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Kasykloj Užmušta
21 Darbininkas

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Nori greičiau baigti streiką. 
Washingtone dedama pastangos 
kad į minkštos anglies darbi
ninkų streiką įsikištų kongresas 
ir stengtųsi sutaikyt Pennsvl- 
vanijos, Ohio ir West Virginijos 
angliakasius su kasyklų opera
toriais.

Senatorius Johnson iš Kali
fornijos patiekė rezoliuciją .rei
kalaujančią kad senatas įsakytų 
tarpvalstijinei komercijos komi
sijai pradėti tyrniėjimus dabar
tinio streiko, išrasti priežastis ir 
bandyt užbaigti nesusipratimus.

Pennsylvanijoj Amerikos dar
bo federacijos nariai ruošiasi 
darbo suunijonizuoti visas šioje 
valstijoj esančias industrijas įr 
padidinti užjautimą angliaka
siams kurių streikas jau tęsittei 
dešimtas mėnuo; -f Y

Pittsburgas bus kampanijos 
centras.

Bus dedama pastangos suor
ganizuoti plieno ir gelžkelių dar
bininkus. Per pastarus desėt- 
ką metų nieko toje srityje ne
buvo daroma.

Padidinus organizuotų darbi
ninkų galybę, manoma kad bus 
atkreipta į darbininkų reikalus 
dome laike šių metų prezidento 
ir senato rinkimų.

Apie 500 šeimynų streikuo
jančių angliakasių miesteliuose 
Denbo, California ir Vestaburg 
laukia išmetimo iš kempanijo; 
namų.

Clevelande buvo sustreikavę 
50 unijistų elektros suvedžioji
mo darbininkų dirbančių prie 
naujos gelžkelių stoties bokšto. 
Jie galiaus sutiko gryžti j dar
bą, o nesusipratimą paliko iš
rišti savo atstovams su kontrak- 
toriais. Jie pametė darbą kada 
kontraktoriai paėmė keturis ne- 
unijistus darbininkus prie elek
tros darbo.

Kiek buvo streikų. Per pra
eitus penkis metus Suv. Valsti
jose ir Kanadoje buvo sekantis 
skaičius įvairaus didumo strei
kų;

1928 m. streikų buvo 989
1924 m. streikų buvo 665
1925 m. streikų buvo 612
1926 m. streikų buvo 523
1927 m. streikų buvo 341

Laikams esant prastesniems 
ir darbininkai mažiau streikuo
ja. Skaitlinės parodo kaip kas 
metai streikai mažėjo. Daug in
dustrijų visai nedirbo arba la
bai mažai dirbo tai ir streikuoti 
nebuvo kaip.

LAVONAI SUKONEVEIKTA TAIP KAD NE
BUVO GALIMA PAŽINTI

Nikaragua Pyksta ant 
Amerikonų

Managua. — Jaunas 33 metų 
tarnautojas, apsišaukęs sukilė
lių generolu, Augustinas Sandi- 
no, ruošiasi paliuosuoti savo ša
lį nuo Suv. Valstijų kontrolės ir 
padaryti nepriklausoma Nika- 
raguos respublika. Jo antspau- 
da atvaizdina Suv. Valstijų ka
ro jurininką pjaunamą Nikara- 
guos kovotojo kardu.

Nikaraguoj šiose dienose su
sirėmime Amerikos kareivių su 
sukilėliais užmušta penki vyrai.

West Frankfort, Ill, Sausio 9. 
— Gazo eksplozijoj kuri suardė 
vienos mylios didumo skyrių In
dustrial Coal Cc. kasyklos No. 
18, užmušta 21 darbininkas.

Jų lavonai, apdegę ir sukone- 
veikti eksplozijos smarkumu, 
atrasta šią pat dieną ir juos iš
siskirstė jų namiškiai iš nume
rių buvusių prie jų lempelių.

Gelbėti atvyko kasyklų gel
bėjimo būreliai iš Herrin, Valier 
ir Benton. Jie dirbo užsidėję 
gazr maskas, prasikasė ineigą 
per užgriuvusias sienas daugiau 
mylios tolumo nuo vietos kur 
tie darbininkai buvo. Kasyklų 
viršininkai sako kad jau visi 
ten dirbę darbininkai surasta ir 
sužiūrėti.

Eksplozijcs priežastis dar ne- 
nr tatyta ir varoma tardymas.

Kasyklos viršininkai atsisakė 
diskusuoti apie tą nelaimę šian
dien ir prašalino laikraščių fo
tografus nuo kasyklų žemės. Ir 
darbininkų šeimynoms uždraus 
ta užeiti ant kasyklų žemių.

Aštuoni angliakasiai išgelbė
ta gyvi ir nesužeisti.

Kiti pranešimai sako kad toj 
dalyje kur eksplozija įvyke bu
vo 136 darbininkai, iš kurių 93 
išgelbėta sveiki.

Eksplozija įvyko tuoj kaip 
600 darbininkų suėjo į kasyklas 
dieninei pamainai.

Nelaimė baisiai pergąsdino vi
sų darbininkų šeimynas, subėgo 
tūkstančiai žmonių ir visi mane 
kas žuvo kas nors iš jų. Kurie 
sulaukė saviškių išnešamų lavo
nais didžiausiais kliksmais ap
raudojo.

Gyvanimas Busiąs Pra
ilgintas iki 100 Metų
Ar norit gyvent iki 100 me

tų? Tai palaukit iki 1999 me
to. Tada žmogus abelnai galės 
dagyventi iki to amžiaus, nes 
mokslas padės žmogaus gyveni
mą prailginti. Šitą tikrina Dr. 
Irving Fisher žmonijos Gerini
mo draugijos suvažiavime Bat
tle Creek, Mich.

Vokietija Didina Kariu- 
menės Išlaidas

Berlinas. — Sekančiais me
tais Vokietija mano išleist $123, 
-000,000 savo kariumenės rei
kalams ir $53,000,000 laivyno 
reikalams. Tas reiškia $16,- 
000,000 daugiau bendrai negu 
išleista 1927 m.

Vokietija matyt po biskj stip
rinasi.

Bolševikai Slaptai Žudo 
Chinus Rusijoje

Pekinas. — Pastarose dienose 
Rusioje žuvo 48 Chinai, kurių 
du yra atstovybės nariai, 30 
studentų ir 15 baigusių univer
sitetą Chinijoj vyrų lankančių- 
si Rusijoje,

Spėjama kad juos pagavo ir 
nužudė komunistų čeką, atker
šijimui už Chinijoje žudomus 
komunistus. Už kiekvieną ko
munistą nužudomą Chinijoj so
vietai nusmaugia China. Tain 
jie daro ir su kitų valstybių 
žmonėmis.

Lenkai Nugalėję Lietu
vius kurie Juos Puolę
Berlinas. — Iš Lenkiškų šal

tinių paleista gandai buk Lietu
vių pasienio sargybos pulkelis 
perėjo liniją ir turėjo susirė
mimą su Lenkais. Vienas Lie
tuvis sunkiai sužeistas.

Lenkai matyt nori kivirčių su 
Lietuviais ir ką patys pddarc 
tuoj paskelbia pasauliui jog tą 
padarė Lietuviai.

Potviniai Londone — 
Žuvo apie 15 Ypatų
Londonas. — Sausio 7 d. pra

sidėjo potvinis Thames upėj pa
kilus vandenims nepaprastai au
kštai ir persiliejus per apsaugi-l 
nes sienas. Penkiolika ypatų 
prigėrė šiame potvinyje.

Milijonierių Skaičius 
Amerikoje

Suvienytose Valstijose dabar
tiniu laiku yra 29,897 milijo
nieriai. Iš tų 228 turėjo inei- 
gų $1,000,000 arba daugiau per 
1926 metus, ir 14 turėjo ineigų 
suvirš $5,000,000. Tai yra tik 
jų ineigos per metus, ne visas 
jų turtas.

DIRBO PRIE SUBMA- 
RINO IŠKĖLIMO

Boston, Mass. — Nuskandin
to submarine iškėlimu besirū
pinant, narai iki šiolei išėmė 17 
lavonų, kitų dar nesuranda. No
ri submariną iškelsi į viršų ir 
tada apžiūrėti visą jo padėtį.

Fordas Skris Orlaiviu 
Brazilijon; New Yor
ke Varo Kompeticiją
New Ycrk. — Skelbiama jog 

automobilių išdirbėjas Fordas 
ruošiasi skristi Brazilijon apžiū
rėti gurno auginimo plantacijas 
kurias jo kompanija nori pati 
išvystyti ir gamintis sau gumą.

Fordas dirba ant ištobulini
mo Diesel motoro del orlaivių.

New Yorke prasidėjo automo
bilių paroda, tuo tarpu Ford ki
toj vietoj atidarė savo automo
bilių parodą ir leidžia žiūrėto
jus dykai. Fordo porodoje at
vaizdinama viskas nuo pat pra
džios kaip fordukai pradedama 
dirbti iki užbaigimo ir iki buna 
gatavi važiuoti.

Fordo parodoj išstatyta šalip 
fordukų ir jo išdirbami Lincoln 
automobiliai ir vieno metalo or
laiviai.

Dikčiai Kainavo Pripaži
nimas Bepročiu

Cincinnati, O. — Butlegerių 
karalius George Remus, kuris 
rudenį nužudė savo buvusią pa
čią ir išsigelbėjo nuo mirties 
bausmės už žmogžudystę, išlei
do savo byloje $50,000. Proto 
ligų tyrinėtojai, trįs daktarai, 
gauna $6,000 už išradimą jo be
pročiu ar silpnapročiu.

Remus pasiųstas į Lima O., 
ligoninėn kur laikoma krimina
liniai bepročiai, kur del mados 
pabuvos keletą savaičių ir pas
kui bus paleistas. Mat, su pi
nigais viską galima padaryt.

* ¥ ¥
New Ycrk. — Nuskirta mirti 

elektriškoj kėdėj Sausio 12 d. 
Ruth Snyder, kuri su savo mei
lužiu nužudė savo vyrą, prašė 
kad jai butų pavelyta numirti 
jos puikioje juodoje šilkų suk
nioje, vietoj paprastų kalėjimo 
užvalkalų. Ji ir jos meilužis, 
Gray, kovojo iki paskutinių die
nų išsigelbėti nuo mirties, bet 
gubernatorius atsisakė juos pa
likti gyvais.

Rytuose Irgi Kerpasi 
Plaukus

Ir rytuose, kur dar nesenai ir 
vyrai nešiojo kasas (ir dar da
bar kiti nešioja) pradėjo plės
tis plaukų kirpimosi banga tarp 
moterų. Chinijoj ir kitur siū
loma įvesti įstatymas uždedan
tis taksus moterims ir mergi
noms už nešiojimą plaukų trum
pai.

Rytų šalių jaunimas-vaikinai 
užsikrėtė liga ilgų plaukų, prieš 
ką irgi kovojama ir kurie neap- 
sikerpa plaukų kaip vyrui pri
guli būna policijos persekioja
mi kaipo bolševikai.

KAIP AUKŠTOS KLE-
SOS PLĖŠIKAI 

VEIKIA
Geriausias pasekmes Ameri

kos didmiesčiuose turi tie plėši
kai kurie veikia sekančiu mo
dernišku budu.

Didmiesčiuose visu smarku
mu eina naktinis gyvenimas — 
tai yra pilotavimai turtuolių po 
visokius naktinius klubus. Tas 
naktinis puotavimas yra prieža
stimi vagilių turtėjimo, nes jų 
niekas negali nubausti.
' štai sakysime ką vagiliai da

ro. Jie įsirengia puikiausiais 
rubais ir dalyvauja tuose nak
tiniuose klubuose. Jie tėrnija 
kiekvieną turtuolį kuris palikęs 
savo pačią namie su vaikais iš
dykauja arba šoka su mergo
mis.

Prie kurios mergos katras 
turtuolis prisisuka ir turi sau 
balių, tai vagilių pareiga pir
miausia yra susekti tos mergi
nos ar moteries antrašą. Jie 
tada išeina sau . pirmiau negu 
ta porelė ruošiasi vykti namon.

Kada paklydęs vyrelis par
važiuoja su panele į jos namus 
parlydėdamas ją, jau tarpdury
je plėšikai juos sutinka, gra
žiai pasveikina ir atima viską 
iš to paklydėlio ir jo; meilužės — 
žiedus, karolius, pinigus, kiikro 
dėlius ir viską vertesnio, ir nu
važiuoja sau padėkavoję.

Ta paklydus porelė turi viską 
užtylėti, negali pasiskųsti poli
cijai, nes iškiltų viešumon jų 
naktinis valkiojimąsi su sveti
mais, tada dar daugiau skanda
lo — divorsas su vyru arba ma
teria, ir tt.

Visokių yra gyvenimo kelių 
ir juose vis yra tokių kurie iš
naudoja progą sau gyvenimų 
daryti.

Kokis Galas Laukia 
Trockio ir Jo Draugų?
Leningradas. — Bolševikai 

sušaudė tris ir penkiolika kitų 
nubaudė kalėjimu apkaltindami 
juos špiegavime Finų-Rusų pa
sienyje.

Iš Rygos ateina žinios kad 
Maskvos carai nusprendė išvyti 
Trockį ir jo draugus nesutin
kančius su carų nuomonėmis vi
sai iš Rusijos.

Kadangi juos išleidus svetur 
butų pavojinga patiems carams, 
dabar galime laukti žinių jog i 
čeką sugavo juos špiegaujant 
kapitalistų naudai, na tada jei-j 
gu juos paims ir susaudys tai Į 
turės pasiteisinimą. .. .

Vaikai Sudegė — Tėvas 
Suimtas

Little Rock, Ark. — Gelžke- 
lio dirbtuvės darbininkas suim
tas nuožiūroje uždegimo namų 
kuriuose sudegė jo penki vai
kai. Radus vaikų apdegusius 
lavonus ant kitų galvų rasta su
mušimo žymės. Kadangi tėvas 
lengvai išbėgo iš gaisro o vai
kai liko viduje, policija metė 
ant jo nuožiūrą.

Nuo Red.: Vienas Amerikie
čiams žinomas Lietuvių veikė
jas šitaip rašo “Dirvos” redak
toriui apie dabartinę padėtį Lie
tuvoje:

Naudingi Darbai

Politikos dirvoje man rodos 
dangus prasiblaivo. Nauja vy
riausybė vis tik parodo nemaža 
efficiency. Del pavyzdžio, Lie
tuvos kaimietis gali jau liuosiau 
atsikvėpti ir gyventi; jo finan
sinė padėtis pradeda taisytis, 
žemės Bankas — vyriausybė: 
kapitalais įkurta ir palaikoma 
ištaiga — jau teikia kaimiečiui 
ilgalaikį kreditą lengvais nuo
šimčiais, bene 6 ar G'/į nuoš. 
Kaip g’rdėjau, žemės Banka 
ketina išleisti First Mortgage 
'ak.štus ir skolinti ūkininkams 
ilgam terminui (15—20 met.) 
pinigus, lengvomis sąlygomis, 
ūkini taisyti, veisliniams galvi
jams įsigyti, ir tt. Lietuva kai
po ūkio kraštas, atgaivinus uk - 
ii nkiis, greitai pasitaisys ir pa
sivys pasaulio rinkoje kitus 
ūkio kraštus. Tai bus didelis 
kreditas dabartinei vyriausybei. 
' buvusiu- pirm lo vyriausybė- 
daugiausia rūpindavosi savo 
partijų palaikomomis įstaigo
mis, per kul ias ir kuriose dau
giausia naudos tekdavo partljv 
lyderiams, o pačiam krašto šei 
mininkui ūkininku', tekdavo tru 
linini. Dabar kitaip eina.

Užsienio santikiai

Toliau, užsieniuose Lietuvos 
re kalai nėra taip blogi kaip ta’ 
nori nupiešti opozicija, kuri: 
dabar sudaro katalikai, Liaudi
ninkai ir socialdemokratai. (Su 
katalikais geriausia išėjo: jie po 
perversmo buvo valdžioje ir 
naują atėjusią valdžią rėmė. Su
sikirtus del kai kurių principi
nių — o gal ir ne-principinių — 
klausimų, jie iš valdžios pasi- 
tr; ūkė manydami kad tautinin
kai išsigąs ir nusileis katalikų 
lyderių reikalavimams. Bet tau
tininkai pasielgė kaip tas že
maitis, — “boba iš ratų, ratams 
lengviau”).

Nežiūrint visų nesąmonių ko
kias skleidžia užsieniuose Lietu
vos priešai, nežiūrint milijoni
nių sumų kurias Lenkai išlei
džia užsieniuose anti-Lietuviš- 
kai propagandai, vis tik su mu
mis skaitosi, ir musų kreditin
gumas nei kiek nėra sumažėjęs. 
Atvirkščiai, — pavyzdžiui Ang
lijoje kreditingumas padidėjo: 
Žemės Bankas gavo čia kredi
tus keliems milijonams litų, 
Kredito Bankas gavo Londone 
kreditus stambioms sumoms, 
dabar Kauno miestas gavo pa
skolą vandentraukiui. Visa tai 
rodo kad į Lietuvą užsienis ne
žiūri taip kaip norėtų įkalbėti 
opozic’ja.

O dabar, po Genevos konfe
rencijos, kurios išvakarėse Eu
ropoje ir visame pasaulyje visa

Kaip Dabar Lietuvoje
spauda garsino kiek tik įmany
dama Lietuvos vardą ir reika
lus, musų valstybė išėjo į tarp
tautinę areną. Sumaniai pra- 

j vesta? p. Voldemaro manevras 
lLietuvių-Lenkų ginče Genevoje 
atnešė mums nemaža geru, ži- 

i noma, opozicija ir čia mato pra- 
' laimėjimą — mat, ji butų išlai- 
[rntjus! Ji, keldama riaušes 
prieš patį Genevos posėdį sakė 
turėjus planą Genevos posėdy
je Lietuvos-Lenkijos bylai iš
vesti į gerą kelią. Ji sako bu
tų apsimetus “Jurgiu-Durneliu” 

! ir butų atsiprašius didžiųjų val- 
i stybių už žygius kokius padarė 
į Voldemaro vyriausybė pasiųs
dama skundą ant Lenkų; ta 
nauja vyriausybė (kurios norė
jo opozicija) butų atidėjus 
skundą kitam Tautų Sąjungas 
Tarybos posėdžiui, pasiteisinda
ma neva tuo kad naujasis už
sienių reikalų ministeris neži
nąs visos bylosi. .. . Kaip tuo
met butų pasaulis į mus pažiū
rėjęs opozicija ir nepamąstė. Į 
mus butų pažiūrėjęs kaip į gim- 
nazistukus ir, ko gera, butų ga

lioję išspręsti visą bylą ir patį 
Vilnių Ja'r ,!<• didesėms .vp’s- 
tybėms butų tikę....

Stoka gerų norų

Labai gaila kad didžiausio pa
vojaus ir krlzio valandoje mu
sų žmonės ne . uderinimo jiegu 
j ieškojo bet norėjo nuversti vy
riausybę, sukelti suirutę ir pri
vesti kraštą prie dievai žino ko- 

(Pabaiga ant 7-tc pus.!)

HEWITT UŽMOKĖJO 
GYVASTIMI

Columbus, O. — Paskutinių 
valandų pastangos išgelbėti nuo 
mirties jauną žmogžudį, Floyd 
Hewitt, 17 m., nuėjo niekais, ir 
vaikinas numirė elektriškoj kė
dėj Sausio 6 d. Jis yra jauniau
sias kokis kada Ohio valstijoj 
užmokėjo mirtimi už žudystę, 
Hewitt kuolu užmušė savo kai
mynę moterį ir jos 5 metų vai
kų 1927 metų pavasarį.

Fred Brown, kurio žmona ir 
vaikas nužudyti, prašė kalėjimo 
valdybos leisti dalyvauti nužu
dymo kambaryje, bet jam nepa
velyta. Hewitt iki pat mirčiai 
užsilaikė ramiai, pats atėjo i kė
dę, kunigo vedamas, ir nesi
priešino kada jį rišo prie kėdės. 
Kada jam buvo užmauta juoda 
niaska ant galvos, sargybinis 
daiė ženklą dusyk subarškinda
mas į dureles kambario kuria
me buvo vyrai prie elektros pa
leidimo rankenų, ir už poros mi
liutų apžiūrėjęs jį daktaras pa
reiškė jog jis negyvas.

