akį tai kad 
iš 200 dūšių surinkta vos $30, 
ir tik 1'1 ypatų ^aukavo nema
žiau dolario. Kiti 189 tik cen
tais metė, nes jie sumetė $16.

Ar tai žmonės neturi pinigų 
kad tiek mažai davė, ar yra ko
kia kita priežastis? Taip, yra 
kita priežastis, tai yra kad žino- 
nės nepritaria Sandariečių su 
socialistais koalicijai, irją Skel
biamiems obalsams, nes kitaip 
butų galėję šimtus dolarių su
mesti. ;

Ar ne laikas Sandariečiams 
mesti socialistus ir gryžŲ į 
triotingą darbą?

Frank

mus, jie kvepia palinkimu Len
kų pusėn ir nepasitenkinimu 
kam Lietuva nesusitaiko su 
Lenkija.

Ar jums užėjo nors sykį į 
galvų kad tas žmogelis rašą už 
Lenkų pinigus? Kada kiti.lai
kraščiai visai nesiinteresuoja. 
smulkiais Lietuvos vidaus rei
kalais, tais korespondentas pa
tiekia Tribūnui nuolat visokiu 
smulkmenų.

Jis yra ne kas kitas kaip tik 
Lenkų agentas. Tokių buvo po 
karo, ir užtai 'daug Lietuva nuo 
jų nukentė.

Padarykit 'ką padarė Clevę-: 
landieciai 1918 m. Tada
Simonds, irgi Europos kores
pondentas daugelio laikraščių, 
talpino s.ąyo Lietuvą juodinan
čius raštus-, dienraštyje “Cleve
land News”; Būrelis Cleveland 
do Lietuvių inteligentų pasita
rė,' pagamino tinkamą protesto 
rezoliuciją, gavo parašus dau
gybės Amerikonų, ir nunešė tą 

tai- rezoliuciją į to.laikraščio redak
ciją. Nuo to ląiko-.Simonds’o 
straipsnių News netalpino.

Jis tada rašė kad tokių žmo
nių kaip Lietuviai visai pasau
lyje nėra, 'kad jie yra tik Len
kų atmata,- ir kitokias nesąmo
nes.

Chicagos Lietuviai patriotai, 
padarykit tą patį ką padarė Cle- 
velandiečiąį, ir nutruks “Nau
jienoms” svarbūs šaltinis Lie
tuvą šmeižti, o Amerikonai ne
bus klaidinami nesąmonėmis

pa -

Chicagos Patriotams
Chicago Tribune nuolat 

pina įvairius straipsnius apie 
Lietuvą, kurie piešia musų tė
vynę juodomis spalvomis. Tuo 
ypač atsižymi. korespondentas 
Donald Day, 'rasinėjantis 'iš Ry
gos. - ’

-Chicagiečiai, pamąstykit štai 
ką: tas korespondentas ypač 
rūpinasi patiekti Chicagą žinio
mis apie Lietuvą, kadangi ten 
yra didžiausią Amerikos Lietu
viu kolonija. Jis taiko sųdemo- 
ralizuoti tą didėlį dalį Lietuvių.
Jeigu sekat gerai jo praneši-] rašomomis už Lenkų pinigus.

DAINA
(O. Kaįriutė) 

Tamsiom naktelėm ilgais keleliais — 
Aš nežinojau katroj šalelėj man mergytė 

auga.
Kad ir nežinojau, bet tiesiai nujojau, 
Aš pas savo mergužėlę už stalo sėdėjau. 
Ųž stalo sėdėjau, pro langą žiurėjau, 
Šoka linksmai jaunimėlis, net man pagro- 

žėjo. -
Šokit, šokinėkit, į man’ nežiūrėkit, 
O, aš jaunas, jaunitėlis vargelin patekau. 
Atsisėdau dailiai, apkabinau meiliai: 
Graži mano mergužėlė meiliai pažiurėjo. 
Meiliai pažiurėjo, net man pagailėjo, 
Eisim abu, mergužėle, į žalią girelę. 
Žalioje girelėj kurinsim ugnelę, 
Žalių rūtų vainikėlį deginsim ugnelėj. 
Stovi eglelė, stovi ir pušelė, 
Stovi musų sesutėlė nuleidus rankeles. 
Džiuna eglelė, džiuna pušelė, 
Džiuna musų sesutėlė už šelmio bernelio. .

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

— nustebo

nemyli šios 
nesistengei

Ką tas Parodo?
So. Bostone, Gegužės 8 d., 

socialistai su Sandariečiais su
ruošė protesto mitingą del nau
jų įvykių Lietuvoje (nuteisimo 
sušaudyt Dr. Pajaujo ir tt., 
ir tai šito mitingo plakatą ga
vo “Dirvos” redaktorius su tuo 
užrašu, del kurio kilo ginčai).

Kaip “Sandara” praneša, į 
mitingą “žmonių prisirinko virš 
200”. O dabar pažiūrėkim į to 
mitingo surinktas aukas:

Devynios ypatos davė po $1, 
dvi ypatos penkinę pusiau; ir 
smulkių surinkta $16. Viso au
kų pasidarė $30. Reiškia, vi
sai mažai parėmimui tų plačių 
reikalavimų, išdėstytų jų pro-

agentas graibęs ir perdavi-|testo rezoliucijoj.

DAINA
(J. Jaudzems) 

Šubatvakarėlį šviesi mėnesiena, 
Mislijau-dumojau į panelę joti. . 
Per ulyčią ėjau, purvynei j bridau, ■ 
Iškarto kiemelio panelės neradau. 
Atradau langelį žaliom langinyčiom, 
Rodą but ineiti kad nieks nematytų. 
Margieji šuneliai atbėgo lodami, 
Baisu kad tėtušis neišeit žiūrėti.
Aš tiems šunims duodu ir po duonos šmotą 
Kad loti nustotų, niekas nežinotų.
Aš pas tą langelį tris kartus paklausiau: 
Ar leisi į vidų man’ bernelį jauną?
Nei aš pati kelsiuos, nei durelių šausiu, 
Jaunasai berneli, ineiti negausi.
Sulaukęs nedėlios ėjau į kermošių, 
Ar nepamatysiu savo mylimosios. 
Pamačiau panelę vidur kermošėlio, 
Pradėjau panelei labai rugavoti. 
Prabočyk, berneli, aš tav’ nepažinau, 
Mislijau kad eina sūnelis kaimyno.

(Tąsa)

— Aš, tamista1? — ką aš jiems, pada
riau kad turėčiau jų bijoti?
Kupriuke.

— Ką padarei? Argi tu 
parieįės, tavo užtarėjos? Ar
jai pagelbėti? Ar tu nesi augytinė sesuo 
šio narsaus kareivio sunaus, Agrikolos? 
Ar to neužtenka jiems nekęsti tavęs? At
simink! Visi jus, į kuriuos aš dabar kal
bu, atminkit kad šiame mano paveiksle 
nieko neperdėta apie tos draugijos galybę. 
Visada bukit ant sargybos, ir abejonėse 

i atsikreipkit prie manęs. ■ Per tris dienas 
| aš patyriau gana ir galėsiu suteikti jums 
patarimų ir pamokinimų kaip išsisukti iš 
pavojų.

— Tokiame atsitikime, — tarė Andrį-j 
j ennė, — mano reikalai, kaip ir dėkįngų- 
I mas, nurodo į tamistą kaipo mano užtarėją 
ir patarėją.

Pagal gudrių taktikų tų Loyolos sūnų 
(Loyola Įsteigė Jėzuitų draugiją), kurie 
kartai^ užsigina' savo buvimą, išbėgimui iš 
nemalonunių — ir kartais išrodymui savo 
organizacijos galybės ir spėkos tiems ku
rie jos nepažįsta ir įbauginimui jų — Ro
dinas andai nusijuokė į akis Andriehnės 
dvaro užvaizdos jog tokių žmonių kaip Jė
zuitai nėra; dabar gi jis išrodė jų darbus, 
jų visą veikimą, ir jam pasisekė pertikrint 
Andriennę, kuri paskui palengva turės pa
ti labiau Jėzuitų įsibauginti.

Kupriuke vis jautė neramumą ir aud
ringumą savo atšinešimuose į Rodiną. Bet 
kada jis atskleidė Andrįennei visas paslap
tis tos organizacijos, ta jauna siuvėja ti
kėjo kad žmogus būdamas pats tokios or
ganizacijos nariu taip bepasakotų, ir pra
dėjo darytis jam dėkinga už gerus patari
mus ir paaiškinimus. Ji vėl šnairai vog
čiomis pažiurėjo į Rodiną (ką Rodinas pa- 
tėmijo, nes jis nuolat tėmijo tą mergaitę), 
bet jos .žvilgsnyje matėsi dėkingumas,su-, 
maišytas su nuostaba.. Spėdamas kąd jis 
padarė gerą įtekmę į ją, ir norėdamas pa
šalint jos blogą minti aPie jj, ^as Jėzuitas, 
žinodamas kad anksčiau ar vėliau paaiškės 
dalykas, nuduodamas kaip buvo užmiršęs, 
suduodamas sau delnu į kaktą, tarė: — Ką 
aš tokio buvau manęs? — Paskui atsikrei
pęs į Kupriukę tarė: — Ar žinai kur tavo 
sesuo dabar yra, mano nabagute?

Kupriuke, išgirdus toki netikėtą klau
simą, nuraudus atsakė: — Aš nemačiau jos 
per kelias pastaras dienas.

— Na, mano brangi mergaite, ji ran
dasi prastame .padėjime; — tarė Roidnas.
— Aš prižadėjau jos draugei priduoti šiek 
tiek paramos. Vienoj labdaringoj draugi
joj gavau štąi ką del jos, — ir padavė Kup
riuke! pundelį pinigų, o ta nusistebėjo ir 
labiau palinko prie Rodino.

