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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

1928 BUS GERAS METAS
Milžiniško Clevelando banko, 

Union Trust Co. prezidentas J. 
R. Nutt, rašo kad 1928 m. tu
rėtų būti gausingas metas. Jau 
daugelis dalykų kokių mes lau
kėm pereitą rudenį išsipildė. 
Ūkininkai padarė pinigų. Ūki
ninkų pinigai gryžta dabar vėl 
į miestus pavyzdyje reikalavi
mų ūkiams miesto produktų. 
Ūkininkų dolariai yra tvirtas 
pamatas darbų ėjimui.

Fordo automobiliai jau rinko
je, ir periodas abejonių ir neži
nojimo ko griebtis autmobilių 
industrijoje pasibaigė. Publika 
reikalauja automobilių. Visuo- 
me bizniuose kainos pradeda nu
sistovėti, kas reiškia pastovumą 
ir išdirbėjai įgauna drąsumo 
imtis veikimo.

Visos aplinkybės, anot jo, ro
do kad 1928 metas bus.- geras 
biznio ir darbų metas. Biznie
riams šis žymus bankierius ir 
rašytojas pataria daugiau krei
pti domės į faktus ir skaitlines 
negu į gandus kokie paprastai 
esti skleidžiama.

Tas pats patartina ir darbi
ninkams.

Kcdcl namai brangus. Clevc- 
lando mūrininkų unija padarė 
1928 metams algų sutartį sulyg 
kurios mūrininkai gaus mokes
nio po $1.62^ į valandą. Lie
tuvos pinigais tai butų 16 litų 
ir 25 centai į valandą. Nedykai 
dabar Clevelande ir abelnai A- 
merikoje darbininkas negali nu
sipirkt sau namų.

Kasyklų nelaimių per 1927 m. 
Suv. Valstijose buvo mažiau ne
gu buvo 1926 metais, skelbia 
valdžios kasyklų biuro valdyba.

Chicago. Du didžiausi šios 
šalies gelžkeliai, Northern Paci
fic ir Union Pacific, pagerini
mui savo sistemų išleis apie 
$50,000,000. Bus pagerinama, 
pravedama nauji gelžkeliai, sta
toma stotįs ir tt.

Kurume. Japonijoj, sprogsta
mos medegos žaislų išdirbystėje 
ištikus eksplozijai užmušta 17 
darbininkų ir suardyta budin- 
kas.

Ruošia lokautą. Švedijos me
džio pjovyklose savininkai ruo
šiasi nuo Sausio 23 d. paskelb
ti savo darbininkams lokautą, 
prie ko prieita delei nesusiprati
mų už algas.

Washingtone ruošiamasi at
naujinti Ford teatrą, kuriame 
Balandžio 14 d. 1865 m., vienas 
aktorius nušovė garsų preziden
tą Lincolną. Teatras bus palai
komas kaipo atmintis.

PER 10 METŲ IŠŽUDYTA 3,000,000 SOVIE
TŲ CARAMS NEPATINKAMŲ ŽMONIŲ

Ryga. — Gaunama patikėti
nos žinios iš Rusijos kad per 
dešimts metų Sovietų Rusijos 
gyvavime, per visą tą laiką ka
da kemunistai šaukė kad pasau
lyje kapitalistai žudo žmones, 
sovietų slaptos policijos organi
zacija Ceka be jokio teismo, be 
atsižvelgimo į į žmoniškumą ir 
teisybę, išžudė apie tris milijo
nus sau nepatinkamų žmonių.

Nuo visuotine karo pabaigos, 
kada žmonių skerdynč buvo le
galizuota, iki šių dienu per visą 
pasaulį nors tęsėsi karai beveik 
visose žemės dalyse, nors buvo 
potviniai ir žemės drebėjimai, 
sudėjus į vieną tiek nežuvo.

Iki 1921 metų Ceka iššaudė ir 
išskerdė 1,766,118 žmonių, po 
to gi žudymas nesiliovė ir nuo
lat prapuolė daugybė žmonių be 
žinios, taip kad skaitlinė padi
dėjo iki trijų milijonų.