Jo lavoną pasiėmė jo giminės 
ir parsivežė į Conneaut.

Motina iki paskutinės valan
dos dirbo norėdama išprašyti 
gubernatoriaus palikti jį gyvą, 
bet gubernatorius neatkreipė į 
prašymą domės.



PITTSBURGH BROOKLYN, N. Y

Liūto Sutikimas

Tai pirmas 
koncertas. Nors pas 
taip garsių artistų, 

priaugančio jaunimo 
talentingų ir gabių

paimti 
knygų

išrink-

PITTSBURGIEČIŲ VEIKIMAS
A. L. T. Sandaros kuopų są

ryšis rengia Talento koncertą 
Sausio 22 d., L. M. D. svetainėj, 
nuo 8 vai. vakare, 
tos rūšies 
mus nėra 
bet tarp 
yra gana
jaunuolių kurie labai gerai var
toja smuiką, pianą, taip pat ge
rų dainininkių ir dainininkų, ir 
yra miklių mergaičių kurios ga
na gražiai šoka, šin talento kon
certai! jau prisidėjo daugel mu
sų jaunuolių, kaip tai: pl-ės Ra- 
jauskaitės, p. Maniokutė, p. Ru- 
kiutė, p. Lukošiunaitė, p. Vir- 
bickiutė, pp. Plukiutės, p. Mar- 
tinoniutė, p. Grigienė, p. Giliu- 
tė, p. Paulekiutė, p. Zanaida 
Venslovaitė, pp. Lelioniutės, 
pp. Povilionutės, iš vyriškių — 
jauniausias tai F. šavinio, žino
mo muzikanto sūnūs, vos 4 me
tų amžiaus, talentingas muzi
kantas; Pisockutis irgi trijų pė
dų milžinas, bet smuiką valdo 
gana gerai, ir visa eilė didesnių: 
V. Virbickutis, S. Paulukonis, 
K. Savickutis, J. Kinčiukas, J, 
Stanišauskutis, J. Kelia, V. Le- 
vanas, J. Bikinas, P. Gilius (ku
ris tik gą iš Lietuvos sugryžo), 
ir bandoma sukviesti dar dau
giau kitų kuris tik mokinasi ir 
gali valdyti kokį instrumentą. 
Senesnieji musų artistai paleng
va nyksta, su jais ir Lietuvybe 
mažėja. Reikalinga atkreipti 
dome į jaunąją kartą kuri mo
kinasi ir gali būti Lietuviams 
naudingi. Reikalinga duoti pro
ga jiems pasirodyti, o mums se
nesniems eiti juos pamatyti ir 
priduoti jiems energijos toliau 
lavintis, o užaugus būti naudin
giems musų tautai, sau ir pasi- 
džiaugimu tėvams.

Jaunieji parodys visko ko tik 
publika gali tikėtis: bus muzi
kos įvairiais instrumentais, so
lo, duetų ir kvartetų dainų ir 
klasiškų šokių.

Sausio 22 d., tą pačią dieną, 
toje pat salėje, nuo 2 vai. po 
pietų, įvyks Tautiškų Kapinių 
mitingas. Visi šėrininkai 
draugijų atsovai malonėkit 
lyvauti.

Draugijų veikimas
Lietuvių Mokslo Draugija

vo metiniame susirinkime nuta
rė kad visi nariai mokės per 
metus $3.00 ir kad iš draugijos 
gaus laikraštį kurį kas norės,

brangesnis tai pats narys dasi- 
dės pats kitą dali. Kuris neno
rės laikraščio gali užsisakyt Dr. 
Jono šliupo leidžiamas knygas, 
ir pati draugija nutarė 
dešimts egzempliorių tų 
Į savo knygyną.

Valdyba 1928 metams
ta iš šių narių: Pirmininku J. 
Pociūnas, pagelbininkas J. Bal
čius, seretori us F. Savickas, fi
nansų sekretorius J. Urlakis, iž
dininkas J. Virbickas, iždo glo
bėjai A. Vainorius, J. Grigaliū
nas, kontrolieriai J. Ambrazai
tis, F. Rauktis; direktoriai P. 
Stanišauskas, K. Leliušis, mar
šalka K. Rožiukas, gaspadoriuf 
Ą. Jancevičius.

Iš SLA. kuopos
SLA. 40-ta kuopa 1928 me

tams valdybą išrinko: Pirminin
kas A. Vainorius, pagelb. J. La
zauskas, sekretorius J. Sliekas 
Iždininkas J. Virbickas, globė 
jai F. Radziukinas, O. Rumšie 
lė, finansų 
zrganizatori; 
Soho dalyje

sekr. F. Savickas 
ii net tris išrinkta 
J. Virbickas, Soutl 
J. Vencas, žinoma

draugijų darbuotojas, ir V 
Strankauskas.

Manoma Pittsburge plačiai r 
smarkiai išjudint SLA. klausi 
?.ą. Jau senai buvo manom: 
'.atverti SLA. kuopa Southside 
dalyje, bet vis nepavyko. Da 
bar kada bus du organizatoria 
toje miesto dalyje nėra abejo
ms kad tas pasiseks. Taip pat 
užsibrėžta prirašyti prie 40-to: 
iuopos bent šimtą naujų narių

Nominuojant S. L. A. centri 
valdybą beveik visi balsai ati
duota už senąją valdybą, tik 
vienas balsas paduota už rau 
doną tikietą, o 26 už dabarti
nius. J. Virbickas

da-

sa-

nebrangesnį $1.50, o jeigu bus1 ki vaikai.

Mergina nušovė motinos jau 
-iki. O’ga Pawliska, 17 metų 
š Fair Oaks, nušovė vyrą sen
bernį kuris užsispyrė priverst' 
jos motiną bėgti su juo. Ji pa 
’mta kalėjiman ir su ja paso
dintas ir jos jaunikis, kuris da
vė jai šautuvą.

Nikolas Anderson, 35 metų 
seniau gyvenęs pas Pawliskus 
atsilankęs į jų namus juokavę z 
iš mergaitės kada ji liepė jam 
eiti laukan iš jų namų. Ji žino
jo kad tas vyras kalbina jos mo 
liną bėgti su juo. Mergaitė ta
da šovė. Jų šeimynoj yra pen-

Gruodžio 29 d. Tony’s restau- 
rante Vienybiečių būrelis suren
gė vakarienę priėmimui Jono 
Liūto, seno Brooklyniečio, ku
ris parvyko iš Kauno, kur at
stovauja Suv. Valstijų laivų li
niją.

Smagu buvo išgirsti žinias a- 
pie padėti Lietuvoje iš lupų tei- 
ingo, tikro tėvynainio, kuris 

i psakė viską nepataikaudamas 
liekam. Vakarienėj žinoma da
lyvavo ir keletas kitų minčių 
žmonių, kuriems nepatiko gir- 
lint teisybės žodžius. Jie no- 
ėtų kad taip Lietuvoje butų 

taip jie manė.
Pirmiausia kalbėjo vietiniai, 

velkino garbės.svetį, kuris pas
ijausią papasakojo daug nau- 
ienų iš musų politikos lauko, 
lerb. Liūtas visą valandą laiko 
almėdamas apsakė plačiai apie 
Gruodžio 17 dieną 1926 metų, 
asakė kad prie Dr. Griniaus 
aidžios taip buvo nukrypę da- 
zkai kad ilgiau nebuvo galima 
autai taip laikytis. Pasakojo 
aip kareiviai buvo laikomi pa- 
iekoje, ir net pats Gen. Bulo- 
as, kuriam einant gatve Žyde- 
ai reikalavo kad jis nusiimtų 
epurę, o už nenusiėmimą smo- 
ė per galvą ir numušė kepurę, 
'ą matydami kareiviai negalė- 

> iškentėti tokio įžeidimo ir 
radėjo tylomis judėti ir ruoš- 
s viską perkeisti.
Apsakė kaip Čepinskis pasky- 

i iš valstybės iždo du milijonu 
tų del bedarbių, kožnas bedar- 
is gaudavęs po 7 litus dienai, 
’ ūkininkai jau negalėjo gauti 
■arbininkų laukų dirbti, o Kau- 
as užsipildė bedarbiais, iš ku
li pradėjo darytis pavojus pra- 

iviams.
Svečias patvirtino kad viskas 

as buvo rašyta “Dirvoje” ir 
Vienybėje” buvo teisybė ir pa

tarė tiems laikraščiams ir visuo
menei laikytis to nusistatymo, 
iurie laikraščiai šlamštais už 
:Idę laikraščius prašė sustot- 
iip darius. Sako, manot kad 
ietuva paiso jūsų straksėjimo 
er laikraščius? visai ne.
Butų labai ilgas rašymas vi 

os jo kalbos, bet tas ir nesvar
ių nes skaitytojai viską žino 
as buvo “Dirvoje” ir “Vieny- 
ėje” rašyta apie perversmą, c 
erb. Liūtas tą patvirtino.
Kaslink Vilniaus, sako, 

,Voldemaras dikčiai laimėjo
aujindamas Genevoje tą ginčą, 
urį jau visi senai laikė užbaig- 
u. Dabartinė valdžia Vilniaus 
liausimą įdėjo Konstitucijon ir 
kunigus privertė vietoj giedoti 
Ce’ Deum Raudamus melstis už 
Vilnių.

Gerb. Liūtas pastebėjo kad 
Lenkai nusistatę šmeižti Lietu
vą prieš visą pasaulį, o yra mu
sų redaktorių tokių kurie ima 
žinias iš Lenkų šaltinių, naudo
jasi “Rygos Liaudies Balsu”, 
kuris leidžiamas Lietuviškai už 
Lenkų pinigus kad šmeižtų ir 
neluotų ant Lietuvos.

Išreiškė viltį kad Amerikos 
Lietuvių laikraščiai kada nors 
turės mesti durnių volioję, ir 
visuomenė prasiblaivęs.

Toliau pasakė kad laike krikš
čionių ir Liaudininkų su socia
listais valdžių Lietuva vargo ir 
ūkininkai negalėjo gauti, pasko
lų, nes nuošimtis reikėjo mokė
ti net 30-tas. Dabar jau nuo
šimtis visai numažintas, ir tie 
milijonai litų kurie buvo skiria

mi mi bedarbiams, teisingau tingi-1 
i

tai 
at-

Įsteigta nuo 1872

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Siunčiame pinigus i LIETUVA, imokūjimas garantuojama 
DOLARIAIS arba LITAIS, siunčiame kabeliu ir paštu. 

Del informacijų rašykit:—Dept. D.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 Broadway New York

(2-8)
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SUSMENGĄS 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 laikraAtį ‘"Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusg kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitis šiuo adresui

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

X2XXXXXXX

niams, dabar skiriami ūkinin
kams ir naujakuriams pagerin
ti ukes.

Lietuvos laikraščiai, sako, bu
vo pavirtę į purvus, kaip dabar 
yra nekunie musų laikraščiai 
Amerikoje, bet dabar Lietuvoje 
spauda tapo švari ir pigi. Pra
dėjo ją tūkstančiai skaityti ir 
gėrėtis, išskyrus parsidavėlių 
Plečkaičių ir jo plauko draugų, 
kurie Lenkų pinigais minta dy
ki. Bet užtai jie yra išmesti 
iš Lietuvos visuomenės ant vi
sados ir atimta jiems Lietuvių 
teisės. K. š.DETROIT

Gaudo plėšikus. Detroito po
licija susigriebė gaudyt plėši
kų gaują kurios nariai esą nuo 
16 iki 29 metų amžiaus.

Vežant vieną sugautą plėšiką, 
jis nors surakintom rankom po
licijos vežime ėmė šaudyt ir su
žeidė policijantą. Bet jis pats 
’iko peršautas irgi. Plėšikas tu
pėjo vieną paslėptą savo drapa- 
!ose revolverį kurio krečiant 
zas jį nebuvo užtikta. Pas plė
šiką rasta kortelė su adresu, ir 
ein nuvykus policija sugavo 
lar tris vyrus, o paskui susekė 
)ora kitų.

žmogžudystės. Nuo Sausio 1 
Detroite ir apskrityje nužudyta 
zeptynios ypatos. Penkios žu- 
lystės jau išaiškinta, bet dvie- 
ų dar nesusekama.

Skuba su tiltu. Darbas prie 
Detroito-Windsoro tilto varoma 
aip greitai kad manoma užbai
gti tiltą 10 mėnesių anksčiau 
iegu buvo numatyta. Tiltas 
jusįąs atidarytas tarp Lapkri
čio 1929 m. ir Vasario 1930 m.i

Tiltas bus 1,850 pėdų ilgio ir 
35 pėdų aukščio ties upės vi- 

luriu ir kainuos apie $21,000-, 
100.

Pranašauja darbymetę. Per 
928 metus Michigano industri- 
ose busią pagaminta prekių už 
■5,500,000,000, arba apie $500,- 
00,000 daugiau negu 1927 m.
Kada pilnai eina darbai, per 

.ūsą valstiją dirba bent 750,000 
larbininkų, kurių metinės algos 
siekia $1,500,000,000.

Tarp kitų darbų bus praleista 
17,000,000 federates valdžios pi
nigų įvairiems įrengimams, dail
iausia uostuose. Apie $26,000,- 
00 bus praleista tiesimui nau- 
u vieškelių ir taisymui senų; 
114,000,000 bus išdėta vandenų 
mvedimams ir nusausinimams.

Trįs gelžkeliai ,kurie sueina į 
Detroitą turi jprogr4mą žadėji
mui bent: $20,000,000 įvairiems 
naujiems įrengimams.

Telefonų kompanija praleis 
$27,000,000 praplėtimui savo įs
taigų ir sistemos.

Elektros kompanijos nuskyrė 
bent $39.000,000 įvairiems pa
didinimams ir praplėtimui. Ga- 
zo kompanija išleis apie $12,- 
000,000.

Naujų budavonių Detroite. 
Flinte ir Pontiace bus statoma 
bent už $180,000,000, o už apie 
$39,000,000 kituose miestuose.

Detroite nuo naujų metų au
tomobiliais užmušta per dešimts 
dienų tik trįs ypatos. Automo
bilisto! labiau saugojas!, nes jie 
griežtai persekiojami. Viena 
tik diena sugauti prasikaltėliai 
už neatsargų važinėjimą sumo
ka po $4,000 bausmių.

Žudystė. William Church, 60 
m., nuo 1014 Abbot st., papjovė 
savo pačią, 55 metų, ir paskui 
pats pasipjovė. Policija išlaužė 
jų namų duris ir rado lavonus 
po keturių dienų, kada kaimy
nai pranešė policijai jog nežinia 
del ko tų žmonių daugiau nesi
mato.

DAYTON, OHIO
Keičiasi Laikai....

Visko šią gadynę gali matyt 
h- visko gali tikėtis. Buna net 
tokių atsitikimų kurie iš žmo
giško atžvilgio žiūrint pereina 
ribas, bet visko atsitinka.

Gruodžio 31 d. pasimirė se
nelis, J. Noreika, 86 metų am
žiaus. Jis buvo pašarvotas pas 
savo žentą, o laidotuvės buvo 
sausio 2 d. su bažnytinėmis ap
eigomis ir kunigas palydėjo net 
į kapus. n .:

Po laidotuvių sugryžus, visi 
apgailavo senelio, susirinkę na
muose iš kur jį išvežė. Bet štai 
tą pat vakarą to senelio anūkės, 
jo dukters dukterįs, raudonom 
šlebukėm apsitaisiusios, išdūmė 
sau į šokius, visai nepaisydamos 
kad vos tik kelios valandos kaip 
palaidojo savo dieduką. Moti
na liūdi tėvą pakavojus, o duk
terįs šokių salėje ūžia.

Musų jaunimas taip nuaugo 
kad ir tėvui ar motinai gulint 
ant lentos palikę išeitų sau šok
ti. Sargas.

šis paveikslas yra vienas iš 
daugybės iš “Dailės Milžinų” 
knygos, Lietuviškos dailos sky
riaus. Su parupinimu visų to 
skyriaus paveikslų ir padarymu 
klišų dabar knygos baigimo dar
bas netrukdoma. Tilps nepa
prastai gausus Lietuviškų dai
lininkų darbų skyrius, svarbiau
sia Čiurlionies, jau mirusio ir 
vieno pirmaeilio žymiausio mu
sų dailininko. Jis atkreipė į sa
ve Europos dailės žinovus, jis 
galima sakyt buvo pirmutinis 
musų dailės milžinas, ir kiekvie
nam reikalinga su juo ir jo ku
riniais susipažinti. Tilps jo pa
veikslų apie 15, šalip keleto ki
tų* dailininkų piešinių. . u
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“DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU 
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
IŠ AMERIKOS IR LIETUVOS 
SPORTININKŲ VEIKIMO.

VI metai

užsisakyti

JAU LAIKAS
1928 METAMS

VI metai

mėnesinis Sporto bei Fizinio Auklėjimo 
iliustruotas žurnalas“SPORTAS”

Lietuvos Sporto Lygos ir visų didžiųjų Lietuvos sporto 
organizacijų organas. ,

“SPORTĄ” leidžia Lietuvos Futbolo Lyga, o redaguoja 
komisija, į kurią ineina: D. Žilevičius, J. šulginas ir S. Gar- 
bačauskas. Redaktorius — Jurgis šulginas.

“SPORTE” trumpai bet gyvai išdėstoma visos Lietuvos 
sporto gyvenimo mėnesinė apžvalga, šiam reikalui gausiai 
dedama korespondencijų ir pranešimų iš provincijos ir už
sienių sportininkų gyvenimo, žurnalas turi savus korespon
dentus ne tik Lietuvoje bet ir kituose pasaulio kraštuose.

Be informacijos žinių, dedama straipsnių, pasikalbėjimų 
apie žymiausius bei opiausius Lietuvos ir užsienio sporto 
klausimus. “Sporte” visuomet randama turtingas skyrius 
piešinių, karikatūrų, fotografijų iliustruojančių visos spor
to dienos įvykius. Žurnalas turi savo specialius fotografus. 
Visų Lietuvos sporto jiegų sujungimui “Sporte” vedamą pla
tus kariumenės ir mokyklų sporto skyrius. Be to “Sporte” 
nuolatos dedama: žyrųių sporto veikėjų aprašymai, ir tt.

“SPORTE” dalyvauja geriausios sportininkų jiegos.
Prenumerata Amerikon: su nusiuntimu metams $3.00, pu

sei metu $1.60. Užsakvti galima per “Dirvą” arba pas.Kap. 
Stepą Darių, 6410 S. Talman Ave., Chicago, Ill.

Redakcijos ir Administracijos antrašas:
“Sportas”, Kaunas, Telšių g. 3, Lithuania.■

MASPETH, N. Y.
Ruošiamasi prie Auditorijos
Maspetho Lietuviai rengiasi 

'•tatyti savo svetainę; direkto- 
iai tame reikale darbuojasi iš

sijuosę. Gruodžio 31 d. buvo 
surengę sutiktuves naujų metų, 
su tikslu padaryti naudos audi
torijai. Sutiktuvės buvo iškil- 
ningos ir linksmos. Svečiai tu
rėjo gerus laikus: valgė, gėrė, 
šoko, dainavo, bučiavosi kada 
atėjo naujų metų valanda. Vi
si po to dar linksminosi iki 5 
vai. ryto.

Tame pokilyje tačiau neuž
miršta ir vargdienių, sumesta 
$24 del moksleivių ir našlaičių 
Lietuvoje. Tą sumanė K. Lizin
gas.

Bėdos su Kunigu
Vietos parapijonai jau antri 

metai kaip vadijasi su Kun. Mi
luku ir nori jį iškrapštyti iš pa
rapijos, bet jis sau tvirtai' sėdi 
ir nežinia ar kada išeis, nes tu
ri Ir draugų kurie jį užtaria.

Atsiradus vaidams tarp kuni
go ir parapijom], tuoj atsirado 
tautiškas kunigas Mažionis ir 
neri sutveri tautišką parapiją, 
o kiek girdėti jam sekasi. Jid 
pamaldas laiko Lietuviškai, tai 
yra mišias skaito ir gieda Lie
tuvių kalboje,’ kas yra naujeny
bė mums katalikams. Girdint 
savoj kalboj mišias gali suprast 
visą jų slaptybę.