— Tu turi seserį nelaimėje, o aš neži
nau apie tai? — tarė Andriennė, skubiai.
— Tai negerai darai kad man nepasakai, 
mano brangi.

— Nekaltink jos, — tarė Rodinas, — 
Pirmiausia, ji nežino kad jos sesuo nelai
mėje, o antra, ji negalį prašyti tamistos, 
mano brangi panele, rūpintis apie ją.

Andriennei žiūrint į Rodiną nuostabo
je, jis pridėjo daugiau, pratardamas į Kup
riukę: — Ar ne tiesa, mano brangi mer
gaite ?

— Taip, tamista, — atsakė Kupriuke, 
nurausdama ir nuleisdama akis. Paskui ji 
skubiai užklausė Rodino: — Bet kur ta
mista mano seserį matei? kada? kaip ji 
pateko nelaimėn ?

— Perdaug ims viską išpasakot; bet 
eik tuoj pas krautuvninkę ant Rue Clovis 
ir pasakyk kad nori kalbėt su savo sėsere 
nuo Rodino arba Čarlemagno, nes ten ma
ne žino ir mano vardu ir pavarde. Bet pa
sakyk savo seserei kad jeigu ji padoriai 
užsilaikys bus tokių kurie ją užžiurės.

Labiau ir labiau nusistebėdama, Kup
riuke norėjo sakyti ką Rodinui, bet štai 
atsidarė duris, ir inėjo magistratas. Jo 
veidas buvo rustus.

— Kur Maršalo Simono dukteris, — 
teiravosi Andriennė^

— Kur jos, tamista? Ką su jom pą- 
dare? — Teiravosi Dagobertas. — Užva
kar jos buvo vienuolyne.

Vos Dagobertas ištarė tuos žodžius, 
Rodinas pasinaudodamas proga sumišimo 
ten buvusių ypatų, išsmuko per duris ir 
niekam nepatėmijus pasišalino. Dagober
tas tuo tarpu akis ištempęs į magistratą 
išrodė įpuolęs desperacijbn. Andriennė už
klausė magistrato:

—Kai nuėjai į vienuolyną, ką viršinin
kė tamistai pasakė?

— Viršininkė atsisakė pasiaiškint, kal
bėdama buk aš nuduodu jog mergaitės ten 
paimta prieš jų norą. Ir patarė man jieš- 
koti jų, kadangi turiu įstatymų pavelijimą 
ten kratą daryti. Negaudamas geresnio 
pasiaiškinimo, aš ėmiau krėsti, bet niekur 
tų mergaičių rast negalėjau.

— Tai jie išsiuntė jas kur nors kitur:
— šaukė Dagobertas; — kas juos žino; gal 
jos serga. Jie nužudys jas! Ak viešpatie, 
ąš jups pasmaugsiu!

Andriennė, manydama kad Rodinas 
dar stovi užpakalyj jos, atsisukus norėjo 
klausti jo patarimo ką daryti, bet pamatė 
kad to senio nėra.

Pamačius kad jo nėra, ji tarė į Kup- 
riukę: — Kur Rodinas?

— Aš nežinau, madame; jo čia nėra.
— Keista kad jis taip netikėtai dingo!

— tarė Andriennė.
— Aš sakiau kad jis yra išdavikas! — 

sušuko Dagobertas. — Jie visi veikia iš
vien;©!

— Ne, ne, tamista, nemanyk taip. Tik 
gaila kad-j o nėra, gal jis butų ką paaiški
nęs, nes arti prie abbės d’Aigrigny buvo.

— Aš irgi taip manau, ir sugryžau pas' 
jį pasiteirauti, nes jis kaip atvirai ir drą
siai atidengė tų pasalingų žmonių klastas.,

Dagobertas laikinai taip buvo pasinė
ręs mintyse kad negirdėjo jų kalbų. Jis 
net nematė kaip magistratas išėjo, priža
dėdamas Andrįennei daryti viską ką gale; 
suradimui mergaičių. Perimta neramumo 
ir norėdama išeiti iš šio namo, Andriennė 
paprašė Dagoberto eiti su ja, pasimainius 
žvilgsniais su Kupriuke. Bet štai išgirdo 
skubius žingsnius, ir vyrišką skambų balsą 
nekantriai šaukiantį: — Kur jis, kur jis?!

Išgirdęs tą balsą, Dagobertas išbudo 
iš minčių ir staiga šoko prie durų, garsiai 
atsišaukdamas. Durįs atsidarė. Jose pa
sirodė Maršalas Simonas!

(Bus daugiau)
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Bostono vienas laikraštis ra
šo kad niekam nesakant yra bu- 
davojąma milžiniški orlaiviai

Juodas Karžygis
■Į Senovės Pasaka. + Parašė VĖJAS. Į

(Tąsa iš pereito num.) kurion Ardys sapne bandė nueiti ir kur jį 
kelyje sulaikė du “šarvuočiai”-medeliai.

Naktis iš nakties ji ėjo su žibintu Į l Jeigu jai gamta davė' juodas gilias paslap-
požemius, ir šešėliai švaistėsi po urvų sie
nas, tik nebuvo galima matyt kad tai ištie- 
sų butų. Bet ji eidama ten dėvėjo visada 
tuos pačius apvalkalus kad tėmytojas pa
žintų jog tai ta pati. Ineidama ten ji troš
ko nors per langelį pažiūrėti j tą veidą 
kurs jos akyse stovėjo — manė pamatyt jį 
kur nors kampe gulintį ir pasidžiaugti juo.

Bet vargas: juk jis belaisvis, apžėlęs 
ir purvinas — ką atskirsi jį nuo kitų? ku
riuo džiaugsies jei nežinai katras?....

Norėjo ji eiti nuo vienų durų prie ki
tų ir užkalbint kalinius, gal pataikys ant 
savo jieškomojo, bet vėl, juk gali pakliut 
ant tokio kurs gali paduot gandą kara
liui. ... Ar pažintų jos balsą tas tikrasis 
ir kokį atsakymą ji gautų? Ar ji pažins 
jį iš balso — juk jiedu vienas kitam nei žo
džio nepratarė ten skersai vežimo stovė
dami, ir ji nežino jo vardo....

IV.
Karalius ir Karalienė

Štai dabar mes atsiduriame prieš ka
ralių ir karalienę — tą vyrą ir moterį apie 
kuriuos burtininkė kalbėjo pasakodama 
jog tarp jų meilės nėra, nes ištiesų seno
vėj mažai buvo tokių valdoviškų vestuvių 
kurios butų turėjusios pagrinde meilę — 
visur ėjo tik prievarta merginos, tėvų rei
kalai, turtai, malonės iš aukštesnių valdo
vų arba draugingumas tarp valstybių.

Karaliaus vardas buvo Nemyra, o ka
ralienė turėjo savo vardą Alina.

Karalius jau turėjo pdėmęs trečią pa
čią, pirmajai mirus, antrai taip sau be ži
nios dingus. Žmonės paslaptomis kalbėjo
si kad ji buvo labai pavydi — ji sekiojo ir 
vargino jį už jo meilavimąsi su jaunomis 
dvaro mergomis, o tas karaliui labai nepa
tiko.

Nemyra buvo jau senas ir apžilęs, bet 
tvirtas ir narsus vyras; nors neperaukšto 
ūgio, bet užtai plačių pečių, kuris ištolo 
žiūrint išrodė kai nupjautas storo medžio 
kamienas — ir tas priminė ne jo storumą, 
bet jo tvirtumą. Jis suvalgydavo už kelis 
vyrus, ir kur reikėdavo parodydavo savo 
tokią spėką kad net jaunus narsuolius nu
stebindavo. Būdavo dar ir dabar paėmęs 
ant pečių iškelia arklį, arba bile tvirtą vy
rą lengvai savo rankose suraito.

Jis savo valdymo laiku turėjo , daug 
karų ir daug blėdies kaimynams pridarė. 
Dikčiai pasididino savo žemes ir sunaiki
no daug mažų kunigaikštijų kurios neno
rėjo gražiuoju jam lenktis ir donį mokėti. 
Daug jų atplėšė nuo kitų valdovų ir pri
jungė po savim. Ir Nedrynė su jų val
dovu, kur andai Ardys su pirkliais buvo 
apsistojęs, išliko sveika ir pats Gendrys gy
vas kada jis sutiko atiduoti savo dukterį — 
tą pačią juodakę — karaliui už moterį.

Jo karo vadai buvo parinkti apšaukti 
narsus ir sumanus vyrai ir jis mokėjo 
greitai tokius pažinti ir įvertinti. Nuo 
vadų sugabumo prigulėjo karų laimėjimas 
ir jo žemių augimas. Jo dvaras buvo tur
tingas ir puošnus. Jis apdovanodavo sa
vo mėgiamuosius gausiomis dovanomis, 
pilimis ir žeme, bet taipgi mokėjo ir ker
šyt, ir jeigu pirmiau minėjome kad urvuo
se požemėse randasi uždarytų ir gerų žmo
nių tai dauguma jų kentė tik karaliaus 
kerštą, daugiau nieko.

Alina buvo dar jaunutė — ir nors jau 
pora metų kaip už karaliaus ištekėjus, da
bar turėjo vos aštuoniolika metų. Jos au- 
galotumas ir pilnas kūnas rodė ją esant 
per dvidešimts metų, ir labai rimtą, pra
kilnią moterišką, kuri vienok niekur pa
guodos nerado arba neturėjo to ką1 jos 
jaunos svajonės jai tvėrė.

Ji gimė ir augo toje pilaitėje kalne,

tingas akis tai buvo jos. laime, bet kad jose 
niekas nieko neįžiūrėjo — arba nebuvo 
tokių kas įžiūrėtų — tai nebuvo jos kaltė.

Iš pat kūdikystės ji mėgo gamtą — 
tolimą, neapsakomą, neperprantamą gra
žumą; mėgo tyrą dangų, šiltą saulę; plau
kiodavo svajonėse padengėmis ant baltų 
švelnių debesėlių, ir didesniuose debesų 
būriuose jieškodavo savo ateities ir iš jų 
pati sau spėjo savo laimę. Vos pradėjus 
nokti į mergystę, matė debesų pavidaluose 
savo karžygius kuriuos ji mylės. Netroš
ko ji karalių nei kunigaikščių už vyrą, tik 
norėjo tokio kurs butų narsus ir geras, vi
sų mylimas ir mylintis.

Dienų dienas nusėdėdavo kalnelius be
svajodama, vakarus praleisdavo besekio- 
dama žvaigždes, ir jose matė savo karžy
gį, kurs pas ją ateis, kada nors, paims ją, 
mylės amžinai.

Ji buvo pilna jautrumo, bet daugiau 
ibuvo giliai užsimąsčius negu budri. Jos 
kalba su žmonėmis buvo trumpa, bet su 
gamta ji dienas-naktis prašnekėdavo — 
mintimis, be žodžių, — ir vis turėdavo ką 
šnekėt. Jai maloniau buvo klausyt paukš
telių čiulbančių negu girdėt keno kalbas; 
smagiku buvo matyt pievose gėles žydin
čias negu žmones aplink save, kurie rodės 
jai keliuose tik maišosi ir jos svajonėms 
Įsikunyt trukdo.

Kada kildavo karas jos tėvo su kaimy
nais, ji troško kad ant jų užeitų koks gar
singas narsuolis, patogus, skaistus jauni
kaitis, ją vieną paimtų; išsigabentų į toli
mą šalį, į aukštą pilį tarp debesų, ir ten su 
ja gyventų ir mylėtų.

Jos tėvas Gendrys vedė daug karų su 
kaimynais, kartais susitelkęs su kuriuo 
prieš kitą, kartais eidamas kitiems pagal
bon.

Ir štai vieną sykį jų pilį apgulė kai 
amaras Nemyros kariumenė. Nebuvo nie
ko daryti kaip tik pasiduoti; ir kada per 
vartus jojo vadai į pilį, Alina iš lango žiū
rėdama, matydama kai jos tėvas atiduoda 
savo kardą nugalėtojams, iš būrio pirma
eilių rinkosi sau vyrą — vis tik svajonėse, 
sapnuose.

Ji niekad butų ir nepatėmijus to ku
riam turėjo tekti, nes senesniųjų ji visai 
n ei neįžiūrėjo.

Nuo to laiko jos tėvo pilis buvo pri
jungta po Nemyra ir jam pradėjo mokėti 
donį, ir dar daugiau, karalius išreikalavo 
sau Aliną už moterį.

Lyg kas butų ją iš skardžių uolų į be
dugnę trenkę taip ji, pasijuto nublokšta 
kada liko išvežta karaliui už žmoną. Ji 
tiko jam būti jauniausia dukterim bet ne 
pačia, nes jo sunai-dukterįs jau buvo vedę 
ir su šeimynomis. Bet toks buvo jos liki
mas ir reikėjo žaisti tose gyvenimo smil
tyse į kurias buvo įstumta.

Vienok, kas galėtų sulaikyt jos svajo
nes, kas užstotų jai kelius skrajoti po dau
sas, skaityti žvaigždes ir kalbėtis su nak
čia apie savo slaptingus norus, geismus... 
Žmonės jai pasidarė dar nepakenčiamesni, 
dar labiau apmažėjo jos kalba, ir ji pasi
dengė save juodai, nepriimdama jokių ži
bučių ant savęs, nors karalius nuolat jai 
visokias brangenybes pirko ir norėjo kad 
ji rėdytųsi. Tarp jos minčių, svajonių bu
vo ir manymas nusižudyti, nusinuodinti 
arba pasiskandinti, bet vis pati savęs gai
lėjos, mylėjo jaunystę ir troško gyventi, 
nors tikrenybėj ji tik judėjo, vaikščiojo, o 
ne gyveno — iki susitiko su Ardžiu. Tie 
du metai jos vedusio gyvenimo buvo kaip 
klajojimas beviltėse tamsybėse, iš kurių 
išeigos nesimatė.

(Bus daugiau) į

kurie bus naudojami reguliarei 
kelionei per Atlantiką. Tie or
laiviai neš. po 100 pasažierių. I

Augusta, Ga. — Keturi armi
jos lakūnai sudegė kada jų or
laivis užsidegė ore ir nukrito.

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

Jk

JUODAS
KARŽYGIS

VIENĄ AR UŽ DAUGIAU KNY

250 $1
Cleveland, O.

Egos

1

DIRVOS" KNYGYNAS 6820 superior Avė.

Ši nepaprasta senoviška pasaka — iš 
tų laikų kada dar Lietuvą valdė paski
ri kunigaikščiai — apie vieną jaunikai- 
tį-milžiną ir jo prietikius savo šalyje ir 
paskui išėjus svetur — leidžiama gra
žioje knygoje, paveiksluotoje gražiais 
atvaizdais, ir knyga bus gatava pirm 
negu “Juodas Karžygis” išeis per laik
raštį.
Knyga bus nuo 200 iki 250 puslapių 
didumo, aiškaus stambaus druko — 
smagi skaityti ir graži turėti savo na
muose.
Kurie iškalno užsirašys “Juodą Kar
žygį” gaus tą didelę knygą tik už pusę 
kainos — už Vieną Dolarį, kuris pa
dengs ir persiuntimo lėšas.
Šis pasiūlymas yra nepaprastas ir ne 
ant ilgai, nes tik iki knyga bus atspau
sdinta. Prie to, knygų spausdinsis ne- / 
daug, taigi laimingi bus tik tie kurie 
iškalno užsimokės.
Knyga bus gatava šią vasarą ir bus

C SIŲSKIT PINIGUS TUOJAU - UŽ
l GŲ - GAUSIT JŲ KIEK TIK NORIT, IŠKALNO MOKĖDAMI PO $1.

pasiųsta prenumeartoriams kaip tik 
išeis iš spaudos.
Knygoje telpanti paveikslai parodo 
nekurias scenas iš tos pasakos dalyvių 
kas dar labiau knygą pabrangina ir 
padaro žingeidesne.
Užsirašyti ją gali tuojau ir visi kas 
tik nori — ir tie kurie skaito “Dirvą” 
ir kurie neskaito — visi gaus “JUO
DĄ KARŽYGĮ” už $1.00. Kurie iš- 
kalno už knygą užsimoka, jų vardai 
bus atspausdinti knygoje.
“Juodas Karžygis” yra geriausia da- 
vana jūsų draugams, draugėms, gimi
nėms, jaunuoliams čia ir Lietuvoje. 
Pasaka lengvai suprantama čia augu
siam jaunimui, o nekalta ir niekam 
neprieštraujanti Įleidimui Lietuvon. 
Pralinksminkit savo jaunus draugus 
ir gimines geriausiu ir žingeidžiausiu 
kuriniu šio meto Lietuvių literatroje. 
Jeigu jums ši pasaka patinka, skaitot 
ją sii pasigerėjimu, atminkit kad ir ki
tiems ji bus taip pat maloni.
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It is necessary to have some 

sense, snaps Helen Baltrukonis, 
even in a safety zone.

In a few years the towns off 
a paved road will be like towns 
of today that are off the rail
road.

Biznierių ir Profesionali! Direktorius
If

If the installment salesmen 
wish a better-business slogan, 
we suggest: ‘‘An Unpaid Bal
ance in Every American Home.’

Its easy to throw brick, 
but it takes a certain a- 
mcunt of skill and labor to 
build with them.

o
What has become of the old- 

fashioned woman who never 
complained?

Moths are economical—they 
eat nothing but holes.

J. Brazauskas says time, tide 
and a note at the bank wait for
no man.

There’s no saving grace like the 
grace of saving. 
* * *

Though one may be unable to 
discharge his obligations, 
should always be able to 
member them. /

HUNT FOR THE GOOD 
THE OTHER FELLOW—HE 
HAS TO DO THE SAME IN 
.YOUR CASE.

you can’t trust yourself, 
J. V. Mitchell, then don’tsays 

expect credit from others.
----- o------

Eat, drink and be merry— 
and you’ll soon be’ drunk.

4/
To err is human; ability 

to conceal it is unusual.

A dear old soul declares she 
can’t imagine what women’s 
clothes 'are coming to. Well, 
it’s plain that they’re not com
ing anywhere, near the ankles.

PARDAVIMAI

Among the things that run 
in all families are silk stock
ings.

When young Miss Elightly 
arrived at church on time and 
took a front seat, everyone 
wondered why, until they saw 
she had her new Easter cos
tume, a month ahead of time.

PARSIDUODA NAMAS- 
Ant Esterbrook ave., arti prie Bul
varo, dviejų šeimynų namas, po 5 
kambarius kožnai; įbudavotos šėpos 
knygoms ir indams; akmeninės mau
dynės, komb. furnasai. Du gąra- 
džiai. Reikia Įnešti $5,000. Kreip
kitės 9111 St. Clair ave. Eddy 8697.