Kun. Mažionis yra apsišvietęs 
žmogus, žino Lietuvos istoriją 
iir pamokslus .nusako gerai.
I K. š.

--------r—f
Bucątunsa, Miss. — Sudegus 

namui gaisre žuvo devyni neg
rai. ‘

SEIMO METAS
Neužilgo T. M. D. nariai su

žinos kur bus Tėvynės Mylėto^ 
jų Draugijos seimas ir kada.

Prie seimo rengkites kuopos 
išjcalno, jei ne delegatais tai ge
rais sumanymais ir aukomis.

Galit dar šią žiemą surengti 
vakarėlius ir skirti pelną T. M. 
D. reikalams. Reikia kad sei
mas kuo nors butų atžymėtas, 
gerais sumanymais, gausiomis 
aukomis, skaitlingumu delega
tų.

Musų priešai ir tūli “drau
gai” kiek laiko atgal paleido sa
vo spaudoje gandus apie T. M. 
D„ 1‘srųukirrią”, del to kad Drau- 
gų| Aųiėjo ižde |ana pinigų su
dėti įleidimą naują knygų. Tas 
parodo “gerus” jų norus musų 
organizacijai ir parodo kaip jie 
supranta biznišką pusę. Jiems 
rupi kadri'MD. sunyktų, bet to 
nenori tikri TMD. nariai ir jie 
dirba kaip dirbo organizacijos 
labui.

Musų Daugija gyvuoja gerai, 
nors su mažesniu skaičium na
rių. Gal didelę klaidą padarė 
draugijos valdyba kad bloguo
se laikuose pasiėmė leisti “Pa
saulio Istoriją” — tas paėmė 
beveik visą TMD. turtą ir su
trukdė visą darbą. Šiaip gi jo
kio blogumo su TMD. nėra ir ji 
galės gyvuoti -toliau.

Sykiu su seimu, rūpinkitės ir 
apie Centro valdybos rinkimus. 
Iškalno nužiurėkit ką nominuo
ti, ir kada turėsit iš Centro sek
retoriaus blankas atlikę darbą 
greitai grąžinkit atgal. Paskui 
bus prisiųsta balsavimų lakštai.

Jeigu tuo laiku neišpultų re- 
guliaris mitingas, nominacijoms 
sušaukit ekstra mitingą.

GRAND RAPIDS. Nusižudė 
vaikinas. Tėvams ir broliui mie
gant, namuose Alpine miestely
je nusišovė Antanas Draugelis, 
19 metų vaikinas, Prano Drau
gelio sūnūs. Jo lavoną atrado 
ryto metu kada nesulaukė atei
nant pusryčių. Jis dirbo prie 
rakandų apmušimo.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkai 

1420 Howe Street, Racine, Wis.
V. Sirvydas — Sekretorius 

198 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
A. B. Strimaitis — Iždininkas 

G. P. O. Box 127. New York City

Už $3 pralinksminsit visa kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”
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Gražus 1S28 Metų Kalendorius Knygoje Koilel Žiamą šalia ŠVEDU PRINCAS WILLIAM GIRIA NASH 
AUTOMOBILIUS

nūs, suaugo į jaunikaitį jam 
buvo padovanota Nash Stand
ard Six Coupe.

Kaina tiktai 50c.
96 puslapių didumo, su visomis katalikiškomis ir tautiško- 

i mis bei tarptautiškomis šventėmis, su daug informacijų, vi-
* šokių pasiskaitymų, gražių eilių ir paveikslų.

Reikalaukit “Dirvoje”

GERB.

GUŠTELE

GERB. SPRAGILAS PA
TYRĖ KAS YRA TAS 
“PALANGOS PONAI

TIS
Pereitą šventą Pono Die

vulio dieną iš ankstyvo ryto 
atsikėliau iš lovos ir pradė
jau rengtis.

— Kur tu taip rengiesi?
— užrėkė mano šonkaulis.

— Cit, nekelk lermo: aš 
rengiuosi prie, didelio dar
bo, — sakau aš.

— Na ir kur tu dabar su
galvojai eit? — sako ji.

— Neklausinėk, tik kel- 
kim, rengkis, ir eime sykiu,
— sakau aš.

— Bet kur tu nori mane 
tempt jeigu taip skubiniesi, 
ir ko nori? — sako ji.

— Aš einu daryt svarbių 
investigacijų, — saku aš.

— Na tai kur ir.kokių? — 
sako ji. ,

— Ar tu nežinai: papras
tai tą pati rytą kada ką vai
dina, Lietuviškoj salėj lai
ko generalę repeticiją, taigi 
neužilgo bus “Palangos Po
naičio” repeticija, eime, pa
matysim ir ištirsim kas yra 
tas Ponaitis kuri taip ilgai 
“Dirva” nuo visų slepia, — 
sakau aš.

— Kas tu, kibą j bobą pa
virtai: nueisim vakare Į 
perstatymą ir patirsi. Ne-I 
gali palaukt tų kelių valan
dų? — sako ji.

— Negaliu iškęst, man la
bai rupi, eime, patirsim ir 
prieš vaidinimą visiems ga
lėsim papasakot, — sakau 
aš.

Ponaitis do asaba kad jo 
kilmę taip slepia? — klausia 
mano šonkaulis kai parėjau.

— Reikėjo nueit ir tu bū
tum tiek žinojus kiek aš ži
nau .... — sakau aš.

— Nekrėsk juokų: sakyk 
ką patyrei, — sako ji.

— Nieko nepatyriau, ba 
repeticijos nebuvo, ir turė
siu laukt vakaro, — sakau 
aš.

— Matai koks tu žioplas. 
Sakiau palaukim vakaro ir 
nuėję pamatysim.

Ir reikėjo laukti.
Atėjo vėlyba popietė, ir 

vėl raginu šonkaulį skubint 
rengtis kad nepavėluotume.

Apsirengėm, išėjom, ir 
daėjom Lietuvišką salę.

Beveik nepavėlavom gaut 
sėdynes, ba jau buvo pilna 
kitų kurie, irgi žingeidavo- 
si patirt kas tas do Ponai
tis.

Pakilo uždanga. Praeina 
aktas pirmas, dar nieko, ale 
kai atėjo antras aktas, ap
ėmė žingeidumas. Aktoriai 
vaidina, Ponaitis scenoj ma
tosi, ale kas jis, man rupi. 
Tas aktas praeina ir dar ne
žinom nieko. Trečiam akte 
jo meilužė ima verkt kam 
jis slepiasi nuo jo, ale kai jis 
pradeda pasakotis kas jis 
tokis, vėl įsimaišo kas ten 
ir paslaptis lieka neišaiš
kinta. Vėl laukiam toliau 
ir sulaukiam ketvirto akto.

Tik ketvirtam akte jo my
limoji išgirsta jį pasakojan
tis (ba savo moterišku užsi
spyrimu privertė pasakyti) 
kas jis yra ir kodėl slėpėsi.

Jis slėpgsi nuo visų dėlto 
kad jam uždrausta iki sueis 
25 metai susidėti su mergo
mis. ba Kauno vyskupas y- 
ra jo tėvas, tai yra kaip tė
vas, io dėdė, kuris jį į mok
slus leido ir užrašė jam vi
sus turtus jeigu iki 25 metų 
suėjimo baigs mokslą ir ne-

— Eik sau vienas jeigu ( 
neiškenti, matai aš turiu 
pietus kept,.— sako ji.

Nieko nelaukdamas, apsi
movęs kepurę išbėgau j sa
lę. Ateinu į vidų ir laukiu 
susirenkant artistų, kai re
peticiją pradės imsiu ir su
žinosiu kas tas do Ponaitis 
ir kodėl jis taip paslaptyje 
užlaikomas kad niekas neži
notų iki veikalo galo kas jis, 
koks žulikas ar geras žmo
gus, kunigas kuris prie mer
gos lenda, ar kas kitas.

Laukiu, laukiu nesulau
kiu nieko. Pamatau salės1

susidės su mergomis. Vys
kupui turėjo net prisiekt tą 
pildyt, užtai bijojo pasisa
kyt kas jis ba tada ir vys
kupas gali sužinot ir panai
kint savo užrašymus. Ale 
meilė vistiek turbut saldi, 
ba jis slaptai, nepaisydamas 
prisiekos vyskupui suranda 
sau Amerikietę mylimąją il
su ia slaptai mylisi.

Jiedu ko tik abudu nenu
siskandina jurose kada įsi
maišo butlegeris iš Ameri
kos ir prilenda prie tos mer
ginos. Nežinodami kas tas 
Ponaitis yra, visi mislina

Keistas klausimas: kodėl žie
mą šalta? Šalta del to kad žie
ma. Bet kodėl žiema? Del to 
kad šalta. .. .

Bet kodėl ant žemės buna šal
čiai, nors saulė šviečia žiemą ir 
vasarą ?

Katrie nebijo pakelti akių į 
saulę mato kaip ji vasaros laiku 
esti aukštai, beveik virš galvų. 
O dabartiniu laiku, žiemą, saulė 
nuėjus kažin kur Į pietus ir ei
na per dangų visai žemai, ir vi
sai trumpai tešviečia, nes die
nos ilgis šiuo laiku yra vos apie 
8 valandos nuo saulės tekėjimo 
ir ’užsileidimo.

Bet dabartiniu laiku saulė di
desnė negu vasarą ir eina že
mai, arčiau žemės, kodėl ji ne
duoda gana šilumos? — gali pa
klaust koks perdaug geras tė- 
mytojas.

Tiesa, mėnulis ir saulė kada 
buna žemai, pradedant tekėti, 
yra daug didesni negu kuomet 
užlipa aukštai virš galvų. Vie
nok didumas yra tik išvaizdoje, 
o ne tikrumoje, ir saulė ir mė
nulis yra lygaus didumo ar bu
na aukštai ar žemai, dar tik 
pradėję tekėti arba leidžiantis.

Spinduliai Nesiekia Tiesiai
Tikra priežastis šalčio žiemos 

laiku yra ta kad saulė yra toli 
nuo musų. Nuo žemės centro 
ji nėra toliau negu paprastai, su 
mažyčiais išėmimais, delei ne 
visai apvalaus bet pailgo žemės 
kelio aplink saulę, bet ji yra 
toli pietuose, kadangi šiaurinis 
žemės galas nukrypęs nuo sau
lės šalin. Atsižvelgiant Į tikru
mą, vasarą, Birželio pabaigoje 
ir Liepos pradžioje saulė esti 
toliausia nuo žemės negu kitais 
meto laikais.

Kadangi tas atsitolinimas yra 
oermenkas padaryti kokią nors 
reikšmę ant saulės šilumos tai 
tas bendro neturi su šaltumu ar 
šiltumu.

žiemos laiku esti šalta delei 
šitų priežasčių: musų žemelė — 
dulkelė erdvių beribėse — suka- > 
si-kabo erdvėje baisiai šaltoje j 
ir tamsioje juodoje kai juo- 
Ižiausi dažai. Erdvių niekas ne
gali Įšildyt, nes jose nėra kur 
šilumai laikytis. Jos taip šal
tos kad niekas jose negali eg
zistuoti.

Kuo aukščiau nuo žemės, net 
karščiausios vasaros laiku, or- 
laivininkas kildamas, nors arti
nasi galima sakyti prie saulės, 
tuo labiau jam darosi šalta ir 
sušaltų jeigu neapsirėdytų tin
kamai į aukšti keldamasis.

Net visai netoli žemės, ant 
kalnų, vasarą ir žiemą esti snie
gas, dėlto kad kalnų viršūnės 
yra toliau nuo bendros žemę ap-

mums beveik tiesiog, jos spin
duliai per dienų dienas pilasi 
ko ne stačiai iš viršaus, taigi 
atsimuša tiesiai Į orą ir žemę ir 
viską jkaitina-šildo.

žiemą gi saulės spinduliai pa
liečia žemę tiesioginai tiktai pie
tų gale. Dabar sakysime Ar
gentinoj, Brazilijoj, abelnai pie
tų ekvatoriaus pusėje saulė kai
tina tiesiai iš viršaus ir ten šil
ta, ten dabar vasara.

Mus pasiekia tik šviesa, šilu
ma gi gaunama mažomis dali
mis, tik paviršiu prašliaužia.

Tuo gi tarpu šiaurėje viešpa
tauja naktis. Ten laiko apgau
bus savo glėbyje ne vieną pusę, 
kaip vasaros laiku saulė, bet 
visą šiaurini žemės galą, bendra 
šalta tamsuma. Iš ten eina pas 
mus šalti vėjai, jie naikina sau
lės šilumą ir tokią mažutę ko
kią mes gauname. Kada užei
na šiaurės vėjai, pūgos, praside
da baisus šalčiai net tose dalyse 
kur mes gyvenam, nekalbant 
apie pačią šiaurę.

Saulė šilumos duoda nemažai 
ir žiemą, nes kuomet tik šiau
rys paliauja galima jausti šilu
mą ir matome kaip tirpsta le
dai ir sniegai. O kada užeina 
pietų vėjelis jis viską rodos lyg 
i vasarą pavers nors viduryje 
žiemos.

Šiaurės žemgalyje, kaip ir pa
čiame pietų žemgalyje, žiemą ir 
vasarą viešpatauja ledynai, nes 
tų žemgalių niekad saulės spin
duliai tiesiai nepasiekia ir ne
įstengia sutarpyti ledų ir snie
gų-

Užtenka Vienos Saulutės
Gyvendami šioje erdvių daly

je ir matydami kitose tolimose 
dausose grupes saulių-žvaigž- 
džių, rodos turėtume pavydėti 
kitoms, anų saulių planetoms, 
kad jos turi net po kelias sau
les, nes ten amžinai šviesu, am
žinai šilta. . . .

Bet nepadarykim klaidos: ta 
viena maža musų saulutė (lygi
nant su kitomis) gana mus va
sarą prikaitina ir prikepina, kas 
butų jeigu turėtume dvi tokias 
saules?! Tikriausia iškeptume 
ir neliktų musų. Arba dar tik
riau : musų niekados ir nebūtų 
buvę nes ant žemės jokia gyvy
bė negalėtų laikytis delei dide
lio karščio. Prie to, gal nebūtų 
nei žemės, nes abi saulės viena 
į kitą žemės skritulį traukdamos 
jį prarytų.

Taigi turim tik džiaugtis kad 
kitos saulės mums matomos tik 
mažutėmis žvaigždutėmis, kad I 
musų saulė yra tokio tolumo ko
kiame dabar yra ir kad turime 
žiemas ir vasaras, kas viskas 
yra nepaprastu gamtos sutvar-

Kaip karališko kraujo prin
cas žiuri į Nash automobilį pa
sirodė iš gauto Nash Motors 
Company kablegramo nuo Šve
dijos Princo Williamo; kabelis 
skamba šitaip: ‘'Pirmu sykiu 
važinėjausi nauju puikiu auto
mobiliu. Linkiu Nash geriau
sių pasekmių. Pasirašo Princas 
William.”

Kuomet šis princas pereitą 
rudenį, važinėdamas po Ameri

ką su paskaitomis, aplankė Ke
nosha mieste esančią Nash Mo
tors Company išdirbystę jo tau
tiečiai darbininkai padovanojo 
jam Arr.ba ::-:ador modelio karą. 
Karas tuojau buvo pasiųstas į 
Stockholm.-} ir laukė princo ir jo 
kompanijos sugryžtant.

Nash karai jau senas laikas 
kaip mėgiami švedų karališkoje 
šeimynoje. Kuomet princas 
Lennert, Princo Williamo su-

Sosto įpėdinis Gustaf-Adolf 
yra kitas Švedų karališkos šei
mynos narys turintis Nash. Jis 
pirmosi Special Six sedaną per
eitą pavasarį Stockholme.

Švedijos karaliaus palocių už
vaizdą irgi važinėja su Nash ir 
tankiai sykiu su karalium ja
me važinėjasi.

REIKALAUJAM 
AGENTU

i Platinimui “Dirvos”

Į Lietuvą eina ibe jokio trukdymo.

UŽPRENUMERUOKIT “DIRVĄ” SAVIŠKIAMS j— 
L1ETUVĄ - BRAZILIJĄ - ARGENTINĄ - KUBĄ 

Tiktai $3.00 metams.
Kanadon kaina metams $2.50. Pusei metų pusė kainos

Kas užrašys naują metinę prenumeratą gaus dovanu 50c 
vertes knygą “Vienuolyno Slaptybės” arba kokią kitą.

0820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

užvaizdą ir klausiu:
— Kada prasidės “Palan

gos Ponaičio” generalė re
peticija?

— Repeticija? Vai, Spra
gile, repeticija buvo vakar 
po pietų, jie vieni užsidarę 
atlaikė ir jau šiandien ne
bus, — sako jis.

Ir taip aš nieko nepešiau 
ir vėl likau apviltas. Visur 
klausinėjau kas tas do Po
naitis ir norėjau žinot pirm 
perstatymo, ale dabar pasi
tari apviltas ir pamačiau 
kad be vakaro nieko nesuži
nosiu. Apsisukau, per du
ris nėriau ir nukiutinau sau 
namon.

— Na, papasakok, kas tas

kad jis yra Kauno žulikas, 
ir priverčia merginą para
šyt jam laišką kad jis dau
giau pas ją nelandžiotų.

Iš susigraužimo jis bėga 
skandintis, ba be jos nenori 
gyvent, ale jo planus suga
dina ta mergina, kuri irgi 
bėga skandintis ir jiedu pas 
vandenį susitinka. Ji nuta
rė nusižudyt negu už seno 
butlegerio tekėt....

Tai štai ką mes pamatėm 
ir dabar visi žinom kas tas 
Ponaitis, ale redaktorius 
liepė man nieko apie tai ne
rašyt kad daugiau biznio 
butų kada visi skaitys “Dir
vą” ir norės patirt kas tas 
Ponaitis.

supančios tirštos atmosferos.

Oras Palaiko šilumą
Asmosfera-oras yra vienatinė 

musų šilumos laikytoja, kuri 
išgelbsti mus nuo sudegimo va
sarą ir nuo visiško sušalimo žie
mą.

Saulės spinduliai turi kur at
simušti ir tik tada gali būti šil
ta. Per 93,000,000 mylių eida
mi link žemės, saulės spinduliai 
neturi už ko užkliūti ir jie visai 
nešildo tamsių erdvių. Patekę 
į musų atmosferą, jie padaro ją 
ir šviesia dieną ir tamsia mėly
na naktį. Jie taipgi apšildo at
mosferą ir ji šilumos perimta iš
silaiko šilta vasarą per naktį.

Vasaros metu saulė šviečia

I kymu, kas vargiai rasis kitose 
j saulių sistemose, užtai jeigu 
kartais mokyti žmonės sako jog 
vargu kitose erdvių dalyse ga
lėtų rastis planetų su gyvybe ir 
tokiu panašiu gyvenimu kaip 
pas mus ant žemės tai net gali
ma ir tikėti, nes sunku įsivaiz
dinti kad kitur pasitaikytų taip 
supuolęs tolumas kaip musų že
mės ir saulės, su taip pritaiky
ta šiluma ir šalčiu, kas duoda 
mums progą gyventi šioj ašarų 
pakalnėj.

Mėgstat Sportą? skaity
kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus.

Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didelė 
knyga — viso 1 52 puslapių — atiduodama už numažin
tą kainą — tiktai už 50 centų, Dabar laikas pirkti!

Knygoje yra keliolika pilno puslapio didumo paveiks
lų iš slaptų vienuolyno gyvenimo scenų.

Užsakymus siųskit pridėdami savo aiškų vardą ir adre
są. Galit siųsti pašto štampais, po 2c arba kitokiais.

KAS PRISIUS “DIRVAI” VIENĄ NAUJĄ METINI 
SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIA KNYGA 

VISIŠKAI DOVANAI!
Užmokesti siųskit pašto štampais.

"DIRVĄ”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.



D I R V X

BE DEMAGOGIJOS NEI ŽINGSNIO . . .
N1EPERSENAI Grigaitis 
1 ' “Naujienose” pasisakė 
kaip jis galėtų demagogiją 
varyt po Voldemaro barnių 
Genevoje su Pilsudskiu, bet 
prisipažino nenorįs. Tada 
mat socialistams buvo už
minta ant uodegos del Pleč
kaičio.

Dabar, Plečkaiti nuzalati- 
nusios, “Naujienos” vėl su- 
gryžo prie demagogijos.