PARSIDUODA NASH ROADSTER 
1927—ADVANCED SIX 

Visiškai kaip naujas, nes savi
ninkas priverstas parduoti. Su
taupysit pusę pinigų pirkdami 
iš jo. Kreipkitės “Dirvon”, ir 
telefonuokit Randolph 1476.
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THE BETTER BUSINESS BUREAU
KĄ JIS ATLIEKA

TURI BUT PARDUOTA
Dviejų šeimynų namas ’turi būtinai 
parsiduoda išdalinimui turto. Du 
namai ant didelio loto, vienas pa
vienis. Kreipkitės tuojau 1234 East 
71st Street, viršuje. Arti Superior 
ave. (24)

EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Ketvirtadieni ir Penktadieni 
John Gilbert in

FLESH AND THE DEVIL
Šeštadieni Birž. 4

Jetta Goudal in
FIGHTING LOVE

Ned. Birželio 5 
Ramon Navarro, Alice Terry in 

LOVERS

Pirmad. Antrad. Birž. 6-r-7 
Adolph Menjou in

'EVENING, CLOTHES

Trečiad. Ketvirt. Penkt. Birž. 8-9-10 
Wm. Haines, Sally O’Neil in 

SLIDE, KELLY, SLIDE

. Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c

I Unijos darbininkų— 
Rankų darbo.

Padaryti iš Porto Rico ir 
Havana tabakų.

John M. Sulzmann Mfg.
6802 Superior Ave.

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinorįai GELEŽDAIKČIAI Furnasai

1169 East 79th St.
Randolph 5977

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

he

IN

Jis palaike skelbimus tikrus ir teisingus.
Jis renka faktus investoriams apie 

investment,us.

Jis veikia bendrai su 41 kitu Biuru 
miestuose Suvienytose Valstijose.

The'.boss is always GLAD to 
see the fellow back from a va
cation who is glad to get back.

One reason why a great 
people never recognizemany 

opportunity is because it comes 
in work clothes,

From the looks of some girls 
one gathers they’ve taken off 
about everything but the chill.

Teacher: How old 
person be who was 
1898?

Bright Boy: Man or

would a 
born in

woman ?

Even confirmed fools have 
their serious moments.

Sometimes a girl things a lot 
of a fellow and sometimes a 
house and a lot of him.

į '
Even the overalls a working

man wears and the barber’s 
coat fit better these days than 
a formal dress suit did in the 
olden times.

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

Radio ir reikmenis-,—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

7022 Superior Ąve.
Randolph 5992

Pennsylvania 2107. Įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

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

Telefonas Florida 3367 RX.
ju manomus

žymiausiuose

kovojanti suJis yra nepriklausoma organizacija 
klastingais bizniais iki galo kad visuomenės pasiti
kėjimas i biznius butu išlaikytas ir padidintas.

Jis neima iš visuomenės nieko už savo patarna- 
vmą.

M. RAMAITIS
GENERALIS BUDAVOJIMO 

KONTRAKTORIUS 
Budavoja ir taiso namus.

13416 Edgewood ave.
Visokis darbas viduje ir išlauko. 

TEL. BROADWAY 3441-W.

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėlės ir Induose Augintos
Vestuvėms ir -Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Specialiai.
1203 East 79th Street

Florida 3992-J

THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO. 

6710-12 LEXINGTON AVE.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

Kurie manot keliaut apsilan
kyt Lietuvon ateikit “Dirvon” 
pasiteirauti apie laivakortes ir 
reikalingus popierius. “Dirvos” 
ofisas atdaras per dieną ir va
kare iki 8 vai.

Toedtm an & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

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

sias ir kainos teisingos.

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų.
7208

HARRY

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

“Visiškai Naują Skalbimo
, Sistema”

Patogi Lietuviams skalbykla, 
tik-patelefonuokit ir vežimas 

pribus.
Randolph 7761
Randolph 7762
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JUOZAS W. RUKŠTELIS
Pirmutinis Lietuvis Mufytojas-Pervežejas

ŽMONĖS KURIE i GYVENA ČIA PAT PRIE PA
KRAŠČIŲ ERIE EŽERO IR JO VĖSIŲ VASARINIŲ 
Perkraustau rakandus iš namų Į namus, vežu anglis ir 

cinderius ir kitokius dalykus, taipgi vežu į piknikus. Iš- 
samdau automobilius del vestuvių ir kitokių dalykŲ, 

Kainos prieinamos Visiems.
1116 E. 79th St. Tel. Pėnn. 2927

V.V.V.W/AV/AV.V.'.W.VA'.Y.WAV.V.V.V/AV.W.V.V/-
4DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 
prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras specialistas arba profesorius ne- 
siklausinėš kokia ligą sergi ir kur 
skauda-. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai, apsipažinimo ir 
patyrimo bei neišrado jūsų tikros li- 
gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- 
gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybe. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijiino 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz, 
das užsisenčjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir ncaikvokrt 
pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky
siu ar jūsų liga • yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai. 
Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalingą jums visiems.

Tik-

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki Į.

Estella Beauty Shoppe
Plaukų Kirpimo ir 

Marceliavimo Parlor

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 jev norima.

Superior Electric Shoe 
Hospital 

GREITAS PATARNAVIMAS 
6.926 Superior Ave.

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

Superior Hardware Co. 
Geleždaikčiai, Cino Reikmenis, Pečiai 

Maliavos, Stiklas, Etc. 
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Šleifų ir Žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas Ė. 65th St.

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

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

The Lake Erie Lumber
Supply Co.

5459 Hamilton Avė. '
Randolph' 5080.

&

ANTRI MORTGEČIAI
MR. FELDMAN

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

Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVĖ

Parduodame Dirbtuvės Kainomis 
7808 Superior Ąve. 
Prie E. 79th Street;

Frank Ceme
BRANGMENŲ, RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Glair 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

Temykite
Visokios ba tarė jos, Radio Į 
reikmenys. Taisom ir per- k 

žiūrim DYKAI.
Kreipkitės reikale pas mus.

Freeman Battery Service

Plaunam, Ištaisom 
Aptaisom veidų ir 

tam panašiai.
1218 East 79th St.

Telefonas Pennsylvania 1250

P.

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.'

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

W. Kish, 8 metai prie Studebaker 
taisymų.

SPECIALIS
IŠPARDD AVIMAS

$89-75
APEX

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER 
CO.

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

TRADE MARK REGISTERED

7305 Superior Ave.

THE STONEMAN COMPANY
PLUM AVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

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

7110 Superior Avė. Phone Randolph 1759

UNCLE VWGGflLY’S TRICKS

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia ;

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

-A

'feu look swell today, 
Uncle Wgdily 11 wonder 

- how I’d. -—
look in. a. A 
tall hat-

į.Tfieras Uncle
Utfijįgiiyis ha£i

Let's basu* it!

'Oh,few! We didrit 
ow it was you!" d
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= Prospect 2420 Central 1766 =

THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir ataty- S 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 

kuo jam, išleidžiant ir sukraunant |
E 3400 St. Clair Avenue Cleveland, .Ohio, i
?lllllllllllllllllllllimilHllllllllllllllllllllll3llllllllimiil|||ini||||||||||||i|||||!iiiiilllll!~

The 
style is becoroinj 

to you.. Mr 
TwistytaSf

A. S. BARTKUQ
Vienintelis Cleveland© Lietuvis Artistas

Fotografas
F'OTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
ki) spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

Malan Auto Service
Generalis Taisymas ir Apžiūrėjimas 
Išdegina Carbon, Sulieja Trukintus* 

ir sudeda breksus.
Automobiliu elektrikieriai

7321 Superior Ave.
Tel. Penn. 572

Randolph 6332.

Cleveland Sheet Metai 
Works

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

Dirba viską del pečių ir šildymo.
6935 Superior Ave;

(Lietuvos Lietuviai ateipa j
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c.
921 St. Clair, arti E. 9th St.
The East 79th St. Shoe 

Store
1149 East 79th St.

Moterų Arch Supporters Čeverykai 
Visokie avalai riebioms moterims su 
plačiom pėdom, Profesoriaus Starr 
moksliškai išdirbti avalai. Patent 

odos, Satino ir Suede.

Rand. 4108 Jack Haber, Mgr.

St. Clair Auto Wrecking
PERKAM, PARDUODAM IR 
MAINOM AUTOMOBILIUS

Parduodam dalis visokių automobilių. ‘
1377 East 55th Street

Randolph 7185* Res. Eddy 9079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS 

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.

65061 St. Clair Avė.

Superior Battery Co,
Išdirbėjai

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

Randolph 0758
P. J. Pickett

PLUMERIS, GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIU BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikama 
ant pareikalavimo.

7407 Superior Ave.

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sienines Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS— 
7720 S. Clair Ave. 

Phone Rand. 5440 
7820 St. Clair Ave. 

Phone Rand. 4931

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, * Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimą.
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tankų darbo. 
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PO LIETUVĄ
| PA SIDAIR IUS |

Del Didžiųjų Valstybių 
Spaudimo

Kaunas. — Užsienių spaudoj 
jau senai vis rašoma apie kaž 
kokį daromą didžiųjų valstybių 
spaudimą j Lietuvą tikslu pri-

kaipo jų protektoratas, manda
tas,'vasalinė valstybė arba.eko
nominiai kaipo skolininkas ar 
kitu budu priklausantis kraš
tas. Bet nieko panašaus nėra. 
Lietuva nors nedidelė, bet poli
tiniai yra visais atžvilgiais sa-

H

.akyt va
dinos la
ivam ant 
i, $35, ir 
is.

MOKSLEIVIJA IR LIE-I skirti ir pertai visus lygiai nu-
TUVOS LIAUDIS smerkia

Dalyvaudamas labdarybės ir

"us 

Cleveland 
, 69th St.
567 RX.

:thod 
co.
)N AVĖ.
Skalbimo

skalbykla, 
vežimas

11
2

ervice
pžiurėjimas

Trakimus- 
is. 
neriai .
įve.

Metai

us dalykus, , i 
ską kitų.
r šildymo.
L ve.

iteipa j
etaus
- 25c.
. 9th St. ,

t. Shoe

St.
čeverykai 
iterims su 
aus Starr 
L Patent 
ede.

Nors Lietuvos liaudis dar nė
ra pilnai ansišvietus, bet ji la
bai seka Lietuvos nepriklauso
mybės gyvenimą.

Liaudies jaunoji karta maty
dama kad dabartiniai '■ žmonės 
kurie sėdi valdžios viršūnėje 
daugiausia rūpinasi nuosaviu 
gyvenimu ir partijos reikalais, 
sukruto eiti mokslus. Iš sykio 
rodėsi kad ateis Lietuvai .švie
sos ir tiesos dieną, ir pertat 
liaudis kieki išgalėdama rėmė 
moksleivius. Dabar Lietuvos 
liaudis pasikeitė ir j mokslei
vius pradėjo žiūrėti su nepasi
tikėjimo akimis, rinkliavas da
rant atsisako duoti, nors ki
tiems tikslams dar noriai au
kauja.

čia kalta moksleivija, o gal 
ir liąudis, nes liaudyje yra tiek 
daug pelėsių, nuo kurių dar ne
greit nusivalysime.

Lietuvos' liaudis pradėjo ne
remti moksleivių del šių prie
žasčių. Pirma, kad musų mok
sleivija eina mokslus ne dėlto 
kad butų tautai naudingi, o 
vien kad butų gudrus ir mokė-| 
tų mužikėlius apsukti. Antra, 
didis mokslevių poniškumas, iš
didumas, o tas, .liaudžiai tiek 
jau įgriso kad ji kuoveikiausia 
stengiasi to nusikratyti.' 

žinoma, aš netaikau visiems 
moksleiviams, bet reikia žinoti ! 
kad desetkas blogų .moksleivių 
suteršia šimtą, -o miisųĮ' liaudis Į 
dar nemoka gerų nuo blogų ht- j

švietimo draugijose stengiaus 
įtraukti ir moksleivius, bet 
moksleiviai ne tik nepagelbėjo 
darbe, bet atbulai, sutrukdė ir 
apgaulių padarė. Aš maniai 
kad tas tik musų kampelyje! 
nutiko, bet pasirodo kad ir ki
tur taip jie daro.

Suradikalėjimas ir tt.
Paskiau, dar blogesnė moks

leivių yda yra tai skirstymasi Į 
partijas: vieni komunistai, kiti 
socialistai, kiti klerikalai — iš 
pat savo Jaunų mokslo dienų 
pradeda uŽsinuodinti partiviš- 
kumu ir kitų pažiūrų žmones 
laiko savo priešais. Tai kokia 
nauda bus iš jų kai jie baigs 
mokslą ir stos visuomeniniam 
darbe? Jie vėl užims senųjų 
veikėjų rietenų vietas.

Poniškumas pas moksleivius 
mažas, bet pas moksleives tai 
toks didelis kad jau net nepa
kenčiamas. žiūrint į musų 
mergaites-moksleives rodos kad 
jos tam ir mokėsi kad butų po
niškomis, kad galėtų gauti vy
rą kuris nešioja cilinderj. Ap- 
sergėk viešpatie! Jeigu mer
gaitė universitete tai liaudis 
prieš ją turi eiti klupomis. Man 
pažįstamoj vienoj šeimoj tėvas 
prieš dukterį kelia kepurę, o 
motina apie ją vaikšto ant pir
štų ir turi vadinti panele. \

Be to, dar aiškiai pastebima 
kad moksleivės nedalyvauja 
švietimo draugijose, neremia 
spaudos, neskaito laikraščių, 
pasitenkina savo vadovėliais.

versti Lietuvą nusileisti Vil- 
naus klausimu ir susitaikyti su 
Lenkija. Ryšy j su tuo buvo ne 
kartą rašoma ir apie didžiųjų 
valstybių atstovų demaršus 
Kaune.

Pastaru laiku šis klausima? 
vėl pasidarė aktualus dėlto kad 
Anglijos parliaments atstovas 
Wedgewood paklausė užsienių 
reikalų minister} Chamberlainą 
ar tiesa. kad didžiosios valsty
bės yra dariusios demaršus 
Kaune priversti Lietuvius susi
taikyti su Lenkija. Chamber- 
lain paaiškino kaip' ištikro bu
vo: Italijos, Anglijos ir Pran
cūzijos vyriausybės per savo 
atstovus dar Vasario mėnesį 
pareiškusios savo nuomonę Lie
tuvos ir Lenkijos vyriausybėms’ 
kad jos duoda daug svarbos 
draugingų santikių tarp Lietu
va ir Lenkijos nustatymui ir 
kad todėl jos sveikintų Lietu
vos-Lenkijos derybų pradžią, 
jeigu tos derybos nuvestų prie 
reguliariško pašto, telegrafo, 
geležinkelių ir vandens kelių 
susisiekimo.

Šitą didžiųjų valstybių žygį 
Chamberlain visai teisingai api
budino kaipo “nuomonės parei
škimą”, kurio nieku budu ne
galima vadinti spaudimu. Spau
dimas gali būti tik tuo atveju 
jeigu Lietuva vienu ar^kitu bu
du butų nuo didžiųjų valstybių 
priklausoma, ar tai politiniai

i vistovė valstybė, ekonominiai 
taip pat iki šiol yra Visiškai 
savarąnkiška šalis. Spaudimą 
į Lietuvą galima butų padary
ti bent tik pagrąsinus jai karu. 
Tačiau didžiosios valstybės to
kio spaudimo nemanė ir nema
no daryti.

Taigi visos kalbos kaip užsie
niuose taip ir viduje apie neva 
daromą didžiųjų valstybių į 
Lietuvą spaudimą ;- yra be pa
mato. “L.”

▼ ▼ ▼
Lietuvos Dailininkų Ku

rinių Paroda
Kaunas. — Lietuvių Dailės 

Draugija Dailės salione {Lais
vės Alėjo 61) Gegužės 8 d. ati
darė Lietuvos dailininkų kuri
nių parodą, kurioje, dalyvauja 
19 dailininkų. Tai nemažas jau 
buris, o dalyvauja nę visi: nė
ra Kulviečio,, Šimonio, Rimšos, 
Zikaro ir kitų.

Gegužės 6 d. “žaislo” salėje 
atidaryta Aldonos!.ar Antano 
Kazanavičių paveikslų paroda, 
kurioje išstatyta -J36 darbai: 
78 jų A. Didžiulystes-Kazanavi- 
čienės ir 58 A. Kažanavičiaus.

Kazanavičiai yra , jauni musų 
dailininkai, vos tiki keli- metai 
kai pradėję studijuoti meną ir 
rimčiau pasiėmę dirbti. “L.ž.”

I GARSINKIS I
I “DIRVOJE” Į

Didiš Pasisekimas

ber, Mgr.

ecking
.M IR 
LIŪS
tomobilių *

treet

Iddy 9079

hoppe
IS

ns.

Feena-mint
Tite Chewing LAXATIVE

k. Skanus mėtų kromto- 
įmas gumas kuris regu-> t 
Jįiliuoja vidurius. Vaikai M 

jį mėgsta.
■* 15c ir 25c

Moksleivija sudaro tam tik
rą ponišką unarystą valstybėj, 
o liaudis toje valstybėje negau
na ką turi gauti, čia, žinoma, 
kalti ir moksleivių auklėtojai, 
kurie tik išmokina skaityti, ra
šyti, o neišauklėja kilnios sie
los, neįkvepia tautos ir liaudies
meilės. P. Kriukelis. Dvi Didelės Clevelande Krautuvės

Co.

PROSPECT ir ONTARIO 
725-731 EUCLID AVE.

Dabar, Daugiau Negu Kitados-----
“AMERIKOS DIDŽIAUSIA VERTYBĖ”

■ $10

ikJAS 
1AS.
na

ware
vos 
TOS

iber- 
s su

ŠIS BONKOS DANGTELIS UŽTIKRINA | 

JUMS SAUGŲ IR TIKRĄ PIENĄ.

KADA KITĄ SYKĮ JUS PIRKSIS

PIENĄ BŪTINAI PRAŠYKIT

DUOTI

GLOVER MEADOW |
Tikro. Karves

PIENO
PARSIDUODA TIK KRAUTUVĖSE

I 1823 E. 55th St. Tel. Rand. 370-7 į

Nėra didesnio arba puikesnio drapanų sandėlio 
visoje šalyje—nėra geresnių įtaisymų ir įmonių 
nėra kitos drapanų siuvimo organizacijos kurio
je darbininkai butų šėrininkais.

- Tai yra keletas priežasčių kodėl mes galime duo
ti Richman’s 'Drapanose — “Amerikos Didžiau
sią Vertybę”?-

Pilnam įvertinimui gerų stylių, puikių, vilnonių 
audimų, ir atsakančio darbo kokį mes įdedam į 
Richman’s Drapanas po $22.50, jus turit ateiti Į 
vieną iš musų krautuvių ir pamatyti jas. Užsi- 
vilkit vieną arba du siutu ir pamatysit kaip jie 
tinka—ir pripažinsit kad sunku yra rasti jiems 
lygius net pc $50 parduodamus siutus.

Dvi Milžiniškds Krautuvės Clevelande. Tos pa
čios mados ir audimai ■— tos pačios vienodos kai
nos abiejose. ž

Pataisymai Dykai.
Ekstra Kelnės $3-$4-$5

Atdara šeštadieniais iki € vai.

DG. 
įlais 

ir 
tu-

“DIRVOS”

PIKNIKAS
SU

Ristynemis
NEDELIOJ

Birželio-June 19 d. 192?
Deutsch Farm

INDEPENDENCE, OHIO — 10 Mailių nuo Clevelande— *, • 
ant Brecksville Rd., kampas Brookside Road, kur eina

AKRONO-CLEVELANDO BUŠAI (Kelias No. 13).