Paskiausia demagogija y- 
ra tai panaudojimas Lenkų 
plepalų apie Voldemarą ir 
jo pažiūras Į Lenkus.

Varšava visada skaitėsi 
Lietuvos ne tik globėja bet 
ir savininkė, ir dabar palei
do gandus buk Voldemaras 
mato tik Lenkijoje sau už
tarėją ir “sargą” (nors ne
senai dar tą “sargą” kaip 
katiną nuo lašinių pavykėjo 
Rusija, pagrasindama neki
šti nosies Į Lietuvą).

“Naujienų” demagogija 
užsiveria tame kad jos krei
pia skaitytojų domę ne j tą 
kur Voldemaras pasakė jog 
su Lenkija derybas pradės 
tik Vilniuje, tai yra kada 
Lenkai atiduos Vilnių. Tas 
nesvarbu, nes kaip Į tai sa
vo skaitytojų domę kreipti 
kad Voldemars nėra jų par
tijos. Štai kas reikia rody
ti:

“Globėjai” Lenkai pasigy
rė spaudai -kad Voldemaras 
norįs matyti galingą Len
kiją, nes tik galinga Lenki
ja galėtų Lietuvos egzista
vimą garantuoti....

Ar tą Voldemaras sakė ar 
ne “Naujienos” nesustoja 
pąmislyti, bet tai yra puiki 
pamazgų puodynė užpilti 
Voldemarui ant galvos, ir 
p. Grigaitis viską ištisai pa
naudoja.

Voldemaras net jokių siū
lymų deryboms nedaro ir 
laukia ką Lenkai pasiūlys 
kaipo pagrindą susitaiky
mui. Pats Voldemaras gi 
pasakė kad nesutinka užve
sti jokios komunikacijos su 
Vilniaus kraštu, nors su vi
sa Lenkija gali užvesti, nes 
jei priims iš Lenkų rankų 
Vilnijos pašto siuntinius ir 
kitokią komunikaciją tai 
reikš jog sutinka kad ta te
ritorija Lenkų naguose tei
singai yra. 

▼ ▼ ▼

Pietų Amerikos 
Lietuviai Šviečiasi

Iš vargo į vargą įšokę — iš 
Lietuvos išbėgę laimės jieškoti 
Argentinoje, — musų broliai ir 
ten neužmiršta kad žmogus ne
gali be apšvietos gyventi, kad 
šalip duonos reikia ir dvasiško 
peno. Ir štai jie ten kiek išgali 
ir kokius išgali leidžia laikraš
čius.

Brazilijoje, Argentinoje jau 
iš pirmiau pasirodė komunistiš
ki laikraščiai leidžiami tamsini- 
mui ten vargstančių Lietuvių. 
Bet prieš juos, lyg kokis vais
tas, atsiranda ir kitų pakraipų 
laikraščiai. Brazilijoje turi sa
vo, o štai Argentinoje, Buenos 
Aires mieste, pradėta leisti Ar
gentinos Lietuvių savaitraštis 
“Balsas”, kurį leidžia draugija 
“Lietuva”. Šis laikraštis yra 
rimtos tautiškos progresivės 
dvasios, del ko linkėtina kad vi
si Pietų Amerikos Lietuviai jį 
skaitytų. Patartina šiaurinėje 
Amerikoje gyvenantiems išra
šyti jį saviškiams gyvenantiems 
Argentinoj ir kitose Pietų Ame
rikos šalyse. Pasiųskite pora

*--------------------------
dolarių, už juos laikraštis eis 
apie pora metų, o sykiu bus ir 
didelė parama patiems leidė
jams, nes nusiskundžia dideliu 
nedatekliu, o kurie išgali au
kauja patįs nuo savo uždarbio 
kad tik “Balsą” išlaikyti.

“Balsas” pradėjo eiti Gruo
džio 2 d. “Dirva” gavo jo du 
numeriu, ir matyt kad laikraš
tis vedamas rimtai.

Redaguoja J. Bukevičius, ad
resas:

Calle Cerrito 1037 
Buenos Aires, Argentina.

▼ ▼ ▼

Mirė Kun. M. Gustaitis
“Draugas” praneša kad Gruo

džio 22 d. staiga mirė Lazdijų 
Gimnazijos direktorius, poetas, 
rašytojas ir Lietuvos veikėjas 
Kun. M. Gustaitis.

Jis iš vakaro dar jautėsi ge
rai, tik nakties laiku staiga bu
vo apimtas ligos ir mirė.

Kun. Gustaitis yra ir Ameri
kiečiams daugeliui ypatiškai ži
nomas, nes lankėsi čia rinkda
mas aukų “žiburio” draugijai 
1914-1915 metais.

Kun. Gustaitis paliko daug 
gerų patriotiškų raštų ir buvo

vienas iš senosios kartos rimtų 
Lietuvos literatų. 

▼ ▼ ▼

Paulauskas jau ne 
“Sandaroj”

Kaip “Naujienų” korespon
dentas praneša, dabartinis ‘San
daros’ redaktorius, J. Pronckus, 
pasielgė visai diktatoriškai: su
manė ir .prašalino ir “Sandaros” 
spaustuvės ilgai ten dirbusį ir 
ėjusį Sandaros centro valdybos 
pareigas K. J. Paulauską.

Aprašymas tos istorijos pa
rodo kad viskas buvo padaryta 
beveik taip kaip 1926 metais 
Gruodžio 17 d. Kaune: po nak
čiai Paulauskas pasijuto nerei
kalingas “Sandaroje”.

Kadangi “Naujienų” kores- 
pondentas pamini Paulausko at- 
sižymėjimus kaipo nustatinėju- 
sio Sandariečių mintis kaslink 
Kauno perversmo, reiktų many
ti kad ar tik ne del tų minčių 
Paulauskas su Pronckum skilo. 
Vienok jeigu greitu laiku nepa
sirodys “Sandaroje” permainų 
tai reiks suprasti kad Paulaus
kas turėjo išeiti iš “Sandaros” 
kaipo žmogus įkirus ir karštas, 
norintis bosauti, su kuriuo jo- 
kis inteligentas, ypač iš Lietu
vos, susitaikyt negali.

LAIMĖJIMO PAŠVAISTĖ
Šiąnakt šviesiam sapne regėjau
Nerio pavergtus krantus, 
Ir seną kalną Gedimino 
Kur degė aukuras kaitrus....
Nuo jo šimtai pašvaisčių skrido 
Slaptingu dangaus tamsumu 
Ir verksmas tylumoj įsmigo 
Vergijoj brolių vargstančių.... s
Aplinkui didį aukurą juravo . - I
Svajingos, niūrios minios, 3
Ir savo maldas atnašavo, 
Ir jųjų atdusiai į ritmą pynės....
O laužas padegtas liepsnojo , 
Galinga keršto ugnimi
Ir karžygiai drąsumo himnus grojo, 
Jų širdis guodė viltimi....
O kai galingas aukuras išblėso, 
Minių šauksmai pradėjo tilt;
Tada šiušeno aržuolynų lapai 
Ir senos dvasios ėmė kilt.
Jų akis degė keršto ugnimi,
Krutinės dengės žvilgančiais šarvais, 
O širdis kaustės kančių grandimi 
Ii- verkiančių minių šauksmais.
Dvasios išlėto liūdnos pažiurėjo
Į mirgančius nakties žvaigždynus
Ir skaudų kerštą pažadėjo
Už šalį skęstančią miglynuos. ...

“Karys”. Ignotas Andrašiunas.

GĖLELĖ IR BERNELIS
Gražų pavasarį, kai švietė saulelė, 
Sodino gėlelę gražioji mergelė;

Sodino, augino, laistė ir ravėjo
Iki jos žiedeliai gražiai sužydėjo.

Koks linksmumas buvo jaunutės mergelės 
Kad gražiai žydėjo jos darže gėlelės.

Atėj rudenėlis, žiedeliai nuvyto,
Tiktai atminimas apie jas jai liko. ...

¥ * ¥
Gražią vasarėlę, kai švietė saulelė, 
Pažino mergelė skaistųjį bernelį;

Pažino, augino jam meilę širdelėj,
Ik be jo nerimo jos jauna galvelė....

Kokis džiaugsmas buvo gražutės mergelės 
Kada ji pajuto kad ją myl’ bernelis....

Atėj’ rudenėlis ir šalta žiemužė,
Bet vis ją atlanko mylimas bernužis.... 

Meilė ne gėlelė, nuo speigų nenyksta 
Jeigu randa širdį kuri jai prilygsta... .

Adonis.

M. V. Gogolis
BAISUS KERŠTAS

Ant.-Fer. Max.

(Tąsa iš pereito num.)
Džiaugsmas per kalnus nuaidėjo — 

puota kazokams prasidėjo. Švytuoja kar
dai, kalavijai, kulkos it bitės skraido, žir
gai putoja, trypia žemę, žvengia. Nuo bal
sų galva svaigsta, nuo dūmų, dulkių akis 
temsta. Viskas susimaišė; bet kazokas 
jaučia kur priešas, o kur savas. Prazvimbs 
kulkelė, ir krinta nuo žirgo nenauda; su
žaibuos aštrus kardas ir krinta galva it 
kopūstas — ritasi žeme kraujais aptekus 
ir dar neaiškius žodžius veblena.

Didžiausiame sūkuryje sukasi Danilas, 
matosi raudonas viršus kepurės, net akis 
veria aukso diržas ant jo mėlyno žipono; 
it audra draikos juodi žirgo karčiai. Da
nilas it paukštis ore skraido; net linksta, 
žvanga aštrus kardas — dešinėj, kairėj 
aukas renka. Kirsk, kazoke! džiaugkis. 
kazoke! ramink jauną savo širdį, nežiūrėk 
į auksą, šilkais išsiūtą rūbą, auksu išsags
tytą šarvą — su purvais trupk kas papuo
lė! Mušk, kazoke! džiaugkis, kazoke! tik 
atgal pažiūrėk — niekšingi Lechai namus 
rengias padegti ir gena išgąsdintą bandą! 
Pasuko Danilas atgal savo žirgą ir štai jau 
kardas vėl švytuoja, tik jau kitoj vietoj — 
prie pat gimtinių rūmų, ir aplink jį vėl re
tėja Lechų būriai.

Valanda, antra jau praslinko, o Le
chai, kazokai vieni kitus skerdžia. Ne
daug paliko vienų ir kitų, bet nenurimsta 
ponas Danilas — taikliai moka jėtį ir kar
dą valdyti, iš balnų Lechus kai pėdus tran
ko, pėkščiuosius žirgu trypia. Jau nyksta 
priešo eilės, Lechai iš kiemo iškurnėjo, jau 
kazokai drasko nuo žuvusių rubus, auksu 
sagstytus šarvus renka. Ruošiasi Danilas 
Lechus vyti, žvalgosi1, savuosius šaukia... 
ir staiga įnirišmu sustingo — pamatė Kat
rės tėvą. Mato, jis raitas stovi ant kalno 
ir šautuvu jį taiko. Danilas paspaudė sa
vo žirgą ir dumia tą niekšą sutikti... 
Narsus kazokas į pražūtį skuba.... Su
bildėjo šautuvo garsas — ir burtininkas už 
kalno smego. Tik ištikimas Steckas pa
stebėjo kai šmėktelėjo raudonas rūbas ir 
keista jo kepurė. Susiubavo kazokas, nuo 
savo žirgo krito.... Suklupo Steckas prie 
savo pono: guli jo ponas, kai aržuolas pa
laužtas, šviesias akis užmerkęs, raudonas 
kraujas iš krutinės teka. Matyt pajuto ar
ti esantį ištikimą tarną, ramiai blakstienas 
atidarė, akim pražiūrėjo.

— Atleisk, Steckai! Pasakyk Katry
tei kad neskriaustų sūnelio, kad ji jo neap
leistų, ir jus, draugužiai, nieko jam blogo 
nedarykit!.... — ir nurimo. Siela aplei
do kazoko kūną, lupos pajuodo — narsus 
kazokas amžinu miegu užmigo....

—Eik, poniute, eik pažiūrėti brangaus 
savo pono, jis guli sustingęs kai medelis — 
amžinu miegu miega! — Rauda ištikimas 
tarnas ir traukia Katrę už rankos.

Sumojavo rankom Katrė ir krito kai 
rugių pėdas ant mirusio kūno.

— Brangus mano vyre, tu guli akis už
merkęs, nei sudiev man nepasakęs! Ak, 
stok, stok sakalėli, ištiesk savo ranką. Bent 
kai'tą pažvelgk į Katrytę, praverk savo lu
pas ir tark nors žodelį!.. Tu tyli, skais
tus mano vyre, nenori nei žodelio tarti. Ta
vo veidas juodėja, kaip prieš audrą jūru
žė. Širdis nustojo plakti! Kodėl tu toks 
man šaltas, kodėl esi sustingęs? Turbut 
negraudųs mano žodeliai, nekarštos ašarė
lės, negaliu jomis tave sušildyt? Turbut 
negarsios mano raudos — ne joms tave 
pažadint! Kas vadovaus kazokams, kas 
ves tavo pulkelį? Kas jodinąs tavo juodu 
žirgu, kas žvytuos tavo kardu, prieš kazo
kų pulkelį? Kazokai, narsus kazokai! kur 
laimė, garbė jūsų? Štai guli jūsų vadas, 
guli ant žemes kaip’aržuolėlis, savo akis 
užmerkęs. Palaidokite ir mane, abiem su- 
pilkit vieną kapą! Nereikia man brangaus 
karsto, nereikia man lentelių. Jau man ne
reikia brangių turtų, nereikia gražumėlio!

Draskosi, verkia vargšė Katrė; o toli

už aukštų kalnų, dulkių debesys kįla 
— senis esaulis Gorobecas pagalbon skuba.

X.
Žavingas Dniepras giedros metu, ka

da laisvai tolygiai pro miškus, kalnus šnio
kščia, savo vandenį į tolį gena. Nesiaučia 
bangų uraganai, nedunda draskomos uo
los. Žiuri, negali suprasti ar ta didi platy
bė slenka, ar vietoje stovi. Vaidenasi lyg 
platus vingiuotas plotas stiklu išlietas; kad 
ne vanduo bet platus, neturintis nei pra
džios nei galo skaidrus veidrodžio stiklas 
vingiuojasi, rangosi pro nepermatomus 
laukus, pro žalias pievas. Tada ir saulei 
malonu pasižvalgyti iš aukštybių, užgrū
dinti savo karštus spindulius pasiekus jo 
šaltą veidrodinį paviršį ir ant krantų snau
džiantiems miškams aiškiau gelmėse atsi
spindėti. Žali, tankus, garbanoti miškai! 
miškų įvairiaspalvės gėlės, būriais susispie
tę prieš vandenį lenkias, ir žiuri — neatsi- 
žiuri, neatsigeri savo šviesiu atspindžiu; 
prieš jį šypsosi, nuoširdžius pasveikinimus 
siunčia, savo šakelėmis linguoja. Bet vi
durio Dniepro niekas negali matyti; nie
kas, apart mėlyno dangaus ir saulės, ne- 
drysta į jį pažvelgti, net retas paukštis da- 
skrenda pačią Dniepro vagą. Puikus, ža
vingas didis Dniepras! nei vieną pasaulyje 
upė negali jam prilygti. Žavingas didis 
Dniepras ir šiltą vasaros naktį, kada visi 
sumiega: ir žmogus, ir žvėris, ir paukštis 
tik vienas Dievas didingai žvalgo dangų ir 
žemę ir purto dangaus dangtį. Nuo dang
čio krinta aukso žvaigždės; spindi, liepsno
ja aukso žvaigždės ir nušviečia visą pasau
lį ir visas kartu Dniepre atspindi. Dniep
ras visas tvirtai laiko tamsiame fone; ne: 
viena iš jo neištrūksta — kol aukštybėse 
neužgesta. Tamsus miškai, pilnutėliai mie
gančių paukščių, griūvanti seni kalnai kar
tu jungdamiesi stengiasi nors savo tamsiu 
ilgu šešėliu jį pridengti — viskas veltui! 
Nėra to pasaulyje kas galėtų Dniepro pa-| 
virsiu pridengti, jo vandenį užtvenkti. 
Tamsiai mėlynas vanduo plačiai išsiliejęs, 
tiek dieną, naktį plaukia ir plaukia, ir kiek 
tik žmogaus akįs mato tiek jis matosi į to
lį. Nakties atšaldytos bangos glaudžiasi 
prie krantų, juos glamonėja, savo šaltomis 
lupomis bučiuoja ir sidabriniais vingiais 
skuba į srovę, o jų pėdsakais vejasi švel
nutės spindančios bangelės, jos mirgsi, 
spindi it turtingi damasko kardų diržai... 
išsilieja, ir vėl paviršis lygiai plaukia, ir vėl 
Dniepras miega, saldų sapną sapnuoja. Ir 
tada žavingas Dniepras — nei viena pasau
lyje upė negali jam prilygti! Kada padan
gėmis, viršum aukštų kalnų slenka smar
kios audros, miškai siūbuoja, iš kelmų vir
sta, tvirti aržuolai braška, kada perkūnai 
šėlsta, tranko, žaibai audringą dangų rai
žo nu'šviesdami visą pasaulį — tada baisus 
Dniepras! Bangos kalnų kalnais virsta, 
staugia, ūžia, ant krantų riogsančius kal
nus drasko, daužo ir putodamos atgal žai
bu krinta, staugdamos toli išsilieja. Taip 
nerimsta seno kazoko močiutė išleisdama 
vienintelį sūnų į karą: jis linksmas, gerutis 
joja ant juodo žirgo, į šonus įsirėmęs, gal
vą auktšyn iškėlęs; o ji žilaplaukė rauda, 
paskui sūnų bėga, nori užbėgti žirgui ke
lią, už pavadžių sulaikyti, savo sūnelį dar 
kartą priglausti; savo raukšlėtas rankas 
laužo — verkia, graudžios ašaros per vei
dus rieda.

Pro Dniepro putojančias bangas ne
jaukiai žvalgosi juodi apdegę kelmai ir 
plaujami akmens. Viršum putojančių ban
gų plaukia valtis, ją bangos daužo, blaško 
kai plunksnelę. Ir koks kazokas, koks 
drąsuolis išdryso tokiu laiku žaisti kada 
senas Dniepras pyksta-šėlsta ? turbut jis 
nežino kad jis toks galingas; kad gali žmo
gų sunaikint kaip musę.

(BUS DAUGIAU)
Lietuviu Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 

senovės Lydų tautos Mažojoj Azijoj, kuri, kaip 
matoma, yra buvus Lietuvių prabotė. Parašė J. 
O. Sirvydas. 35 pusi...................................................... 10

POETAMS
Neprigulmybės 10 Metų 

Sukaktuvių Eilių 
Kontestas!

Iš priežasties suėjimo 10 . | 
metų Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių Vasa
rio 16 d., 1928 m., “Dirvos” 
redakcija skelbia kontestą I 
musų poetams parašymui 
toms sukaktuvėms paminėti 
eilių.

Eilės gali būti istoriškos 
ir maišytos su šių dienų 
nuotikiais, gali būti tik pa
remtos šių dienų kovomis už 
nepriklausomybę, gali būti 
ir grynai alegorinės.

Siųskit tuojau, nes anks
čiau geriau. Laiko duoda
ma iki Vasario 15 d. Eilės 
bus paskelbtos kad ir po 
Vasario 16 dienos, bet ne- 
gaišuokit su siuntimu.

Turi būti netrumpesnės 
kaip 16 eilučių, turi rymuo- 
ti ir turėti ritmą.

DOVANOS
Dovanos skiriama $25.00 

vertės knygomis kokias tik 
“Dirvos” knygyne galima 
rasti.

1-ma dovana: $10 vertės 
knygomis,

ir trys dovanos po $5 ver
tės knygomis, už sekančias 
tris geriausias eiles.

Gali dalyvauti Lietuvos 
ir Amerikos poetai ir gali 
prisiųsti po daugiau negu 
vienas eiles, bet vienas gaus 
tik vieną dovaną, nors jo ir 
antros eilės butų geros. Ki
tos dovanos eis sekantiems 
gjeriausiem^.

Ant lakšto su eilėmis tu
ri būti autoriaus tikra pa
vardė ir pilnas adresas.