C. W. NASH niekad nepabudavojo populia- 
riškesnio Nash modelio kaip yra šis Ad
vanced Six Sedan.
JJųs matot jį visur, ir priežastis yra ši: jis 
yra labai gražus, o Nash veikimas ir pato
gumai del penkių pasažierių už visiškai pri
einamą kainą.

Šis Nash — kiekvienas Nash — yra pats 
savo vertybės piešoje, šis karas pabudavo- 
tas ir nutaikytas su atsargumu viršiaus vi
dutiniško, o kaina nėra aukštesnė kaip vi
dutiniškas karas.

Išimtinam spėkos švelnumui ir prideramam 
bearingų laikymui Nash turi 7 dideliu^ bea- 
ringus Nash šėšių1cilinderių motore. * 
Kad turėtų ekstra chassis spėkos be per
dėjimo svorio, C. W. Nash sudarė rėmus 
išlenktais baliniais. Nash išlenkti skersiniai 
nariai priduoda spėkos 5 sykius daugiau 
negu paprasti skersiniai nariai.
Net 4-ratų krėksai šiam populiariam Nash 
yra speciali© Nash padirbimo—su Dviejų- 
Kelių veikme del tikro atsargumo.
Ateikit ir pamatykit šį kąrą. Duokit milnis 
parėdyti ir išaiškinti daugelį kitų, taipgi 
lygiai svarkių dalykų kurie prisideda prie 
kare pagerinimo.

26 Skirtingi Nash Modeliai nuo $865 iki $20 90 f. o. b. factory
Palaikymui ir padidinimui gerų norų kokius Nash dabar turi tarp Cleve- 
'lando Lietuvių mes Įsteigėme Lietuviškus Departmentus kiekviename Nash, 
sandėlyje apačioj pažymėtame. Žmogus kuris moka jūsų kalbų bus ten 
jums patarnauti—paklauskit jo ir jis maloniai ir mandagiai patarnaus.

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

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

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

Atdara vakarais
EKSTRA VALANDOS EKSTRA UžžIUR ĖJIMO KOŽN AME NASH

~ '____________—
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Kas Girdėt Clevelande^Apielinkese
f

Sharkey Pripažintas Ne
paprastu Bokseriu

Sarpalius su Stasiaku

Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

VANAGAITIS *NORI SUDAU
ŽYT SARPALIUI NOSĮ

O ristikai turės sakyt spyčius ir 
dainuot.

Andai kada Vanagaitis-Bab- 
ravičius ir Ybzavitas koncerta
vo Clevelande ir prie jų prisidė
jo Karolis Sarpalius, štai 'kaip 
Vanagaitis rašo apie to vakaro 
įspūdžius:

“Clevelande mums pagelbėjo 
K. Sarpalius dainuoti. Babra
vičius ir aš nutarėm lavintis 
boksavime, kad ta vyrą apdau
žius, kuris nemeta ristynes ir 
balsų neleidžia aukoti dainai. O 
jis gražiai dainuoti gali!. .. .

, Ačiū, Karoli, už dalyvavimą!” 
Bet kada ta traicė nuvažiavo 

į Bostoną, ir ten Sarpalius juos 
pykino: tęn jis ritosi su keliais 
žymiais priešais ir atėjo padai- 

■ nuot jų koncerte.
Vanagaitis paraše Sharkiui, 

kuris sumušė Maloney, “himnų” 
ir jį abu.su Sarpalium sudaina
vo. Bet vistiek Vanagaičio pik
tumas ant Sarpaliaus neperei
na. Ba Vanagaičio traicė žada 
but Clevelande už poros savai
čių, o kai atvažiuos ir vėl čia 
ras Sarpalių, kuris vis ritasi.

Taigi, Vanagaitis sako, tas 
Sarpalius yra tikrai “pikta pa- 
kusa”, ba be jo niekur negali 
pasirodyt. Ir štai kų Vanagai
tis žada šį sykį Sarpaliui pada
ryt. Kaip dabay atvažiuos į 
Clevelandų, nueis į Marottos 
kTubų pas boksininkų instrukto
rių ir išsimokinęs kumšeiuotis 
atsives Sarpalių į Lietuviškų 
salę, užsives ant scenos, ir vie
šai prie publikos akių ir nosių 
didelėm pirštinėm sumuš Sar
paliui nosį. Jes, taip tikrai bus, . 
ir sako sukruvins Sarpalių dar j 
labiau negu andai sukruvino j 
Paliokų čampionas Stasiakas. .

Ant tos intencijos bokso my- 
lėtojai rengia dideles vakarus- . 
kas, kuriose bus graudus verks- , 
mai ir apgailavimai kum Shar- . 
kis sumušė Airį ir padarė iš jo , 
balionę.

Apart dainininkų ir muzikan- , 
tų, tų vakarų bus dar ir kiti ne
paprasti profesionalai — tai į , 
turnamentų suvažiavę ristikai: 
Juozas Komaras, Juozas Šim
kus, o prie jų ir Karolis Sarpa
lius. Jie žada pasakyt po pra
kalbą 'ir papasakot ką katras 
nuveikė ir ką mano padaryt su i 
savo priešu ristynėse už čam- ‘ 
pionatų. ]

Laukit kitų pranešimų apie j 
tai. t

VANAGAIČIO HIMNAS 
SHARKIUI

I
Vai varge, varge, 

vargeli mano,
Maloney šarkės 

kumštį ragavo.
Dabar Maloney

nekibs į Šarkį,
Neš jau į nosį 

jis gavo smarkiai.
Lietuviai džiaugias 

ir triumfuoja
Kad mus tautietis 

kitus kumščiuoja.
Daug pinigėlio 

tie išlaimėjo,
Katrie už Šarkį 

laižytoms, ėjo.
Oi, Šarki, Šarki, ■ 

lavinkis kūne,
Supliek dar Dempsey, 

duok “boksą” Tunney.

TI
Kas nor garbę apturėti
Tur į kumštį spėkų dėti. 

Pliekt, pliekt negailėt, 
Savo priešų pamylėt.

Šarki, Šarki, tu neatbok,
Visų nosis iškočiok.

Pliek, pliek- negailėk, 
Savo priešų pamylėk.

Lietuviams esi naudingas
Ir Amerikoj garsingas, 

Pliek,, pliek negailėk, 
Dempsey, Tunney hugalėk.

Nužudyta Lietuvaitė
Iš pirmadienio į antradienį 

1 vai. naktį, į St. Alexis ligon- 
butį du vaikinai įnešė negyvų 
merginų ir pradingo nespėjus 
sužinoti kas jie tokie. Ji pas
kui buvo atiduota į lavonų na- 
imą, kur per dieną lankėsi tūk
stančiai žmonių, bet niekas- ne
žinojo kas ji tokia, kadangi ne
buvo prie jos jokių ženklų.

Antradienį jų pažino jos se
suo ir draugė, kurios atsilankė 
į lavonų 
tai Elzė 
amžiaus, 
viška, jų 
80th st.
Ona, seseris, jaunesnes, yra Va
lerija ir Berta.

Patyrus kas ji tokia, policija 
tuoj griebėsi jieškoti jaunų au
tomobilistų, kurie spėja ją iš- 
sivilioję pasivažinėt nužudė ar
ba ji pati norėdama iš jų pa
bėgti šoko iš važiuojančio au
tomobilio ir užsimušė.

Jos draugė, Marie Ostasįnk, 
jauna vedus mbteris, buvo su 
Elze iki vidurnakčio ir palydėjo 
jų tan pasivažinėjiman kuris 
atnešė Skrebiutei mirtį, 
vo paskutinė kuri matė 
vą.
- Marie pasakojo kad ji 
ze pirmadienio vakare buvo Lu
na parke, paskui 11:30 v. nak
tį jas parvežė du pažįstami vai
kinai į Skrebių namus. Paskui 
Elzė palydėjo Marę iki tramva
jaus, ir ten belaukiant du nepa
žįstami vyrai privažiavo prie 
jų automobiliu, kurie sakė pa
žįstą Elzę, ir pasisiūlė jas pavė
žėti. Elzė važiavo sykiu, lydė
dama Marę į jos namus. Ten 
Marė kalbino Elzę likt su ja

namą. Pasirodė kad 
Skrebiutė, 21 metų 

Tėvai gyvena 4068 E. 
antrašas yra 4068 E.
Jos motinos vardas

Ji 
ją

su

bu- 
gy-

El-

Dr. V. Kudirkos Draugijos 
Narių Atidai I 

Mėnesius susirinkimas įvyks 
paprastai," Birželio 5 d., nedė-|____ __________ ______
lioj, bet Liepos mėnesį susirin-1 'nąkų7'bet Elzė gryžo su 
kimo nebus._ Taigi kurie nariai taįs vaikinais, nors Marė liepė 
manot mokėt Liepos mėnesį Tų jaį nevažiuot su jais. Nuo to 
geriau atlikti Birželio 5 d;, 2 v.(daugiau nieko apie jų negirdėjo 
po pietų, kad jūsų mokesniai Ijki rado negyvą lavonu name, 
neužsivilktų. Nariai malonėkit ___________ ‘
pranešt savo žinomiems na-1 __________
riams apie šitą.

Taipgi paraginu narius reng-
LIETUVIAI PER RADIO

___ ____ _ _____ __ j_- Vyčių choras laikė specialę 
tis1 į draugijos pikniką, nes jau praktiką antracįįenio yak. Lie
komis! ja turi1 vietų. Vėliau bus | tuvių salėj tinkamesniam prisi- 

radio. 
ypač 
juo- 
išeit 
Lui-

komisija turi vietų.
pranešta daugiau.

V. K. Yurgilas, fin. sekr.
1755 E. 89th St.

Nužudė pačią, sau galų pada- [ 
rė John Schenck, 54 m., nuo 
2110 W. 100 st., nužudė savol 
pačių, 50 m.,. ir pats sau galų 
padarė šusigraužęs delei nesu
tikimo su pačia, kuri norėjo at
siskirti nuo jo.

SLA. 14 KP. PIKNIKAS
SLA. 14-tos kuops piknikas 

atsibus nedėlioj Birželio 5 d., 
ant T. Neuros farmos, Bruns
wick, Ohio. Nuo Lietuvių salės 
eis busas, kurie norės važiuoti 
ateikit apie 9 vai. ryte. Karai 
eina nuo Public skvero, Medina 
raudoni, išlipti reikia ant Stop 
68. Automobiliais keliai geri. 
Dalyvauki! nariai ir visuomenė.

Birželio 10 d. Clevelande žada 
atsilankyt naujas “Sandaros” 
redaktorius J. Pronckus, va
žiuodamas pakeliui į Sandaros 
seimų Shicagon. Sandariečiai 
ruošia priėmimą.

Elena Grigiutė užbaigė moks
lų. Plačiąi žinpma veikli Lietu
vaitė, Elena Grigiutė, ketvirta
dienį aplaikė slaugės (nurse) 
diplomų, užbaigus savo' mokslų 
Mt. Sinai' ligonbutyje. Tų pat 
vakarų aplaikė diplomus ir ki
tos su ja mokslų baigusios slau
gės.

A. Ž. V. D. Piknikas
Praeitą nedėldienį tuo vardu 

vaikų draugijėlė buvo surengus 
pikniką Mara’s darže ant Bro
adview rd. žmonių buvo ma
žai, vaikų draugijėlė skylėj.

Toj vietoj rodos bus dar po
ra Lietuviškų piknikų todėl įsi- 
tėmykit kurie važiuosit: Nuo 
Broadview road dinkey karo 
galo privačiai trokai negali ve- 
žiot žmonių kaip kitais metais 
buvo daroma. Važiuojanti ka
rais, nuo linijos galo turėsit eit 
pėkšti virš keturias mailes, nes 
ir praėjusioj nedėlioj ėjo pėsti 
ir “bum raid”, o kurie nenorė
jo eit tie gryžo atgal nepasiekę 
pikniko. Gi kompanijos busas 
eina kas dvi valandi; kokiu lai
ku esti tas busas prie Broad
view rd. dinkey karo nesužino
jau. Kurie i neturit savo auto
mobilių nebandykit važiuot į tą 
piknikų vietą. . žinąs.

rengimui dainuot per 
Praktikos buvo linksmos, 
vienas smuikorius suteikė 
ko, žinoma už tai turėjo 
iš orkestro. Po praktikai 
za su savo pora pritarėjų grie
žė Lietuviškus šoklus ir kas no
rėjo šoko. Linksma buvo but 
kad ir prie vyčių.

Vyčių choras, Stasė Greičie- 
nė ir Julius Krosin dainuos 3 d. 
Birželio, penktadienio vakare, 
vienoj iš didžiausių radio sto
čių Amerikoje, WTAM, Union 
Trust name. Solistai išpildys 
po keturias solo dainas ir vie
nų duetą, vyčių choras penkias 
dainas, vyrų kvartetas vieną ir 
keturi instrumentalistai sugros 
keturis tautiškus šokius. Re
gina Greičiūtė, 11 m., lydės pia
nu. Orkestraciją dainoms ir 
šokiams specialiai parašė Vin
cas Greičius, po kurio dirigaci- 
ja ir bus pildoma šis progra
mas. Tarpais bus kalbama apie 
Lietuvius ir jų muziką. Turin
tieji radio pasinaudokit.

Reporteris.

Italai jau pešasi už fašizmų. 
Clevelande Italų koolnijoj nedė
lioj įvyko peš tynė kada radika
lai atakavo fašistus jų susirin
kime bažnyčioje. Trjs žmonės 
sužeista, keturi areštuota.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

J Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

EKSTRA!
Visus Clevelandiečius, 

taip ir penus kviečiame 
prakalbą garsaus Biblijos Studento, 
kuris daugel} širdžių yra suraminšs 
dabartiniame vargij ir priespaudų 
laike, nes niekas negali taip aiškiai 
apsakyti ateitį ir kas toliau turi nu
siduoti ir kaip ilgai visas pasaulis 
turės vargti, o Biblija tą viską pa
sako, todėl nepraleiskite savo pro
gos ir nelikite negirdėję šitų puikių 
prakalbų.
Atsibus Birželio 5 d., lygiai 3 p. p.

Kalbės S. Beneckas iš Chicagos.
Sėdynes veltui. Rinkliavų nėra.

REIKALINGA SENYVA MOTERIS 
Lietuvė, kuri sutiktų atlikti na
mų darbą. Nėra kūdikių, daili 
vieta, lengvas darbas ir links
mos aplinkybės. Su alga galima 
susitaikyti. Reikalinga kad per
eitų ten gyventi. Atsišaukit į 
“Dirvą”. Randolph 1479. t

3 O ROSEDALE ©| 
Dry Cleaning Go.t

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

3 P- P-
EKSTRA!

kaip jaunus 
pasiklausyti

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.

s&u,

Juczas Šimkus ir Karolis Sarpąlius

REIKALE LIETUVIŲ RISTIKŲ
Gerb. “Dirvos” Redakcija: Mačiau Juozų Komarą rašant 

“Laisvėje” ir “Vienybėje” sekančiai:
“Buvau rašęs apie Lietuvių čampionatų keli mėnesiai at

gal Lietuviškuose laikraščiuose.
“Dabar yra rengiamas ristynių turnamentas Clevelande 

delei Lietuvių ristikų čampiono vardo.
“Aš kaipo didžiausias Lietuvių ristikas važinėjau po įvai

rius Amerkos ir Kanados miestus, taip pat po Meksiku, Is
paniją, ir galiu sakytis buvau visur laimėtojas ristynėse. 
Ir aš mėgčiau persirist su visais Lietuviais ristikais šiame 
turnamente Clevelande.

“Pirmiausia šaukiu Karolį Sarpalių persirist su manim, 
kurie nesirito nei su vienu Lietuviu ir nori vadintis Lietuvių 
ristikų čampionu, ir nebuvo žinomas niekam tarpe Letuvių, 
tiktai išlindo kaip ežys iš skylės ir užgiedojo kad jis esąs 
Čampionas. Ne, brolau. Aš tau tas ilgas kojas palaužysiu 
kad nenorėsi nei čampiono diržo po ristynių.”

MANO ATSAKYMAS KOMARUI
'Juczas Komaras pažemina mane pasakydamas kad aš nie

kam tarp'Lietuvių nebuvau žinomas ir užtai neturiu tiesos 
vadintis1 čempionu, nors jau kelis Lietuvius nugalėjau. Aš 
iš pat jatfthj dienų kaip tik universitetų lankiau ir pradėjau 
ristis Visur vadintųsi Lietuviu ir taip mane vadino Angliški 
laikraščiais' O Komaras buvo net Rusu pasidavęs, o dabar 
visuomenei pasakoja kad manęs niekas nežino;

Komaras mane šaukė j ristynes ten kur manęs nebuvo, 
o kai aš atvažiuoju į tą miestą kur jis yra tai tyli. Pora 
metų atgal jis mane sukruvino rlstynėse Chicagoj, bet ne- 
parito. Ir dabar rašo kad aš nesiritau su Lietuviais. Aš ri- 
tausi ir su Požėla, su Šimkum, su Juška, ir jie manęs nenu
galėjo.

Bet štai ką Komarui pasakau: Aš niekad nenoriu per laik
raščius rėkautis, aš noriu persitikrint ant matraso.

Aš dabar esu Clevelande, ir be te Turnamento Komitetas 
turi mano $200 užstato kad aš nuo ristynių nepabėgsiu nei 
nuo vieno ristiko. Pirmutinė diena tumamentui paskirta 
Birželio 19, nedėldienis. Kadangi Komaras nori su manim 
persirisi už čampionatų tegul prisiunčia savo užstatų ir tegul 
pats pribuna tuojau kad visi matytų ar jis tikrai nori su 
manim susieit ant matraso. Girtis savo sunkumu ir važi
nėjimu po visas šalis nenugalėsi manęs.

Karolis Sarpalius, Lietuvių Čampionas ristikas.

ten pasisuko tai kiti ristikai
IR KOMARAS ATVAŽIUOJA kurie -taip garsiai vieni kitus į 

Prieš davimą laikraščio spau- ristynes šaukia, visa nutyla ir
don “Dirvos” Sporto redakto
rius gavo nuo ristiko Juozo Ko
maro sekantį laišką:

“Aš jau rengiuosi atvažiuoti 
į Clevelandą ant visos vasaros 
ir galės su manim ristis kas tik 
norės, dideli ir maži ristikai. 
Aš jų nei vieno nebijau.

“Clevelande noriu pribut 
kia savaitė prieš ristynes.

“Aš atvažiuosiu su visais 
ve daiktais, taigi pajieškokit 
man kambarį palei ežerą kad 
butų galima maudytis ir žuvau
ti. Taipgi noriu gerai saule įsi- 
kepint.”

Taigi kurie Lietuviai gyvena 
aplink Gordon parkų arti ežero 
ir turi atliekamų kambarį pra- 
neškit “Dirvon”, gausit stiprų 
burdingierių.

ko-

sa-

IR ŠIMKUS ATVAŽIUOJA
“Lietuviškas žąibas”, arpgar- 

sėjęs savo smarkumu ristikas 
Juozas Šimkus, praneša iš Wor- 

I cester, Mass., kad jis irgi už ke
lių dienų pribuna į turnamen- 
tą. Šimkus nesenai nugalėjo 
rytinių valstijų pusiau sunkios 
vogos čampioną nuostabiose ris- 
tynėse W°rcėsteryje.