Po eilėmis parašas bus 
paliktas kokį pats autorius 
ar autorė pasirašys, bet re
dakcija pasilieka teisę lai
mėtojų tikras pavardes pa
garsinti.

Bus pagarsinta pavardės 
tik laimėtojų, nors ir kitų 
eilės bus sunaudota kurios 
tiks spaudai.

Siunčiant kontestui eiles 
būtinai reikia ant jų pažy- . J 
mėti jog kontestui skiria
mos.
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Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
2622 — 16th Street, N. W. 

Washington. D. C.
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Naujausia komedija 

“Ekscelencija” 
Keturių aktų Komedija 
apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės, tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
į Kauną “aukštų” žentų 
jieškot ir kaip jos pa
puolė į Kauno žulikų 
nagus, iš kurių jas lai
ku du Amerikiečiai vy
rai laiku išgelbėjo ir 
patįs su jom apsivedė. 
Veikale dalyvauja trįs 
moterįs ir šeši vyrai. 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 
aktuose. Reikalaukite 
Dirvoje. Kaina 50c. i
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Juodas Karžygis
Senovės Pasaka. -Ar Parašė VĖJAS.
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ir Svietas Juoksis sy
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Ir vėl žydėjo “Meilės Darže” gėlės, vėl 
žolė žaliavo, vėl medžiuose paukščiai čiul
bėjo, ir vėl ten buvojo Alina — bet vis vie
na, viena...

Savo darželyje, priešais portiką, dabar 
ji įrengė “Meilės Altorių”, prie kurio pra- 
klupodavo dienų dienas, svajodama apie 
savo dingusias džiaugsmo dienas.

Jieškojo ji savo mylimojo po visus 
kraštus, bet rast negalėjo. Klausinėjo Ag- 
nitos nuolatos ar nepatyrė iš kur ką apie 
Ardį, bet vis nieko negirdėjo. Buvo atsi
lankius jau ir pas savo tėvus ir manė ten 
kokių žinių apie jį gauti, bet ir ten buvo 
tuščia. Klausinėt neklausinėjo, nes neno
rėjo su tėvais jokių kalbų apie Ardį užves
ti, tik bandė nugirst ką iš šalies.

Senesni Nemyros patarėjai pradėjo 
kalbėti kad šalis negali būti be vyriško 
valdovo ir kad reikia Alinai rasti vyras 
kuris paimtų valdžią.

Pavasarį per pirklius pasiekė Lamžiną 
žinios — ir jas pirmiausia pagavo Agnita 
— kad toli į šiaurvakarius nuo jų, retai 
girdimos kunigaikštijos susidėjo į vieną ir 
įsteigė didkunigaikštiją, o jos valdovu yra 
jaunas, patogus karžygis, Ardys, kuris iš 
kur tai parėjo, atsiėmė savo motinos žemę 
iš svetimo valdovo, ir liko apšauktas did- 
kunigaikščiu. Buvo kalbų kad jis turėjo 
didį karą ir pasekmingai laimėjo.

Kaip šita žinia atsiliepė į Aliną? Ne- 
nuspėsit. Pažvelgkit dabar į Agnitą: ji 
nusigando pamačius savo karalienę: ta na
bagė nutirpo, išbalo ir nualpo tą išgirdus. 
Kodėl? Ar iš džiaugsmo kad surado savo 
mylimąjį, kad gavo nors ką išgirsti apie jį 
po tokio ilgo laiko? ar iš pasitenkinimo 
kad jis yra gyvas ir sveikas ir turi žemes 
ir turtus kurių pirmiau Sakėsi neturįs? 
Ar užėjo jai graži mintis — palikti Lamži
ną ir bėgti pas jį?....

Ne.... Ne taip ji norėjo apie Ardį 
išgirsti, ne tokioj vietoj geidė jį surasti. Ji 
nutirpo iš nuogandos kad jo daugiau nega
lės matyti. .. . kad jis jau jos niekados ne
galės būti. Jeigu jis butų kur blaškęsis, 
ji butų turėjus viltį dar jį sulaukti, ar su
sieiti kur nuošaliai, kada praeis keletas 
metų ir visi viską užmirš. Dabar gi jai 
prie jo keliai užsidaro. Jis tampa viešas 
ir atsakomingas žmogus. Gerai suprato 
kad jis ten turės gyventi ir būti, ten kurti 
savo lizdą — ten imti sau moterį, ten lik
ti iki mirties.... To tai Alina nusigando, 
ir nusigando kas turės nutikti su ja....

Nepasekmingoj meilėj žmogus tik vie
ną sykį bando nusižudyt. Dabar ji apie 
mirtį jau nemanė, bet ir nematė jokios lai
mės toliau.

Viską tą matė ir suprato Agnita, bet 
ką ji dabar gali gelbėt?

Vienatinis dalykas ką ji sugalvojo tai 
pasiųsti Ardžiui pasveikinimą nuo Alinos, 
su karalienės žiedo žyme, kad jam primin
tų apie ją ir kad jis žinotų jog Alina dar 
jį myli ir atmena. Pasveikinimas buvo pa
rašytas trumpais žodžiais: “Nuo Lamži
no Valdovės Sveikinimas Narsiam Daug
upių Didkunigaikščiui”.

Pasveikinimą Ardys gavo per tuos du 
savo draugu-vaikinu, ir nepaprastai nusi
stebėjo juos pamatęs. Išsykio iki nežinojo 
ko jie atsilanko, visokios keistos mintis 
Ardį ėmė: ar jie atvyko su šaukimu į ka
rą už Nemyros mirtį, ar atvyko jį perser- 
gėt, ar gal nužudyt, kaipo pažįstami pri
sitaikę. Juk Ardys vis dar nieko nežino
jo apie tuos du vyruku, išskyrus kad žino
jo jų vardus ir kad jie prie jo labai gre- 
tindavosi.

Alinos — arba tikriau Agnitos — pa
siuntiniai pasiekė Daugupius po Ardžio 
vestuvių. Gavęs pasveikinimą, Ardys pa
skendo giliose mintyse, iš kurių negreit 
išsikopė. Tarp kiti} minčių buvo ir tokios: 
mesti viską ir bėgti pas Aliną. ... Bet jį 
valdė rimtumas, ir suprato kuo ir kur yra, 
taigi tas mintis nubloškė į šalį. Atsaky
mui, pasiuntė Alinai brangias dovanas.

Viską priėmė Agnita, ir nors ji patyrė 
kad Ardys jau vedęs, tuo: tarpu pamanė 
geriau bus užtylėti. Gavus dovanas nuo 
Ardžio, Alina naujai užsisvajojo apie jį ir 
gavo progą savo valstybės patarėjams pa- 
tardinėti atidėlioti jieškojimą jai vyro, 
vis trokšdama kad jie dasiprotėtų pakvies
ti sau į karalius Ardį, kuris dabar stovi žy-

mioj vietoj valdovu tarpe ir tiktų Lamžė- 
nus valdyti. Jos laimė ar nelaimė buvo 
kad nežinojo jog Ardys jau vedęs....

Agnita tuo tarpu, užbovijimui savo
■ karalienės, pasakojo koks Ardys buvo pro-
■ tingas prasišalinti, apsaugojimui jos var

do, po karaliaus mirties, ir kad jis apie ją
' mano ir atmena. Bijojo ji kad karalienė 

neįpultų i susigraužimą ir beviltę, kurion 
po teisybei ji turėtų Įpulti, jei patirtų kas 
su Ardžiu atsitiko. Išėjimo kito jau nėra, 
jo gyvenimas uždaro jį nelaisvėn jo paties 
tvirtovėje, ir jo nelaisvės sienos yra jo mo
teris ir šeimyna kokios turės sulaukti.

Prisiminimai apie Aliną jam buvo kar
tus, ir aplinkybės reikalavo visą aną toli
mo Lamžino gyvenimą ir nuotikius užmir
šti, o rūpintis tuo ką turi apie save, Į ką 
buvo Įstumtas to paties likimo kurs jį vi
sados savo galinga ranka vedžiojo.

Viskas ėjo gerai ir taip kaip Ardys 
pageidavo, pavaldiniai jį mylėjo ir klausė, 
iš visų kunigaikščių gavo donis ir paramą 
ir šalis ėjo turtingyn. Spėkų atmušti net 
galingus priešus arba užpuolimams turėjo 
gana, bet Ardžio prigimtis buvo taiki, jis 
nenorėjo grobimais didint savo žemių, pa
sitenkino tuo ką turėjo. Bet jo ribos didė
jo nuolat prisidedant tolimesnėms sritims 
po jo valdžia. Nors nekurie Ardžio globoj 
esanti kunigaikščiai ir vaidijosi ir net ka
riavo su kaimynais už savo smulkius rei
kalus, bet tai buvo jų dalykas ir nuo to 
niekas jų nedraudė, o buvo tokių kurie be
veik niekad nuo arklių nenusėdo ir gink
lo iš rankų nepadėjo.

Alinai tebesvajojant apie praeities die
nas — apie anuos smagius sapnų laikus, 
nors trumpus, — Lamžino didžiūnai ir ka
ro vadai pradėjo daugiau ir daugiau rū
pintis suradimu savo šaliai karaliaus, nes 
moteriška visai tam netinka, ir žiurėjo iš 
kur gaus tinkamą žmogų. Nemyros sunij 
nei vieno jie jienužiurėjo tinkamais i tą 
vietą, ir vis taikė rasti tokį kuris pakeltų 
dar daugiau jų šalies garbę, o tokių kaip 
tik visais laikais labai mažai buvo. Galit 
prisiminti sau tą kad tais laikais daug bu
vo tokių šalių kurios rinkosi sau karalius, 
o ne paveldėjyste jų sunai liko įpėdiniais 
Tas pats buvo ir su Lamžinu — ir ten bu
vo renkama karalius, o kadangi Alina tu
rėjo daug savo rėmėjų ir buvo jauna ir 
žmonių mylima, jos kunigaikščiai norėjo 
rasti jai vyrą, o ne ją pastumę į šalį pasta
tyti ką kitą kurs jau savo ir žmoną turėtų.

— Kas man teks, kam aš pakliūsiu ? — 
dūsaudama kalbėdavo Alina savo tarnaitei.

— Kokis likimas lemta, mano bran
gi, jo išbėgt negalėsi, ir turėsi tekti 
ką tau paskirs, — aiškino Agnita.

Su mintimis apie Ardį ant sosto 
savęs, — kas vienok neišrodė kada 
galimu, — tankiai Alina paplūsdavo 
rose ir tarnaitė rasdavo ją pusiau pasti
rusią iš nusiverkimo.

Vai laukiu, laukiu 
Auštant dienelės, 
Laukiu užtekant 
Skaisčios saulelės.

Laukiu prašvintant 
Giedraus rytelio, 
Laukiu pragystant 
Linksmai paukštelių.

Laukiu ateinant 
Tos valandėlės 
Kada nueisiu 
Prie mergužėlės. .. .

Visą naktelę 
Migt nemiegojau, 
Apie mergelę 
Tik prasvajojau.

* * *
Štai valandėlė 
Ta jau priėjo, 
Savo mergelę 
Aš paregėjau....

Dreb’ man širdelė 
Kai koks lapelis, 
Kaista galvelė 
Kai nuo ugnelės;

švieč’ jos akelės 
Man kai saulelė, 
Gražus veideliai 
Jos kai gėlelės. .. .

Luputės šypsos 
Kai kūdikėlio, 
Balselis švelnus
Kai paukštužėlių....

Josios gražumo 
Neišrokuoti, 
Tik noris, noris 
Jąją bučiuoti....

Lai gęsta saulė, 
Nyksta dienelė, 
Atstos man visą 
Mano mergelė.

Tegul nutyla
Balsai paukštelių, 
Smagu man bus tik 
Nuo jos žodelių....

Tegul išnyksta
Visos gėlelės, 
Mane pralinksmins 
Josios veidelis!

Dangaus gražybe 
žemėn paleista 
Mano mergelė 
Kad čionai leista 1....

Adonis.
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Londonas. — špiegavimas li
ko žymiausiu užsiėmimu Euro
poje ir visą tą kontinentą ap
glėbę špiegai.

Tik* pastarose dienose suimta 
du špiegai Londone, keturi 
ryžiuje, septyni Kaune li
nas Kopenhagene. ,

Vienoj tik Rusijoj čeką
žudė per pereitus metus apie 
100 vadinamų Anglų špiegų.

Francuzijoj uždaryta apie tu
zinas špiegų, kurių trįs yra An
glai.

Italijoj, Ispanijoj ir Balka
nuose špiegai veikia visomis pu
sėmis ir jie visomis pusėmis 
gaudomi.

Genevoj, kur susirenka apie 
50 tautų atstovai kalbėti apie 
pasaulinę taiką, švaistosi šim
tai špiegų sekiodami žygius vi
sų tautų diplomatų.

Nesutarimas Lietuvių su Len
kais po Genevos tarybų labiau 
padidino eiles špiegų ir provo
kuojančių agentų-kurstytojų.

špiegai naudoja visokiausius; 
naujus moksliškus budus, 
kių įmonių nenaudodavo ir 
turėdavo prieš karą.

Teritorijos kurios po karo
teko į kitų rankas, kaip Vilniaus 
ir kitos per visą Europą, užplū
dę špiegais ir jose dirbama at- 
grąžinimui jų pirmesniems sa
vininkams.

Sovietų Rusija nuolat siunti
nėja agentus špiegauti kaimynų 
šalių vidujinę padėtį ir jų mili- 
tarį judėjimą.

Norėk tu žmogus kad pasau
lyje butų taika ir sugyvenimas 
jeigu kiekviena valstybė laukia 
užpuolimo ir pati neišsižada už
pulti savo kaimynų.

tani
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Vėl Likimo Ranka
Pakartosime šitą: nejaugi dievai bu

vo užsispyrę išnaikinti Ardžio giminę, kurs 
likęs vienas, atlaikė kovą prieš visus pa
vojus iki šiolei, ir užstojo valdyt ir gyvent, 
visų prašomas, pageidaujamas ir remia
mas?

Laikas bėgo ir nešė su savim viską ką 
jis turi nešti. ’Štai artinasi diena kada tu
ri ateiti Ardžio įpėdinis į šį pasaulį ir ap
sidairęs, jeigu jam patiks, likti ir laukti 
savo eilės, arba tuoj užgesti, kaip pasitai
kė ir pasitaiko.

Visa Daugupių pilis, ir apielinkės ku
rios apie tai žinojo ir žingeidavosi, laukė 
su neapsakoma linksmybe ką Gaižutė Ar- 
džiui padovanos. Visi laukė sunaus, nes 
toks jau papratimas, lyg tik sunai turi tei
sę pasaulin ateiti ir lyg be dukterų galėtų 
ilgai žmonės gyvuoti. Jau laukimas per
ėjo iš savaičių į dienas, pagaliau į valan
das, jau pils kuždėjo ir ūžė kai bičių avi
lys, ir nebuvo nieko daugiau ant lupų kaip 
tik: “Kas bus?.... ko sulauks musų did- 
kunigaikštis?....”

(Bus daugiau)

Nuo Juoku Red.: Poetai vis 
daro kai poetai. Kad ir paveiz- 
dan gerb. Adonis šiose eilėse: 
Visai užmiršęs kad dabar žie
mes laikas ii- kad nei paukšte
liai nečiulba nei gėlelės nežydi, 
dainuoja sau jog laukia pragys- 
tant paukštelių ryteliui atėjus 
ir rengiasi eit pas mergužėlę.

Ir dar kitas dalykas. Kiti 
pas mergužėles eina vakare ar
ba naktį, o jis iš ryto.

GUDRUS ŪKININKAS
Vienas Lietuvos ūkininkas 

nešėsi per rubežių iš Vokietijos 
parako. Pasienio sargyba su
ėmė jį ir klausia:

— Ką čia neši?
Ūkininkas matydamas 

gręsia bausmė nusprendė 
rumu

rėkia

kail 
gud-

išsisukti.
Ką neši tame maiše? — 
sargybinis.
Nusipirkau maišelį aguo-

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI
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— Kaip drysti meluoti, juk 
čia parakas!

— Ar tai parakas? — nuste
bo ūkininkas. — Oi Dievuliau, 
tai tie bestijos mane apgavo: 
sakė kad aguonos. Tai gerai 
dar ad neskuvalgiau, bučiau su
plėšytas buvęs....

Kaipo “nekaltą”, sargyba jį 
paleido.

SANSKRITO GALVOSŪKIAI
Sugalvojo gerb. Spragilas

čia bus talpinama sakiniai senovės Sanskrito kalba, gimi
ninga Lietuviams. Atidžiai suskirstykit šiuos Sanskrito 
žodžius į Lietuviškus, ir gausit iš jų jums gerai žinomus 
Lietuviškus sakinius. 1

GALVOSŪKIS No. 8

KA SNORPA NAIM AR IJAIT AR NAUT
(Lietuviški žodžiai ir jų raidės eina ištisai, be sumaišymo.)
Kas teisingai išris šitą galvosūkį ir prisius juos iš dviejų numerių, 
su 5 savo draugų adresais kurie “Dirvos” neskaito gaus DYKAI 
knygelę “ŽMONIŲ LIGOS” (pridėkit 2c štampą persiuntimui) >

GALVOSŪKIS No 5 BUVO TOKS: 
“Nespjauk Į vandenį, rasi pats gersi”.

(Užrašykit saviškiams į Lietuvą “Dirvą” — kaina 
metams $3.00. Pusei metų pusė kainos)

Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje
: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

To- g „Ji

pa-

Skaitykit “Dirvą’#’ — žincsit 
kas dedasi tarp musu žy

miausiu Sportininku.

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų uarašinėt “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo- 
Idt pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass.

Jtststss
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UŽSISAKYKITE SAU

“LIETUVOS ŪKI”
VIENINTELĮ VISOJE LIETUVOJE EKONOMINĮ ŽURNALĄ
“Lietuvos Ūkyje” plačiai rašoma visais Lietuvos valstybės 

ūkio klausimais.
“Lietuvos Ūkyje” kiekvieną menesį nušviečiama musų že

mės ūkio pramonės, prekybos ir finansų gyvenimas bei 
plačiai aprašoma kaip dirba Įvairios ekonominės Lietu
vos organizacijos.

“Lietuvos Ūkyje” duodama ta:p pat apžvalgos kas dedasi 
ūkio srityje visame pasaulyje, bei Lietuvos provincijoje.

“Lietuvos Ūkį” turėtų būtinai užsisakyti kiekvienas Ameri
kos Lietuvis kuris nori su Lietuvos valstybės ūkio pa
dėtimi susipažinti ir apie jį turėti tikrų bei teisingų 
žinių. Kaina Amerikon metams $2. Pusei metų $1.20.

Užsakymus ir pinigus siųskit šiuo adresu: 
“LIETUVOS ŪKIS”

Kaunas, Maironio g. 17. Lithuania
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y-,AŽAI jau šios knygos liko — nes “JUODAb 
KARŽYGIS" išėjo kai vėtra į visuomenę, Į gra
žiąją literatūrą mylinčius žmones. Niekados jo

kia kita apysaka nebuvo taip širdingai žmonių priimta 
kaip “JUODAS KARŽYGIS”.

“JUODAS KARŽYGIS” yra tai apie prietikius vie
no jaunikaičio milžino, kuris iš paprasto girių sargo pa
tapo garsiu karo vadu, o ant galo ir didkunigaikščiu ir ka
ralium dviejų didelių valstybių. Tai yra tolimos senovės 
pasaka apie to jaunikaičio prietikius narsiuose darbuose 
ir meilėje, apie jo pergyvenimus karuose ir tarp moterų, 
kaip ji mylėjo kunigaikščių dukterjs už jo gražumą ir nar
sumą, kaip jam visur sekėsi, kaip pagaliau buvo privers
tas apleisti savo šalį delei pavydaus kunigaikščio sunaus, 
ir kaio jis iškeliavęs svetur susitiko paslaptingą moterį, 
kuri jį ir kuris ją pamilo be jokio apmąstymo, ir kas pas
kui po to dėjosi.

Nieko panašaus savo gyvenime neskaitėt — ir ne
gausi! paskaityti jeigu praleisit neįsigiję “JUODĄ KAR
ŽYGĮ”.

Nepraleiskit ir jus progos įsigyti šį veikalą kolei dar 
jo yra. O yra dar tik apie 100 egzempliorių dviejuose 
tomuose ir apie 50 knygų abiejų tomų sudėtų Į vieną, ap
darytų tvirtais audimo viršeliais.

Veikalas" išviso turi 4 I 4 puslapių ir daugybę paveik
slų. Išleistas dviejose knygose, aiškiu gražiu druku, pir
ma knyga talpina 188 puslapius, antra 226 puslapius. 
Už du tomu paskirai išleistu kaina tiktai $1.25. Už au
dimo viršeliais apdarytą į vieną knygą kaina $2.00.

Su pinigais pridėkit ir savo aiškų adresą.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio



It is not what a man stands 
for, — it’s what he falls for.

Common sence is not so mod
ern but it gets there just the 
same.
i& -----0-----

UNCLE WIGGILY’S TRICKS Akrono Naujienos

Does a complaining wife 
create a forbearing husband, or 
are such marriages arranged in 
heaven ?

VIEŠA PADĖKA.
Gerb. “Dirvos” Redakcija, su

teikite savo laikraštyje vietos 
sekantiems mano padėkos žode
liams :

Šiuomi išreiškiu ačiū Cleve- 
lando advokatui, Petrui Keršiui, 
už jo pagelbėjimą man nekal
tam atgauti liuosybę, kurią bu
vau netekęs Įkaitintas blogos 
valios žmonių. Šiandieną tapęs

Klaidos Pataisymas
Pereitame “Dirvos” numeryje 

žinutėje iš Akrono įsiskverbus 
zeceriška klaida. Buvo praneš
ta kad prie bolševikų norinčių 
nuversti Lietuvos valdžią prisi
dėjo prie protesto ir vietinė S. 
L. A. 189 kuopa. Turi būti: 
198-ta kuopa. Keliautojas.

Most women who swear they 
wouldn’t marry the best man 
on earth don’t.

Brrrr! Dantys Barška

Sniegas krinta, vėjai 
kaukia—ir visiems rei
kia šiltų žieminių plo- 
ščių. Mes pasiusim už 
prieinamą kainą ir iš 
geriausių materijų. —

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

BE A BOOSTER
Boost your city, 

boost your friend,
Boost the club

that you attend.
Boost the street 

on which you’re dwelling,
Boost the various 

goods you're selling.
Boost the people

all about you;
They can get along 

without you;
But success will 

quickest find them
If they know

you are behind them.
Boost for every 

forward movement,
Boost for every 

new improvement.
Boost the man 

for whom you labor,
Boost the stranger 

and the neighbor.
Cease to be 

a chronic knocker,
Cease to be 

a progress blocker,
If you'd make

a thing better—
Boost it

to the final letter.
■V ▼ ▼

He calls his girl arrow be
cause she’s always in a quiver 
when he comes around.

It takes a smart parent, these 
days, to keep up with what the 
teachers teach little Johnnie in 
the fifth grade.

She called her sweetheart 
Pilgrim because every time he 
called he made more progress.

From the way the roadside 
stands are increasing in num
ber, Connie Karuža, is becom
ing convinced that it is the hot 
dog that is man’s best friend.

CHESTER ZURIS
1395 EAST 65TH ST.

Paranki Lietuviams Įstaiga 
kurion kiekvienas gali už
eiti. Užlaikoma geriausios 
rūšies saldus gėrimai, ciga
rai ir kitokios reikmenjs. 
Kviečiame savo tautiečius 
atsilankyti ir persitikrinti 

musų patarnavimu.

Moteris Supirkėja 
Naminių Reikmenų

J^RAUTUVNINKAI sako kad 85' < pir 
kėjų iš jų šioje šalyje yra moterįs ku

rios superka namų reikmenis.

Tikrenybėje jeigu tokis didelis biznis at
liekama, turėtų turėti, iš pusės pirkėjo, 
žinojimo pamatą, apsipažinimą su daly
kais ir tam tikrą sistemą. Pirkėja priva 
lo žinoti kiek ji gali išleisti maistui, drapa
noms, nuomai, pasilinksminimams.

Namų Ekonomijos Biuras šiame banke 
kaip tik pagelbsti tame visiems kas tik 
pageidautų. Jis pasako kur pinigai nuėjo 
pereitą mėnesj ir kur turėtų nueiti šį mė
nesi. Jame patarnavimas dovanai ir dik- 
čiai pagelbsti moterims kurios atlieka su
pirkinėjimą.

/
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GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Ona Trimirkienė ....... $50.00
Anelė Kirvilavičienė ..Lt. 100
Izidorius Ivančius............. -.25
Stasys Pakuckis ....................40
Antanina Jaskevičiutė........ 150
Vitoldas Bieliauskas..........300
Veronika Banelyte ......... 100,
Mikolas Grigaliūnas ........... 120
Katrė Krikščiūnienė ......... 100
Antanas Barzdaitis ........... 200
Pranciška Turauskienė ...150

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Ave.

Daktarai remokenduoja karštą Bul
gariškų Šaknų (Kraujo) Arbatą pra- 
šalinimui persišaldymų.

Bulgariškų Šaknų (Kraujo) Arba
ta prašalina Reumatizmą, Užkietėji
mą, Kepenų, Inkstų ir Skilvio nege
roves ir stiprina kraują.

Prašykit vaistininko duoti tikrųjų 
Bulkariškų Šaknų (Krauoj) Arbatos. 
75c ir $1.25.

PASTABA: Didelės šeimynos tu
rėtų turėti mano dideli šeimyninį pa
kelį žiemai. Pasiuskit $1.25. Adre- 

| suokit man, H. H. Von Schlick, Pre- 
I sident, 33 Marvel Building, Pitts- 
I burgh, Pa.

laisvas tarnausiu Lietuviams 
darbo žmonėms kaip ir pirmiau, 

(kiek tik bus mano galėję.
Taipgi tariu ačiū visiems ma

no prieteliams kurie pagelbėjo 
man nuo priešų-vilkų atsiginti 
ir įrodyti mano nekaltumą, už 
ką stengsiuos visiems ypatiškai 
kaip tik gausiu sueiti atsidėka- 
voti.

Iš savo pusės patariu, esant 
reikalui, kreiptis pas P. Kerši į 
jų ofisą, o jis ir jo draugai pa
gelbės Lietuviams visokiuose 
reikaluose. Gerb. Keršio skel
bimas randasi “Dirvoje”.

Su guodone
S. Rodavičia.

“Sandara” už $1.00 
visam metui

Nuo Gruodžio 20 iki Sausio 20 d. (1928 m.), tai yra 
per vieną mėnesi laiko, “Sandara” skelbia dideli

KALĖDŲ DOVANŲ VAJŲ
Atsižvelgdama i daugeliui Lietuvoje Amerikoje šiuo 

tarpu sunkoką uždarbi ir norėdama kad kiekviena Lie
tuvių šeimyna gautų progos turėti savo tautišką demo
kratišką laikrašti, “Sandara” rado galimu per vieną mė
nesi užsisakantiems papiginti kainą per pusę.

Tam tikslui išleista Kalėdų Dovanų Čekiai $1 vertės.
Kiekvienas gavęs šį laikraščio numerį, čekį iškirpkit ir 

pridėję $1.00 atsiųskit kartu su savo aiškiu adresu Admi
nistracijai, ir gausit “Sandarą” visiems 1928 metams.

$100 Kalšdy Dovana $1.00
Užsirašančiam laikraštį “Sandarą" ant metų šis čekis skaitomas vieno 

dolario vertės. Užsirašymo laikas baigiasi Sausio 20 d. 1928 m. “Sanda
ros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” Administracijai šį čekį pri
dėjęs tik Vienų Dolarį ir gausi laikraštį visiems metams. Šis čekis galioja 
tik iki Sausio 20 d.

Užsirašančio Pavardė: ..................................................................................

Numeris ir gatvė ..................... f....................................................................

Pdiestas Valst..................................

Rekomenduotas per .....................................................................

“Sandara”—327 E Street—So. Boston, Mass.

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. .
Dr. Smedley, garsus Specialistas "J 

su 45 metų pasekmingu medikaliu 5 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- į 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 5 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių į 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, į 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- į 
gų ir kitokių su tuo bendrų. į

Egzaminavimas su X-Ray mašiną į 
ir kitais budais yra beskausmis ir J 
tokis tikras kad negalima padaryti 5 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- į 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi į 
išegzaminuoja. į

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą į 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- į 
sybę apie savo kūniška stovi ir neuž- į

Užmušta. Pereitą šeštadieni

į

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi- 
sos ligos yra išgydomos.

Jeigu jus turite sifili, kraujo-ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu
silpnintus kūno organus.

Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiemš.
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.

Nedėldieniąis nuo 10 iki 1.

SMULKIOS ŽINELĖS
Kazys Puišis nusipirko arti 

Akrono puikią farmą. Manoma 
kad Puišis turės ne tik naudin
gą bet ir linksmą gyvenimą.

P. Sketrių sūnūs, kuris lan
ko Pittsburgo universitetą, bu
vo per šventes parvažiavęs pas 
tėvus. Už keleto dienų vėl iš
važiavo į mokyklą. Jis yra be
ne vienatinis Lietuvis Akrone 
kuris lanko universitetą.

Pas Oleknavičius lankėsi sve- 
šiuose Baltušiai iš Clevelando, 
linksmai praleido šventes ir su- 
gryžo Clevelandan.

Pas savo draugus lankėsi biz
nierius Balčiūnas iš Jeannette, 
Pa.

Kazys Jurevičius Sausio 8 d. 
iškilmingai apvaikščiojo savo 
gimimo dieną, su buriu savo 
draugų. Svečiai palinkėję Ju
revičiui ilgiausio amžiaus links
mi išsiskirstė. Kalnas. 1

automobilistai užmušė dvi ypa- 
tas, keturios kitos sužeista.

Sausio 10 d. pašalus ir mies
te tapus slidu, automobiliu už
mušta Frank Zumsteg, 60 m., 
nuo 684 Inman st., penkių vai
kų tėvas. Keturios kitos ypa
tos automobiliais sužeista.

Naktinės mokyklos. Šią sa
vaitę prasidėjo Akrono vakari
nės mokyklos suarusiems. Pri
sirašė apie 1,500 mokinių. Lie
tuvių lanko keletas, bet labai 
mažai.

Susišaudymas su vagimis. Po- 
licijantai užpuolė namus ant 210 
Edgerton rd., kur patyrė randa
si tris gerai apsiginklavę plėši
kai. Jie jau rengėsi bėgti su 
grobiu iš tų namų kaip’ automo
biliais atvažiavo policija ir de- 
tektivai ir apspito namą. Paju- 

i tę policiją plėšikai pradėjo šau
dyt ir galiaus plėšikai sutiko 
pasiduoti. Plėšikus tuose na
muose pajuto kaimynai ir davė 
žinią policijai.

Goodyear Zeppelin Co. pra
nešė Suv. Valstijų laivyno ko
mitetui Washingtone jog gata
va budavoti du milžiniškus diri
žablius už bendrą sumą $8,000,- 
000, kaip greit gaus iš laivyno 
kontraktus. Taigi bps daugiau 
darbo. > ..

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 teisines patarnavimą.

iiiiiniii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii**iiiiiiiiiiiiiiitiiniiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiniL=

“PERSKAITYK PIRM PASIRAŠANT” |
Pirkimo kontraktas yra bendra apsauga pirkėjui £ 

ir pardavėjui. =
Tai yra pardavėjo raštiškas pareiškimas ką jis su- s 

tinka pirkėjui duoti už jo pinigus. E
Tai yra pirkėjo raštiškas pareiškimas mokėjimui tam = 

tikros sumos, tam tikru laiku, periodiniais mokesniais. =
Norime patarti jums, Pirkėjau ar Pirkėja, pirmiau- = 

šia “Pasiskaityt Negu Pasirašysi”, patyrimui ant ko pa- = 
sirašai. Kontraktas yra taip pat prideramas pildyti iš E 
jūsų pusės kaip ir iš pardavėjo. E

Pardavėjai kurie turi ką nors gero mielai leis pirkę- = 
jui atidžiai perskaityti ir pagerbs jūsų atsargumą. Jie Ę 
nori kad žinotumėt jų išlygas taip kaip ir savo. =

| Kada pardavėjas stengiasi paskubint priverst . f
jus pasirašyti — apsisaugokit.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

<tllllllllllllllll|lllllllll|lllll|ll||lllllll|l|IIIIHIIIIIlllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllli:

A. S. BARTKŲ^
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOCRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
ki; spalvuoti; 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 —



DIRVA
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LIETUVOS KAIMO MERGINOS 
(TRUPUTIS KRITIKOS)

“Dirvos” 48-me num. gerb. P. 
Žebrauskas iš Sintautų krašto 
rašo: “Truputis apie Lietuvos 
Kaimo Merginas”. Šis jo strai
psnelis negalima praleisti be pa
stabų, nes viena jis nesutinka 
su tiesa, o antra jis vienšališkas 
ir nesutinkantis su pasauline 
kultūra.

Lietuvis Amerikoje gimęs to
kį straipsnelį paskaitęs ne tik 
iš jo nieko nesužinos bet dar 
bus labai suklaidintas. Todėl 
laikau reikalingu prie to dėti se
kančius paaiškinimus.

Bežemių ii- mažažemių šeimų 
merginos eina tarnauti pas ūki
ninkus, dvaruose, ir miesteliuo
se pas žydus. Merginos algos 
svyruoja nuo 160 iki 180 litų ir 
dar gauna priedo maždaug 100 
litų vertės.

Tos merginos kurios gauna 
400 litų į metus jos nieko dau
giau apart litų negauna, ir jos 
dar nešioja savo drapanomis ir 
autuvais. Tokios merginos ap
valus metus turi sunkiai dirbti 
ir net šventadienių neturi.

Žebrauskas rašo: “Nei jos 
geria nei ruko, 400 litų gauda
mos galėtų krauti kraitį ir lau
kti bernelio”. Čia tai tikri juo
kai. Tos merginos kurios tar-

Kcliaukite valdžios laivais — aPo 
Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų del kainų ir žinių 
arba rašykite pas

United State? Lines
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, 1.

DYKAI PATRUKUSIEMS 
___________________ ©

5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao *
Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Truss 

1Šia duosnua pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos "visą dieną ir naktj” 
dirbančios metodofl, kuri bus vartojama ati- 

, taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų, 
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK
TRUSS

Taip, nebevartok j|. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
perifikadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad .jus turėtumėt jj 
dėvėt? Štai yra ge
riausia kelias, kuri JU8 galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekia 

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

Aritras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduskai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

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

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai i labai trumpą 
aiką aplaikomos pasekmės.

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

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plap«o-Pad 

veikia, gali but lengvai išrokuotas, patemi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekanti išdėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta is stiprios, iš
sitempiamos materijos "E”, kuris, yra pritai
kytas prie kubo krutėjimų ir visiško smagu
mo jj dėvėk Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad' 
apsaugojus paduskaitę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

"A” yra padidintas PLAPAO-PAD _galas, 
kurią prispaudžia sunykusius, nusjlpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
bes išlinkimo. 

nauja niekados negali sukrauti 
kraičio, nes kad ir 400 litų gau
na ir buna pavalgydinama, bet 
ūkininkas apkaria ją kokiomis 
lupatomis kurių jokia susipra
tus mergina nedėvės (jei nešio
ja tai tik eidamos prie kiaulių).

Štai ko merginos iš savo algos 
turi įsigyti: 10 kasdieninių ska
relių, dvi šilkines, visos kainuo
ja 60 litų. Vasarinis paltelis 80 
litų; žieminis paltas 150 litų; 
vieni bateliai ir kaliošai 45 li
tai ; dvi vasaros eilutės, dvi na- 
žutkėlės 100 litų, tai jau ir 435 
litai.

Čia paminėjau tik pigiausius 
ir biedniausius rubus, kurie te
laiko vienus metus. Bet reikia 
nusipirkti geresnio muilo, kokią 
eilutę karolių, kitos mėgsta ap
lankyti vakarėlį, išsirašyti laik
raštį ar knygutę. Be to dar 
tokių mergaičių namai turi sti- 
gumus: maži broliukai ar sesu
tės reikia apvilkti.

Tas ką aš paminėjau viskas 
reikalinga kultūrai, apskretu
sios merginos niekas nemyli.

Kaslink madų tai aš tiek pa
sakysiu. Merginos madų nepra
mano, o pramano siuvėjai ir rū
bų pirkliai. Jeigu visos mergi
nos nešioja tokią madą tai vie
na kuri senovės mados nepalai
kys, o antra patįs vyrai verčia 
merginas kuodailiau rydėtis, 
nes dailiau apsirėdžiusias grei
čiau pamyli.

Išdalies ir labai gerai kad se
novės mados pasikeitė, nes mer
ginos sijonais vieškelių nebe- 
šluoja ir neišrodo kaip žąsįs pa
muštais sparnais.

Vyriška lytis traukia mote-

"B" yra atsakančiai nutaikinta paduŠkai- 
tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
orifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų į lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra steliėtinas sausinantis susitraukiantis 
medikalas. Kaip greit šis medikalas esti kūne 

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

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

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

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

Ir,' nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi- 
zeržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

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

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

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

Dyką Išmėginimo, i
Pats ypatiške.i išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagražint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk šj dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplankysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę, apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu niedaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix' Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukus} 
draugą, pasakykite jam apie šj didelį pasiū
lymą.

5.000 skaitytojų galės gaut šj išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.___________________ *•

■SIŲSK kuponą ŠIANDIE IN I
PLAPAO LABORATORIES, Ine. E 

Block 8274, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas......... ...L,............... ..G...........................

Adresas- .................................... ..J...........
Grįžtant! krasa atneš dykai ismėg. plapao 

rišką, moteriška traukia vyriš
ką, iš to ir sukasi, gyvenimo ra
tas, tas viskas verčia pasaulį 
būti švaresniu, dailesniu.

Pirmoj vietoj turtas turėti 
priguli vyrui, kiekvieno jauni
kaičio priedermė manant vestis 
įsigyti šiokio tokio turto iš ku
rio galėtų susukti savo šeimy
nai nors pradinį lizdelį. Tokia 
mergina kuri sutaupo pasogos 
3,000 litų už pliko tilviko neis. 
Jeigu tėvai merginai pasogos 
nesukrauna tai jai pačiai su
krauti. nėra galimybės. Duoki
me mergina ir sukraus keletą 
tūkstantėlių, bet ji jau bus se
na, greičiau ji glausis prie špi
tolės negu prie vyro.

Netikus Lietuvos vyrų mada 
jieškoti ir vestis su pasoga o ne 
su mergina. Baisus vedybos 
aktas esti kai vyras išoriniu bu- 
du vedasi su mergina, o širdyje 
vedasi su eržilu ar kumele. La
bai gerai pasogos, bet jos turi 
būti tik priedas, o ne branduo- 
lis šeimynos sutvėrimo.

Pasogos taip reikia kaip pa
vasarį sniego. Eržilas išnyks
ta, pinigėliai iššliaužia, o mer
gina tau lieka iki grabo lentos. 
Todėl vyrai iš merginų turi rei
kalauti susipratimo ir meilės, o 
ne pasogos.

Jei skrynios neužverstos su
pelėjusiais drobės rietimais tas 
nereiškia kad musų merginos 
tinginės — tą padarė aplinky
bės ir dabartinio gyvenimo rei
kalavimai. Vyrai tokių kraičių 
nebereikalauja, ir juos gavę ne
sidžiaugia, nes daugiausia visus 
rubus gamina mašinos, o ne 
verpsteliai su staklėmis. Ką 
mergina prakaituodoma per na
ktis žiemos laike suverps, su- 
aus tai už 20 litų mašina pa
dirbs per valandą. Kam žmo
gui- va?gti ' jdi nuo (o galima 
pasiliuosuoti. Kultūringų šalių 
moterįs senai jau pasiJiuosavo 
nuo naktinių darbų, tai kodėl 
musų moterims negalima?