Šimkus žiuri ir galanda dan
tį į Chicaglėčius ristikus. Jis 
nori ristis nuo mažiausio iki di
džiausio. Jis nori išviliot Chi- 
cagiečius persitkrint su juo 
Clevelande. Šimkus daug sykių 
buvo Chicagoj, bet kada tik jis

Šimkui nei burbt nesako.

CHICAGIEČIAI, ŠTAI JUMS 
PROGA

Komaras iš New Yorko, Sar
palius iš Bostono ir Šimkus iš 
Worcester!© — visi trįs rytinių 
valstijų ristikai jau pasiraito
ję rankoves laukia susitikt su 
savo priešais. O Chicagiečiai, 
išskyrus pasižadėjimo dar žie
mos laike, daugiau nieko nekal
ba apie turnamentą.

Štai Šimkui reikia priešo, ir 
jis turi gauti Chicagietį.

Pirmas turnamentas bus šio 
mėnesio 19 dieną, nedėlioj po 
pietų, taigi patogu bile vienam 
Chicagiečiui atvažiuoti ir su- 
gryžti.

Nesnauskit, Chicagiečiai, ir 
nesigirkit kad esat garsus ris
tikai ir kad galit visus pagul
dyt kolei dar nepaguldė!. At
silankyki! į turnamentą. Kat
ras pirmiausia atsišauks tas eis 
su Šimkum, o vėliau galės su 
kitais eit.

Turnamento komitetas užtik
rina visiems gerą atlyginimą.

V. D. Štąupas, Jeweler
JEWELER

Užlaikau gražiausius ir tinkamiau
sius dalykėlius dovanoms del moki
nių atminčiai mokyklos baigimo, ves
tuvėms, gimimo dienai ir tt. Viskas 
parsiduoda pigiau negu kur kitur.

Kas norite taupyti pinigus ir ne
būti apviltais ateikit į musų krautu
vę šiuo antrašu:

6704 SUPERIOR A VE.

Visas miestas verda žingei
dumu kokios bus pasekmės ris
tynių tarp Lietuvių milžino Ka
rolio Sarpaliaus ir Lenkų čam- 
piono Stanley Stasiak, kurie 
andai ėmėsi be nugalėjimo vie
nas kito, nes buvo pertrumpas 
laikas.

Ristynių promoteris Charley 
Marotta pagaliau isštorojo die
nų ir vietų miesto auditorijoj— 
tai bus Birželio 14 d., antradie
nio vakare.

Ir Sarpalius ir Stasiak mano 
kad kožnas yra geresnis risti
kas už savo priešų, tik Lenkas 
savo gerumo neparodo kitaip 
kaip tik daužymaisi.

Gauta jiems ristis prailgin
tas laikas iki dviejų valandų ir 
turės išsiristi klausimas kuris 
jų galingesnis ir gudresnis ir 
kuris laimės du sykiu iš trijų.

Marotta išsyk manė rengt ši
tas ristynes atvirame lauke, bet 
galiaus atletų komisijonierius 
pavelijo dar rengti auditorijoj,

Garsus piešėjas ir sporto ra
šytojas Tad štai ką sako:

Jack Sharkey iškėlė sunkių
jų kumštininkų klesą iš tam
saus užkampio į šviesą ir vėl 
Te x Rickard, kumštynių pro
moteris, numato rekordą sumu- 

: šančias ineigas ateityje.
Sharkio sumušimas Malonio 

padarė jį, padarė Binghamtonų, 
N. Y., ir padarė sunkiųjų kum
štininkų diviziją plačiausia kal
bama klesa.

Taip, Sharkey patinka New 
Yorko kumštynių mėgėjams, 
nes jis turi viską. Ko kumšti
ninkui labiausia reikalinga?

Tai drąsos, ar ne? Be drą
sios širdies kumštininkas nie
kur nenueis. Niekad nebuvo 
žymaus kumštininko be didelės

i širdies. Sharkey turi liūto šir
dį.

Jim Maloney parmušė jį pen
kis sykius viename iš pirmesnių 
jų muštynių, bet tas Bingham- nors jau sezonas pasibaigęs.
tono meškinas kožnų 'sykį atsi-i 
kėlė ir pagaliau laimėjo. Jis 
parodė kad jis turi drąsą kuo
met stojo ir 
Wills, juęduką.

Sumušė Harry 
■ Jis buvo vie

natinis aukštos klesos sunkiųjų 
Amerikoje kuris dryso stoti su 
tuo juoduku. Tunney buvo už- 
sibriežęs spalvų liniją (nesi- 
kumščiuoti su juodukais) ir 
Dempsey pabėgo nuo to juodu
ko.

Ar Sharkey geras smogikas? 
Jis ištikro geras. Bile koks 
baksnoto jas kuris neturi dina
mito savo smūgiuose nebūtų 
parmušęs Maloney.

Ar jis yra bokseris?
Taip, ir jis yra geriausias iš 

didžiųjų vyrų.
Jis lengvai galima sakyt yra 

geriausias bokseris kokis šian
dien rinkėje yra.

Ar jis turi aukštį ir svorį 
reikalingą del sunkiojo?

Jis yra 6 pėdų aukščio ir sve- 
rio 192 svaru—beveik idealis.

Ar jis turi pasitikėjimo savi
mi? Na, tas tai yra jo antras 
vardas. Jeigu kada buvo, su 
didesniu pasitikėjimu kumšti
ninkas pasaulyje tai jis dar ne- 
sikumščiavo viešai.

Sekančioms kumštynėms, jis 
gatavas su. Dempsey arba Tun
ney. Po teisybei, jis buvo ga
tavas tam metai laiko atgal, 
bet negalėjo .prie prornoterių' 
prieit. Tunney prižadėjo muš
tis su juo metai atgal, bet tuoj 
išvažiavo į Floridą ir negryžo.

Kaip dabar dalykai stovi ga
lima sakyt kad butų, lygus pi
nigai lažyboms kad nei Demp
sey nei'- Tunney negali Sharkio 
sumušti. Dempsey kada buvo 
pačiame aukščiausiame laipsny
je savo gabumų nebūtų galėjęs 
padaryt to su Maloney ką pa
darė Sharkey.- Tunney irgi ne
būtų galėjęs taip puikiai su 
juo apsidirbti.

Darosi žingeidu įcas bus. Sun
kieji kumštininkai vėl įsisiūba
vo.

Pagaliaus mes turime naujų 
varžytinį už čampionatų, kuris 
gali boksuotis ir mušti.

Tai bus ristynės kurias spor
to mėgėjai ilgai atmins.:

Tų vakarų bus kkitos dvi po
ros gerų ristikų.

Ristikai atvažiuos j Olevelan- 
dų ir čia treiniruosis prisiren
gimui.

Sarpalius Treiniruojasi 
Marottos Klube

Kurie Lietuviai nori pasimo
kyt ristis arba pamatyti kaip 
ristikai treiniruojasi gali nueit 
vakarais į Marottos klubą, 1043 
E. 79th st;, kur treiniruosis K. 
•Sarpalius su vietiniais ristikais. 
Inėjimas dykai.

Sarpalius atvažiavo j Cleve- 
landų pereitą pirmadienį ir ruo
šiasi prie ristynių su Stasiaku 
ir paskui su Komaru.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visų kaimų — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Juozas Komaras, sunkiausias 
Lietuvių ristikas, 240 svaru, 
atvažiuoja į Cleveland^ ristis 
su Karoliu Sarpalium už čam
pionatų.

Akrono Naujienos
piono garbę. Pirmas piknikas 
su ristynėmis bus Birželio 19 d.

Balionų lenktynės. Gegužės 
30 d. prasidėjo čia balionų len
ktynės už ilgiausi išbuvimą ore 
ir toliausį nulėkimą. Lenktyn 

I nes pradedant buvo labai pras-

Sulauksim gražaus koncerto.
Didelis spietis pirmos klesos ar
tistų, Babravičius, Vanagaitis, 
Jozavitas, Sarpalius atvyks į 
Akroną apiė’ vidurį Birželio mė
nesio. Diena dar galutinai ne- 
nuskirta, bet eina derybos.

Vanagaitis su Sarphlium ža- tas oras, lietuš. su perkūnijom, 
da padaryt ristynes kokias tik 
Clevelandiečiai turėjo laimę 
matyti, 
koncertą.

Laimėtojas šiose lenktynėse 
dalyvaus tarptautinėse balionų 

Visi rengkites į šitą lenktynėse Rugsėjo 10 d. Den
ver, Colo. 40,000 žiūrėtojų su
sirinko pamatyti šį stebėtinų 

nešėBūriai Akroniečių rengiasi 'j dalyką. 
Komaro-Sarpaliaus ristynes už 
Lietuvišką čampionatą Cleve- ■ 
landė, šįmet Akroniečiams dar 
patogiau bus atvažiuot, nes ris
tynės bus ant Brecksville kelio, 
tik 18 mailių nuo Akrono, va
žiuojant State road 13. Bus ant

tai laiko atgal, išaikvojęs kelis 
tūkstančius dolarių Peoples Sa
vings & Trust banko Barbeto- 
ne, vienas jaunas tarnautojas 
pabėgo, šiose dienose jis su
rastus Kalifornijoj ir pargabe
namas. . . .

vai
šijo-

Vėjas balionistus 
Kanados linkui.'

Akroniečius butlegerius 
džia nepaprastai smulkiai
ja. Kas savaitė desėtkai jų su
imama ir sunkiai baudžiama. Jų 
tarpe pasitaiko ir Lietuvių.

Surado pabėgėlį. Suvirš me-
Deutsch Farm.

Kadangi kiek girdėt bus dau
giau ristynių, ne tik tos vienos, 
tai Akroniečiai per vasarų galė
sim matyt beveik visus žymiau
sius Amerikos Lietuvių neti
kus imantis už Lietuvių čam-

abu.su