Apie Lovas
Žebrauskas rašo: “Išmintin

gos mergelės eidamos pas uki- 
ningus prisidera lovą”. Aš pa

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visoee aptlekcGe—35c ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Children’s Musterole (Icnjvcs- 

no forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Piaster.

i Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Geaerališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

kuojami, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ofgo,

žįstu visus Lietuvos kampelius, 
bet tokios merginos negirdėjau 
kuri prisiderėtų lovą. Pas mus 
lovą beveik kiekvienas vyras 
moka pasidirbti', nes yra papra
sčiausias ir pigiausias baldas. 
Merginai prisiderėti lovą butų 
tas pats kaip prisiderėti lopšys.
Lovą turėti ne merginos prie
dermė o jaunikaičio.

Pas žydus bėga tarnauti ne 
ūkininkų dukterįs bet biedno- 
sios ir našlaitės kurios prie blo
gų sąlygų išauklėtos.

Štai ką mano tyrinėjimas da
vė: iš šimto Žydų tarnaičių 68 
yra našlaitės, 30 bežemės, tik 2 
smulkių ūkininkų dukterįs.

Bet reikia paminėti kad ir to
kių merginų tarpe esti labai do
rų ir apsišvietusių ir nereikia 
jas smerkti. Jeigu kas žiuri at
viromis akimis į musų merginas 
lengvai gali pastebėti kad jos 
nors lėtai bet visgi žengia pir
myn prie kultūros.

P. Kriukelis.

ČIGONĖ apgavo

Alytus. — Atėjo Čigonė pas 
M. Višinskaitę ir prašė leisti 
paburti, t. y. išmesti kortas, ir 
pasakyti jos visą gyvenimo at
eiti, kas padarys ją visuomet 
laiminga.

Višinskaitė patikėjus čigonės 
žodeliams, būdama dar nelai
mingame padėjime, sutiko kad 
Čigonė išmestų jai kortas ir kad 
paveiktų į jos mylimąjį, nuo 
kurio turi kudikf: kad jis su- 
gryžtų prie jos ir su ja apsive
stų. Čigonė viską pasižadėjo 
šventai išpildyti ir pasakė kad 
jos mylimasis bėgios paskui ją 
ir kojas bei rankas bučiuos kad 
tik ji sutiktų už* jo ištekti, ir 
išreikalavo už tai didelio atlygi
nimo, nes buk įtai jai pačiai 
daug kainuos tai'įvykinti.

Sako Višinskaitė atidavė či
gonei paskutinę savo suknelę, 
žieminį paltą ir pardavus savo 
nuosavą plečiu mieste už 400
ntų visus pinigus irgi atidavė. 

'Čigonė padėkavojus už geras ir 
Į dovanas išėjo ir po šiai diena: 
j nei čigonės nei mylimojo nesi- 
i mato. R. ž.

j
ROKIŠKIS

Lapkričio 27 d. nakties laike 
ant visų kelių buvo išmėtytos 
priešvalstybinės proklamacijos. 
Visi telefonų stulpai ir tvoros 
margavo nuo proklamacijų. Nu
plėšus jas, jų vietoj vėl naujos 
buvo prilipytos. P. Kr.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c.
1921 St. Clair, arti E. 9th St. I_______________________

Lietuviui Proga
Mes turim puikią progą jau

nam Lietuviui turinčiam gerą 
ambiciją, kuris turi patyrimo 
automobilių biznyje ir šiek tiek 

j apsišvietęs bei turintis atsakan- 
| čią išžiūrą reikalingą pardavinė
jimui tarp Lietuvių geriausių 

! automobilių Amerikoje. Reika
linga mokėt Lietuvių kalba, bet 
svarbiausia reikalinga turėt no
ro atsidavusiai dirbti.

Jeigu jus atatinkat tam tai 
pasirodykit ką galit padaryti.

Kreipkitės ypatiškai į Ohio 
Buick Company, 1927 East 19th 
Street.

Matykit Mr. Rowan ir atsi- 
neškit šį skelbimą su savim.
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KAIP DABAR 
LIETUVOJE

PRIEŠ KALĖDAS 
p

(FELJETONAS)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kių pasekmių. Tai tau partijų 
sistema! Matytf, mes dar ne
priaugome prie parlamentarinio 
galvojimo ir gyvenimo.

Didžiausis musų laimėjimas 
Genevoje tai y va kad Vilniaus 
klausimas išėjo į aikštę, nors jis 
ir buvo skaitomas palaidotu. O 
kas jį palaidojo nei ne tie patįs 
kurie dabar opozicijoje? Juk 
jų laikais buvo atsikreipta į 
Ambasadorių Konferenciją iš
vesti Lietuvai sienas. O kai ta 
Konferencija išvedė tai ir ge- 
valt, nepatinka. Tai ko reikėjo 
kreiptis? Jei Genevoje dabar 
formaliai ir nepanaikinta am
basadorių konferencijos nutari
mas tai vis tik Vilniaus byla į- 
gauna kitokią kryptį ne kaip 
iki šiolei turėjo.

Ar mes atgausime Vilnių? 
Klausimas. Jiega neatgausime. 
Neatgausime jo ir tuo kad skai- 
tysimės karo stovyje su Lenki
ja. Skaitydamiesi karo stovyje 
galime duoti Lenkams gerą pa
siteisinimą pulti mus — jie ne
senai ir sakė: “Jeigu Lietuviai 
skaitosi karo stovyje su mumis 
tai ir mes galime skaitytis, o 
kas tuokart bus?” Taip pasi- 
keitus Lenkų galvojimui galima 
buvo tikėtis visko; juk ne vel
tui Plečkaitis (irgi iš opozici
jos) su Pilsudskio pagalba or
ganizavo bandas kad suruošti 
Želigovskiadą, tik kur kas pla
tesniu maštabu, apimančiu jai: 
ne Vilniją bet visą Lietuvą, 
kartu su jos nepriklausomy
be. ...

Taip dalykams stovint, ko gi 
galima buvo tikėtis? Pagalbos 
iš Sovietų JRj-KgXios Xj. Tik _kvai- 
iiai gali tikėti tai pagalbai. So
vietai gelbėtų mums- prieš Len
kus ne del Lietuvaičių, kaip sa
koma, dailių akelių, bet tik del 
to kad Lietuvą pavertus sovie
tų žemių dalimi. Ir Vokietijos 
pagalba nelabai tepasitikėtum: 
ji turi savo vargų daugiau negu 
kas kitas, jos Silezija, jos kori
dorius jai rupi daugiau už Lie
tuvą. Jei ji. užsilaikydama ne
utraliai Lietuvių-Lenkų ginče 
galėtų atgauti savo koridorių, 
apie ką ir buvo rimtų kalbų, tai 
kažin ar daug ji besirūpintų gy
nimu Lietuvos nuo Lenkų........

Taigi, jei Genevoje pasisekė 
mūsiškiams atlaikyti savo pozi
cijas, jei pasisekė išgauti iš 
Lenkų pažadą pagerbt musų ne
priklausomybę ir neliečiamybę, 
jei pasisekė išvengti karo tai ir 
yra didelis nuopelnas ir laimė
jimas.

Nėra abejojimo kad sekanti 
žygiai kurie turės vesti prie 
normalinių santikių su Lenkais, 
nebus lengvi. Jie gal dar dau

Kas tų Kalėdų nelaukia?
Laukia seni, maži, vidutiniai 

ir jauni, bernai ir mergos, ūki
ninkai ir miesčionįs, visi sten
giasi sučiupti kokį litą tai del 
bandelės, tai del sirupo, o sma
guriui ir del degtinėlės.

Priežodis sako: Dirbk, proce- 
vok, o ko trūksta privogk.

Taigi ir Lietuvoje: vieni iš 
procios centus krauna del Ka
lėdų, o antri daro šakar makar. 
bile tik litų gauti.

Prieš pat Kalėdas įgriuva pas 
mane Ona Muiluvienė, sena bet 
turtinga gaspadinė.

— Tegul bus garbė!... . Ai
tu man, vaikei, neparašytum 
gromatos Merikon pas sūnų Me- 
rikoną?

— Parašysiu, mamut, — aš 
atsakiau.

Pasiėmiau plunksną ir be jos 
diktavimo rašau visų žinomą 
pasveikinimą.

— Na, ką turi daugiau rašyt, 
mamut? — aš užklausiau.

— Rašyk, vaikeli, kad mane 
marti skriaudžia, kad neturiu 
apsivilkti ir ko pavalgyti.

— Bet, tamista, čia bus .me
lagystė: juk tamista kiekvieną 
dieną pyrago su sviesteliu val
gai, apsivilkus geriausiais kai
liniais, apsiavus šiltais vailo
kais. .. .

— Kad sakau tai rašyk, bus 
atlyginta.

— Bet kokia nauda kad savo 
šunui širdį užduosi?

— Tu, vaike, durnas: kai pa- 
bėdavosi tai dolarių atsiųs. Me- 
rikonų nėra ko gailėtis, jie pini
gus maišais mieruoja, -— išviro- 
žino man senė.

Parašiau ir perskaičiau, o mo
terėlė apsiverkė.

— Na ką tamista veiksi su 
pinigais ?

— Vot glušas! Klebonas pra
šo ant mišių, reikės duoti, mes 
moterįs nutarėm pirkti naują 
baldakimą, o gi nuėjus į Rokiš
kį ant rarotinių be cento nei 
bandelės negausi sugraužti.

Vos tik baigiau rašyti kaip 
štai įskrido jauna mergaitė, va- 
lakinė Marė Skaistutytė.

— Parašyk man, tamista, lai
šką Amerikon pas brolį.

— Gerai, sakyk ką rašyt.
— Nugi rašyk kad išteku pa

livarkam, bet kavalierius reika-

prasti ir Amerikos Lietuviai, c 
ypatingai tautinės krypties. Ir 
kam, rodos, turėtų jie peštis del 
to kad premjero soste sėdi Vol
demarai, p ne Sleževičius ar Bi
stras? juk Lietuva svarbesnė 
už tuos asmenis, Lietuva yra at
eičiai, o ne‘asmenims. .. .

giau reikalaus iš musų vyrų Ir 
sumanumo, apsukrumo ir kan
trybes. Bet nereikia netekti 
vilties. Vilniaus atgavimas pri
klauso ne tik nuo sumanumo bet 
ir nuo pačios valstybės sutvir- 
tėjimo. Juo silpnesni busime 
tuo mažiau progų turime lai
mėti. O mus silpnina, ne stip
rina, tas kad vieni kitiems ne
leidžiame ramiai dirbti.

Vilniaus neatgausime ginklu; 
neatgausime jo jei busime silp
ni. Taigi ir belieka išvada — 
atgausime jį jei’ busime stiprus, 
jei Lietuva liks Europos politi
koje tokiu faktorium su kuriuo 
kiti skaitysis ir kurios savisto
vus gyvenimas reikalingas ben
drai Europos tautų sugyvenimo 
schemai. Rodos tai turėtų su- 

lauja penkių tūkstančių paso
gos, o kad pasogos negaus tai . 
tokia didelė laimė nuskris nuo 
manęs. Parašyk gražiai, lai jis 
prisiunčia dolarių.

— Tai tamista meluoji: juk 
tamistai tik dar šešiolika me
tų, o antra, jūsų motina sakė 
kad pirma turės išleisti už vyro 
vyresnęją jūsų sesutę.

— Kai nemeluosi tai jis ant 
Kalėdų nei pinigų neatsiųs, — 
atsakė mergaitė.

Trečias mano “pacientas” at
ėjo Jonas Lepšis, gan tvirtas 
ūkininkas, kuris ir pralobo iš 
sunaus Amerikono. Bet dabar 
sūnūs neteko darbo ir jau pusė 
metų kaip neatsiuntė dolarių.

— Parašyk, man, vaike, gro- 
matą Merikon pas sūnų. Ot, 
laidokas, visi metai kai nieko 
neatsiunčia! Parašyk jam kad 
mes badu mirštam, o tu Meri- 
koj ponauji, parašyk, jei tu pi
nigų neatsiųsi tai į namus ne- 
įsileisim....

— Dėde, juk tai melagystė: 
juk tamista penkis tūkstančius 
esi ant vekselių žmonėms pa
skolinęs.

— Tai nedalykas, kad liepiu 
tai ir rašyk; kai gausiu iš jo pi
nigų tai gerai, gerai, brolut, už- 
uliosime.

Sugadino man nervus, ir bū
ti dalyviu melagystėje nusibo
do tai išėjau į kamarą ir pasi
slėpiau už girnų.

P. Kriukelis.

STRĖNDIEGLIS,
LUMBAGO

REUMATIZMAS
.■ < --------------- ■
Greita, Tikra Pagalba su 

Red. Cross Kidney 
Plasteriu

Kam kentėti kitą dieną kuomet 
šis nuostabus plasteris gali greitai 
pagelbėti Jums šioje nelaimėje? Red 
Cress Kirney Plasteris panaudoja
mas prie skaudamos vietos teikia 

| šilumą, pagalbą ir ramumą. Gyduo
lės persisunkia j skausmo apimtą 
vietą ir tarsi magišku budu pašalina 
visus skausmus.

Raudona flanelė užpakalyje jo pa
laiko šilumą ir padeda gyduolei per
sisunkti per odą j skaudamus mus
kulus ir sąnarius. Bandyk Red Cross 
Kidney Plasterį šiąnakt ir isitikrink 
pats kaip greitai ši sena gelbstinti 
gyduolė pašalins strėnų diegimą, reu
matizmą ir lumbago. Visose vaisti
nėse.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
F-112, Bloomington, Hi., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko parduoti. 
Tik iškirpkit šį pranešimą, pasiuskit 
jai su savo vardu ir adresu, ir ji 
noriai prisius jums svarbias infor
macijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot.

AMER1KOS LIETUVIAI
L:c< ■ ’ ūkininkams reikia daugiau šviesus. Jus ją pasklei- 

site savo giminėms ir pažįstamiems užprenumeruodami 
geriausią ir visu susipratusių ūkininkų skaitomą 

savaitraštį
“ŪKININKO BALSĄ”

“Ūkininko Balsas” rašo įvairiais politikos, visuomenės, 
mokslo ir kultūros klausimais, duoda daug žinių iš Lietuvos 
ir užsienių, gina ir rūpinasi ūkininkų reikalais.

“Lkininkų Balsas” ne valdžios bet pačių ūkininkų ir jiems 
pritariančių inteligentų leidžiamas, todėl visuomet rašo sava
rankiai, niekam nepataikaudamas.

“Ūkininko Balse” rašo žymus musų visuomenės veikėjai ir 
politikai, kaip Prof. P. Leonas, Adv. R. Skipitis, Dr. Agr. V. 
Zubovas, Arg. KI. Skabeika, Prof. T. Petkevičius, V. Sidzi
kauskas, J. Fledžinskis, Prof. P. šalčius, V. Kurkauskas, 
J. Staniškis ir daugelis kitų.

Nėra abejonės jog “Ūkininko Balsas” bus įdomiausias ir 
naudingiausias Amerikoje gyvenantiems Lietuviams.'

“Ūkininko Balsas” kainuoja): Lietuvoje metams 60 Ame
rikoniškų ceriui; pusei metų £0c. Amerikoje — dvigubai, 
t. y. $1.20 metams.

“Ūkininko Balsas” 
Kaunas, Duonelaičio g. 19a, Lithuania.

V.V.VaV.W.V.V.V.SW.VoV»V.W.\\,\iVW.’1fli-a-Z.W.,,.%V%Wrt
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese Jack Sharkey Mušasi su Heeney šį Penktadienį, Sausio 13
i

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

J. Olšauskas iš Detroito 
Vaidino “Ponaiti”

Ėmė ir išėjo aikštėn kas vai
dino “Palangos Ponaitį” pereitą 
sekmadieni “Dirvos” vakare — 
tai žinomas Dzimdzių artistas J. 
Olšauskas, kuris dabar gyvena 
Detroite. Ir ištikro publika tu
rėjo kuo pasigerėti matydama 
toki artistą savo scenoje, šalip 
St. Pilkos ir J. Vaičkaus publi
ka matė dar vieną Lietuvos ar
tistą vaidinant su vietiniais.

“Palangos Ponaitis” yra an
tra komedija iš serijos Ameri
kiečių atsilankymo Lietuvoje, ši 
syki Palangoje, dalyvaujant di
dumai tų pačių aktorių kurie 
vaidino pirmoje komedijoje, sta
tytoje rudenį, “Ekscelencija”.

Kiek girdėt, gal pasirodys dar 
ir trečia iš tų komedijų serijos, 
vardu “DIVORSAS”.

J. Olšauskas buvo tikras pa
puošimas šio veikalo ir prisidė
jo dar prie jo pagražinimo su
dainuodamas poroje scenų gra
žias romantiškas dainas kur ėjo 
jo susitikimai su Amerikiete, 
lankančias; Palangoj, kurią vai
dino Elena Baltrukoniutė.

Kiti veikėjai buvo sekanti:
Jono Pempės rolėje — A. S. 

Kulbickas, Marės, jo žmonos — 
M. Gilienė; jų duktė buvo Ele
na Baltrukoniutė. Styvio Ba
ravyko — A. Šmigelskis, Rožės, 
jo žmonos, L. Banionienė; Džio
vė Lydekos — A. Zdanis; Kei- 
dės, jo žmonos, M. Dovidaitienė, 
Frenkio Bačkio — V. P. Banio
nis. Ši grupė buvo Amerikie
čiai.

J. V. Mitchellis vaidino ‘Eks
celenciją’, jo ‘sekretorių’ — K. 
S. Karpavičius.

Visi atliko savo roles pusėti
nai gerai, ypač moteriškose ro
lėse visos gražiai pasižymėjo, 
kaip mokėjimu rolių taip ir ge
rais nudavimais.

Tolesnis Programas
Po vaidinimo sekė dainų ir 

muzikos programas. Gerb. Ol
šauskas su Detroitiete p-le So
fija Žukauskaite sudainavo gra
žių, jautrių duetų kurie kuteno 
klausytojų širdis. Nors p-lė S. 
Žukauskaitė mažai girdėta kai 
po dainininkė vienok nuo dabar 
ji bus Clevelandiečiams atmin
tina. Ji turi tvirtą gražų sop
raną ir taip patenkino publiką 
taip kad nenorėjo jos paleisti.

Gerb. Olšauską kaipo daini
ninką Clevelandiečiai jau žino 
iš seniau. Jis šalip dainų solo 
ir duetų, sudainavo kanklėmis 
pritardamas. Tai vienatinis A- 
merikoje esantis Lietuvis kuris 
skambina senovės Lietuvių mu
zikali instrumentą, kankles.

Jiedviem prie dainų pianu a- 
kompanavo Aldona Vilkelienė.

A. S. Kulbickas su Jonu žvai- 
raičiu gražiai suvaidino Stara- 
pclės Žydą, dialogą su daina a- 
pie merginą kuri bėgo Ameri
kon bet nepataikė. Iš jų pub
lika turėjo gražaus juoko. Jie 
dar sugrojo Žydiškom arpom.

Po jų grojo smuiką jaunas 
vaikinas, Jonas Drasutis.

Programą užbaigė du smui
kininkai, Jonas žvairaitis ir Jur
gis Vaičiulis. Jie sugrojo tris 
liaudies motivus, kas nepapras
tai publikai patiko.

Vienu žodžiu programas buvo 
geras, nors išdalies perilgas, o 
to kaltė buvo veikalas, kurio pa
prastai vieno užtektų.

Publikos buvo pilna svetai-

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

’t tj 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 3 p. p.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra. 

nė, ir tai antras šio sezono toks 
“Dirvos” pasisekimas, kas pri
duoda daugiau energijos ir mu
sų scenos mėgėjams. Tuščioms 
sienoms vaidinti, kaip pasitaiko 
kituose Lietuvių vakaruose toje 
pačioje salėje, atėmė norą or
ganizacijoms ir vakarus rengti 
ir jas suvarė į deficitą.

šiame vakare dalyvavo žymi 
dalis vietos Lietuvių inteligen
tijos.

Reikia tarti ačiū visiems ku
rie prisidėjo prie programo iš
pildymo, kaip vaidintojams taip 
ir muzikantams ir dainininkams 
ir visiems kurie prisidėjo dar
bu. Po programo buvo links
mas balius. Jaunimo prisirin
ko dar pasišokti, ir visi linksmi
nosi iki 12 nakties.

A. Žukas.

LANKYSIS LIŪTAS
Neužilgo žada apsilankyt Cle- 

velande Suv. Valstijų Linijos 
Kauno atstovas Jonas Liūtas.

Kurie turit kokių klausimų ir 
norit ko apie Lietuvą arba apie 

(kelionę žinoti ateikit “Dirvon”. 
pasiteiraukit, ir kada gerb. Liū
tas atvažiuos viskas bus jums 
aiškiai atsakyta.

Rimti Amerikonai Už
jaučia Ateiviams

Sausio 7 d. Allerton hotelyje 
įvyko vakarienė kurioje daly
vavo keletas svetimtautiškų lai
kraštininkų, žymus Amerikos 
rašytojas Devitt, prof, emeri
tus Dr. Thwing, vietinis, mies
to galva Hcpkins, keletas žy
mių Amerikos moteriškų orga
nizacijų veikėjų, kurių viena, 
Clevelando turtuolė, ir tą vaka
rienę iškėlė.

Svetimtaučiui dalyvaujant toj 
vakarienėj ir klausant kalbų tų 
žymių žmonių kaip rašytojo De
vitt, Dr. Thwingo, 85 metų se
nelio, ir Hopkinso, tiesiog grau
du darosi kaip jie plačiai į gy
venimą žiuri, kaip plačiai su
pranta žmoniją ir kaip užjaučia 
svetimtaučiams. Jų visų kalbas 
suglaudus pasidaro tokia išva
da kad jie pripažįsta svetimtau
čiams ateiviams visas teises ko
kias žmogus Amerikoje privalo 
turėti. Patįs būdami senų kar
tų Amerikonais gražiai pašiepė 
tuos kurie save vadina “gry
nais Amerikonais” ir kitus vi
sus smerkia. Jie, plačiai pro
taudami, išaiškina kad tie kurie 
didžiuojasi “tikra Amerikoniš
ka” kilme gal yra vaikai jurų 
plėšikų ir kitokių kurie Europoj 
neturėjo vietos ir turėjo prisi
glausti čionai.

Jie beveik vienodai privedė 
kad svetimtaučiai ateiviai turi 
gauti sau apšvietą savo kalboje, 

lis savo laikraščių, iš savo kny
gų, o ne kaip kas nori versti 
mos būti Amerikonais. ir nusi
žeminti kitiems.

Kada tokį suėjimą rengia sve
timšaliai ir pakviečia tokius vy
rus kalbėti, girdint juos taip 
išsireiškiant kiti mano kad jie 
veidmainiauja, nes kitaip prie 
svetimtaučių nekalbės. Vienok 
šis suėjimas buvo jų pačių su
rengtas, platesniam susipažini
mui su ateiviais. Jie galėtų pa- 
sirengt sau vakarienes ir patįs 
tarp savęs susiėję smerkti mus 
ateivius kaip daro kiti. Bet jie 
yra tikri ateivių draugai ir at- 
visi priešai Klukserių ir kitokų 
ultra-patrotų Amerikonų, ir vi
sai jų nesibaido.

Prof. Thwing 1918 metais pa
sirašė ant peticijos protestuo
jančios per Clevelando laikraš
čius kurie talpino raštus skel
biančius jog tokios tautos kaip 
Lietuviai visai serą.

Miesto galva Hopkins nesenai 
aukavo $100 Lietuvos našlai
čiams kadą lankėsi p. Pikčilin- 
gienė. ,-

Kas prie “Dirvos” 
Ekskursijos?

Gauname daug informacijų iš 
vietinių ir apielinkės Lietuvių 
kurie žada šią vasarą lankytis 
Lietuvoje. Jie mano prisidėti 
prie “Dirvos” ekskursijos kuri 
ruošiama pabaigoje Birželio mė
nesio.

Viena kas ypatingo bus šio
je ekskursijoje kad ruošiasi va
žiuoti tris žymus Amerikos Lie
tuvių sportininkai atletai: čam- 
pionas Karolis Sarpalius, Juo
zas Šimkus, ir pagarsėjęs bok
sininkas Jonas Rakauskas (ku
ris žinomas plačiai po Ameri
ką vardu Johnny Martin).

Rakauskas yra vietinis ir jis 
žada dar šį pavasarį aplankyt 
Meksiką, sumušt kelis Meksiko- 
nus, o paskui važiuot į Lietuvą 
ir išbandyt Lietuvos smarkuo
lius boksininkus.

Lietuvos Sporto Lygos virši
ninkas J. šulginas žada sureng
ti Amerikiečiams pasirodymą, 
todėl kurie su šia ekskursija 
važiuos matys didelius sportiš
kus nuotikius, pirmus kokius 
kada kas surengia suleidžiant 
Lietuvos ir Amerikos stipruo
lius.

Sarpaliui be abejo prisireiks 
Lietuvoje ginti savo čampiona- 
tą, nes be persitikrinimo Lietu
vos drutuoliai nelabai nori ką 
nors pripažinti pasauliniu Lie
tuvių čampionu.

Lankėsi S. Rodavičia. Perei
tą savaitę lankėsi “Dirvos” re
dakcijoje S. Rodavičia iš Akro- 
no, pasiliuosavęs iš kalėjimo, 
kur jį sako buvo įstūmę netei
singais užmetimais keli Akro- 
no šmugelninkai Lietuviai.

Kaupas išteisintas? Geo. Kau-1 
pas, kuris laikraščiuose garsina 
partraukiąs gimines iš Lietuvos 
i Kanadą, tapo areštuotas vie- į 
nes Clevelandietės moteries už I 
perilgą nepartraukimą jos vyro' 
iš Lietuvos. Varante Kaupas 

(buvo kaltinamas suaikvojime 
pinigų ir neišpildyme prižadėto 
darbo. Sausio 11 d. atsibuvo! 
jo byla ir Kaupas prirodė jog 
pinigai pasiųsta į atatinkamas 
įstaigas ir jis nėra kaltas kad 

• greitai jo klientai negali atva
žiuoti.

šiais laikais patartina Lietu
viams visai nesiimti traukti gi
minių iš Lietuvos per jokias įs
taigas, tokių kurias valdžia ne
priima j kvotą.

LIETUVIŲ SALĖS BENDRO
VĖS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Salės Bendrovės šė- 
rlnlnkų metinis susirinkimas at-1 
sibus Lietuvių svetainėje, penk- j 
tadienio vakare, Sausio 27 d.,! 
nuo 7:30 vai. vakare. Visi šeri-.; 
ninkai stengkites pribūti, nes 
bus išduodama biznio atskaitos 
Ir rinkimas naujos valdybos.
(3) Vald.

Klaidos pataisymas. Aprašy
me apie SLA. jaunuolių vakarą 
pereitame “Dirvos” num. įvyko' 
klaida. Praleista dalyvavę pro- 
grame A. Alekna ir P. Martin- 
kus, kurie dalyvavo, o patalpin
ta F. ir V. Milunai, kurie neda
lyvavo.

Per Kalėdas lankėsi Clevelan- 
de iš New Haven, Conn., geras 
muzikantas-klarnetistas, Silves
tras Makauskas. Jis viešėjo pas 
savo seserį Oną Samuolienę, 618 
E. 107th St. Taipgi aplankė 
savo gimines ir pažįstamus. Jis 
20 metų atgal gyveno Clevelan- 
de ir grodavo su kitais muzi
kantais. Makauskas išvažiavo 
namon naujų metų pradžioj.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš- j 

kiams į Lietuvą “Dirvą”. j

Ar Sharkey Laimės?
šį penktadienį. Sausio 13 d.. 

New Ycrke, Madison Square 
Garden, įvyksta kumštynės Lie
tuvio Jack Sharkey-žukausko su 
Naujosios Zelandijos čampionu. 
Tom Heeney. Visi Lietuviai su- 
siinteresavę tuo. nes Sharkio iš- 
laimėjimas ar pralaimėjimas iš
knis jo tolesnį pasižymėjimą.

Jeigu Sharkey pralaimės jis 

Jack Sharkey-žukauskas

nueis į antrą grupę sunkiųjų pu- 
gilistų ir jam nebus daugiau 
progų nei su čamnionu muštis 
nei čampionu patekti.

Jeigu išlaimės, jis pasiliks sa
vo svarbioj vietoj ir stovės ant 
kelio kitiems kurie nori su čam
pionu Tunney susitikti ir jeigu 
ne laimėti tai nors gerai n«h>w" 
Dabar vis Sharkin’ ir 
tai ir garbė lengvam pasiek' 
nuli.

Eina kalbos kad Jack Demp
sey daugiau nesimuš nors dar 
vis bandoma apie jį rašyti kaipo 
apie smarkų ir pirmutinį prieši
ninką prieš čampieną Tunney.

Išlaimėjęs su Heeney, Shar- 
kis turėtų progą stoti su Tun- 
scy ir jeigu kokios laimėti.

Kitos tautos, ypač musu prie
šininkai Lenkai, pašėlusiai dega 
pavydu kam išsirado toks Lie
tuvis kuriam Amerika beveik 
gatava uždėti pasaulinio kumš
tininkų čampiono vainiką, TJ - 
tuviams gi yra didžiausia garbė 
kad turi tekį vyrą kuris iškėlė 
į viržų musų tautos vardą.

Kaip prieš kitas jo kumštynes 
taip ir dabar per visą Amerikos 
laikraštiją Sharkey vadinamas 
Lietuviu, c kadangi promoteris 
Rickard turi jį pastatęs pirmoje 
grupėje, galima suprasti kaip 
svarbiu Sharkey laikomas Ame
rikos kumštynių sporte.

Kitame numeryje bus plačiai 
pranešta apie šias kumštynes.

Sharkey Nepaklusnus
New York. — Tex Rickard, 

kuris per praeitus eilę metų su
ruošė daugybę pirmos klesos pu- 
gilistiškų kovų, labai erzinamas 
Jack Sharkio, Lietuvio kumšti
ninko, nepaklusnumu, ir pirmu 
sykiu prisipažino jog jis mano 
ar tik Sharkey nenori jį už no
sies vedžioti.

Rickard laukė visą dieną tele
fono nuo Sharkio iš Bostono no
rėdamas sužinoti kada Sharkey 
dšvažius į New Yorką kumšty
nėms su Tom Heeney, kurios 
įvyksta penktadienio vakare, 13 
d. Sausio, bet nei Sharkey nei jo 
manadžeris nepašaukė.

Sharkio laukta atvykstant į 
New Yorką Sausio 10 d. pasi
rodymui prieš Atletų komisiją 
fiziškam egzaminavimui. Bet 
patirta kad Sharkey visai nesi
skubina. Jeigu jis nepaskubins 
į laiką pribūti jis gali prasižen
gti už nepaklusnumą prieš vals
tijos atletų komisiją, o tas nei 
jam nei promoteriui neis ant 
sveikatos. Jis gali būti suspen
duotas ir negalėtų kumščiuotis.

Šiose kumštynėse tikima in- 
eigų apie $150,000, ir Sharkey- 
žukauskas viską sugadintų.

Turės stot prieš Tunney, 
Dempsey ir kitus

New York. — Tex Rickard ir 
čampionas Gene Tunney suta
rė ant visų businčių kumštynių, 
jeigu planai vėl nebus pakeisti.

Tunney reikalavo kad Rickard

KAROLIS SARPALIUS

DEL SARPALIAUS 
RISTYNIU SU 

GANSONU
Kaip matyt, šįmet, ii' gal vi

sai anksti, turėsim žymias ris- 
tynes — persitikrinimą musų 
čampiono Karolio Sarpaliaus su 
naujai atsiradusiu smarkuoliu, 
Jack Gansosu. Kada tas įvyks 
dar nežinia, bet turės įvykti.

“Vienybė” štai ką rašo apie 
tai: . ■

“SARPALIUS NORI DUOT 
RISTIS GANSONUI

“Apsilankydamas ‘Vienybės’ 
Redakcijoje, Lietuvių ristikų 
čampionas Karolis Sarpalius pa
reiškė kad jis esąs atvykęs į 
Rytus su tuo tikslu kad duoti 
progą Jack Gansonui su juo 
persiristi. Gansonas to senai 
geidavo.

“Kadangi čampionas Sarpa
lius suteikia tokią garbę Gan
sonui tai nelieka dabar nieko 
daugiau kaip tik Brooklyno N. 
Ridgewood arenos promoteriui 
Milleriui šiuos du ristiku supo
ruoti.

“Anądien Gansonui išvažia
vus į Bostoną kaž kas paleido

duotų jam dvi kumštynes šiais 
metais. Rickard and to sutiko.

Rickard nustatęs jog pirmas 
Tunney oponentas bus pastaty
tas Jack Sharkey, Lietuvis iš 
Bostono, ir antras tai Dempsey. 
T k šiedu vyrai tėra tinkami ir 
žymiausi dabar Amerikoje ku
rie galima prieš čampioną sta
tyti.

Dempsio kumštynės su Tun- 
ney įvyks rudenį, Rugsėjo mė
nesį Yankee stadione New Yor
ke.

Kur pirmutinės muštynės at
sibus dar nenutarta, bet sako 
Rickard pritaria Chicagai.

Tunnio šalininkai sako kad 
Sharkey nėra gana geras opo
nentas del čampiono. Vienok tu
rės būti geras jeigu Sharkey iš- 

į laimės su Heeney Sausio 13 d. 
Į Sharkio manadžeris Buckley 
kalbasi su Rickardu apie susta
tymą Sharkio su Tunney kaip 
greičiausia galima.

Risko Taikosi prie 
Sharkey

Clevelandietis Vengras sun
kaus svorio kumštininkas, pasi
žymėjęs per keletą metų sumu
šimais gerų kumštininkų, John
ny Risko, išvažiavo į New Yor
ką pasirodyt arenoje laike Shar- 
kio-Heeney kumštynių ir iššau
kti laimėtoją muštis su juo ka
da nors vėliau.

Risko yra sunkesnis už Shar
key, sveria 192 svaru, ir žino
mas kaipo miklus kumštininkas. 
Sharkey yra už jį aukštesnis.

Jeigu laimėtų Sharkey, jis ne
sibaido Risko.

Sharkio manadžeris rašo Ris
ko manadžeriui pasakydamas tą 
jeigu Sharkey sumuš Heeney, 
Sharkey sutiks susikibti su Ris
ko New Yorke Kovo mėnesį.

Buckley sako: Aš manau kad 
Sharkey dar turėtų turėt dvi 
kumštynes pirm susiėjimo su 
Dempsey. Ir aš pasakiau Rich
ardui jog Risko turi gauti progą 
pasirodyt prieš Sharkey, delei 
to kad jis nesęnaf sutnušė De

p u kalą kad jis, girdi, ‘pabėgęs 
i ur Sarpaliaus!’ Pasirodė kad 
t ■ paskalą buvo tyčia kas iške
pęs ant Ten Eyck st.

“Gansonas negali nuo Sarpa
liaus bėgti, nes jis pats reikala
vo ristynių su Lietuvių čampio
nu”.

Kas iš te Išeis?

šitas žinias turint, ar galima 
tikėti kad bus naujos ristynės 
už Lietuvių čampionatą?

Tikėti galima kada atsiranda 
tokie kurie čampionui j akį kim
ba. Gansonas kibo Komarui, 
kimba ir Sarpaliui. Su Komaru 
ristynės neišėjo kaip reikiant, 
nes buvo šiurkščios ir jiedu tapo 

laney ir Paulino.
Kaslink Sharkio, Rickard ga

li statyti prieš jį ir negrą God
frey dabartiniame turnamente. 
Sharkey jau sumušė Godfrey 
pusantrų metų atgal ir paskiau 
sumušė kitą negrą, Wills, taigi 
Sharkey negrų visai nebijo.

Šitaip kalba Sharkio mana
džeris Buckley.

Dar kada Sharkey ir Risko 
buvo jaunesni keletas metų at
gal, Sharkey Bostone sumušė šį 
Vengrą smarkuolį. Bet dabar 
Risko praaugo Sharkį sunkumu 
ir vėl nori bandyt su juo.

Sharkey paskutinėse kumšty- 
sčse su Dempsey svėrė apie 185 
svarus.

Kaip Sharkey Stovi
Tex Rickard išleido galutiną 

paskirstymą kumštininkų kaip 
jie stovi vienas link kito 1928 
metais.

Gene Tunney pastatytas pir
moje eilėje, nes jis yra dabar
tinis čampionas.

Jack Dempsey, buvęs čampio
nas, stovi antroj vietoj.

Lietuvis Jack Sharkey-žukau
skas iš Bostono yra trečioj vie
toj.

Tiktai jie trįe, sudaro pirmą 
vyriausią grupę sunkaus svorio 
kumštininkų.

Kiti sako kad Dempsey laiko
mas tik del vardo toj grupėje ir 
kad jis daugiau nesimuš. Sako, 
Sharkis sumuštų Dempsey bile 
kada ir labai greitai jeigu tik 
jam butų duota pilna laisvė.

Antroj grupėj sunkieji kumš
tininkai stovi šitaip:

Tom Heeney, Johnny Risko, 
Paulino Uzcudun, Jack Delanev, 
Vittorio Campolo (iš Argenti
nos).

Trečioj grupėj pastatyta šie 
sunkieji: Negras Godfrey, šve
das Knute Hansen, Kanadietis 
Jack Dorval, paskui eina kiti, 
visai mažai žinomi.

Po tų trijų grupių sunkiųjų 
seka kitų visų svorių paskirsty
mas. , , < ’ ’

Lietuvių sunkaus svorio ristikas 
čampionas, kuris sumanė 

išbandyt su Gansonu 
kuris jieško Lie

tuvių čampio
no vardo.

perskirti.
Komaras kibo į akį Sorpaliui 

ir atvažiavęs pereitą pavasarį 
net buvo paėmęs viršų ant Sar
paliaus, bet į rudenį Sarpalius, 

! gerai susistiprinęs, atėmė iš Ko- 
j maro Clevelando turnamente 
' ląimėtą garbę ir pats liko pir
mutiniu Lietuvių Ristikų Kara
lium. Iki tolei oficialio čampio
no nebuvo ir visi norėjo tą var
dą nešioti.

Ar Komaras Gali Sugryžti?
Bet štai dar kas gali atsitik

ti. Sakysim Sarpalius susikim
ba sų Gansonu, ir Gansonas jį 
partfenkia. ... Tada ar negali 
Komaras gryžt ir kibt prie Gan- 
sono? O jeigu Gansoną sulau
žo (jeigu bus duota gana laiko), 
tada Komaras, sunkiausias iš 
visų Lietuvių ristikų kokių tik
šiandien vardus žinome, lieka 
čampionu! Tas gali atsitikt!

Sarpalius ir Gansonas yra be
veik visame lygus, tik Ganso
nas proporcionaliai menkesnis. 
Sarpalius sveria apie 205-210 
svarų, yra 6 pėdų 2 colių aukš
čio, apie 30 metų amžiaus.

Gansonas yra apie 30 metu 
amžiaus, apie 6 pėdų aukščio ir 
sveria 195-200 svarų. Taigi jo
kio beveik skirtumo, jeigu pa
imsime atidon kad daug sykių 
mažesnieji, lengvesnieji ristikai 
paguldo po 30 ir daugiau svarų 
sunkesnius už save.

Ar Turi Komaras Progą?
Sarpalius ir Gansonas abu yra 

švarus ristikai, gražiai ritasi ir 
labiau naudojasi gudrybėmis.

Komarui gudrybių stoka, bet 
jis kas savaitė išmoksta kaip ką 
naujo ir viskas tas dedasi jo iš- 
gudrinimui. O kaip žinovai sa
ko (net svetimtaučiai) nėra nei 
vieno ristiko Amerikoje kuris 
turėtų daugiau spėkos už Ko
marą. Taigi, po Sarpaliaus, jei 
Gansonas laimėtų, Komaras tik
rai turi progą gauti čampiona
tą, kadangi niekas negali sakyt 
jog Gansonas gali prieš Koma
rą atsilaikyt nežiūrint kaip gu
dravęs, jeigu tik bandys ristis, 
o ne bėgioti. Sprts.

SARPALIUS LAIMĖJO
Pastarose ristynėse Brookly- 

ne Karolis Sarpalius per 15 mi- 
nutų laiko parito smarkų Len
ką, kuris manė padarys iš Sar
paliaus lepšę. Sarpalius labai 
publikai patiko.

Savaitė pirm to ritosi toj pat 
vietoje Gansonas su Italu Gar
dini. Gansonas po 40 minutų 
buvo sulamdytas.

Gansonas geriausiame atsiti
kime išeina lygiomis su savo 
priešu.