Komunistai priešingi karams, 
nes tuomi nori prisiviliot tam
sius darbininkus: visi bijo karų 
tai bolševikai sako kad reikia 
karus panaikint. Bet jie nepa
naikina žudynių ir skerdžia vi
sus kas tik jiems biskelį nepa
taiko.

i

Nušovė Bešposaujant
Memphis, Tenn. — Du vyrai 

susiėję kalbėjo tarp savęs apie 
New Yorke nuteistus elektriš- 
kon kėdėn Snyderienę ir Gray.

Vienas sako: Aš sėsčiau į kė
dę už Gray jeigu man duotų 
tūkstantį dolarių.

Jo draugas, 61 metų senis, 
atsakė: Už $250 aš nušaučiau 
tave taip negyvai kaip Gray.

Jaunesnis draugas išėmė iš 
kišeniaus $250, numetė ant sta
lo $250 ir sako: Padaryk taip.

Senis užsidirbo $250. Jis ne
laukdamas nieko išsitraukė re
volverį ir peršovė savo draugą. 
Prieš mirsiant tas pasakė: Aš 
neturėjau ko gyventi....

Makedonija Ginkluojasi 
prieš Serbiją

Balkanuose vėl sukasi gaisro 
durnai. Makedonijos revoliuci- 
jonierių organizacija su 100,000 
narių ruošiasi kovon prieš Ser
biją paliuosavimui iš po jos 
jungo Makedonijos.

Studentų Daug Miršta 
Japonijoj

Japonijos sveikatos viršinin
kus surūpino didelis mirtingu
mas tarp studentų. Pasirodo 
kad iš 1,000 studentų miršta 9. 
Daugiausia miršta nuo džiovos.

Coolidge Aplanke 
Kubą

Havana, Kuba. — Apie pusė 
milijono žmonių Sausio 15 d. 
sutiko Suv. Valstijų Prezidentą 
Coolidge su .tokiomis iškilmėmis 
kekių šioje pasaulio dalyje dar 
jokis kitas žmogus neturėjo,

Coolidge išvažiavo dalyvauti 
Pan-Amerikos kongrese, į kurį 
atvažiavo ir kitų pietinės Ame
rikos delegatai. Coolidge pa
sveikintas 21 kanuolių šūviais.

Kuba dėkinga S. Valstijoms 
už iškovojimą jai nepriklauso
mybės nuo Ispanų 1902 metais.

1,829 Metai Kalėjimo!
Termini, Italija. — Sicilijos 

žmogžudžių organizacijos Mafia 
147 nariai atrasta kaltais įvai
riuose prasižengimuose nuo už- 
mušėjysčių iki plėšimų, kur u’ 
visų bendra kalėjimo bausmė 
sudaro 1,829 metus. Septyni jų 
gavo kalėjimo visam amžiui ir 
daugelis nuo 30 iki 10 metų.

Mafijos narių areštavimas ir 
baudimas yra Mussolinio užsi
mojimas išnaikinti Sicilijoj tą 
niekšų gaują kuri gyvuoja, vai
kų vaikų eilėmis, keli šimtai 
metų.

Amerikonai Nikaraguoj 
Užmušė 40 Žmonių

Susikirtime Amerikos jūrei
vių su Nikaraguos sukilėliais 
šiose dienose užmušta 40 tenai- 
tinių žmonių. Amerikonai ata
kavo sukilėlius bombomis iš or
laivių.

Reikalauja Milijonų Do
larių Karo Laivams

Laivyno sekretorius Wilbur 
rekomenduoja S. Valstijų kon
greso komitetui paskirti sumą 
$725,000,000 budavojimui nau
jų kariškų laivų, ir patėmija 
kad per 20 metų periodą bus 
reikalinga $3,360,000,000 palai
kymui kariško laivyno pirmos Į 
klesos laipsnyje.

Kadangi Coolidge kalba apie 
nusiginklavimą tai šis sumany
mas toli skirtingas nuo pagei
davimo taikos.

Neužsimoka Gelbėt 
Veršių

Laporte, Ind. — Norėdama 
nuvaryt savo veršį nuo gelžke- 
lio bėgių, 65 metų senė pati ne
spėjo nubėgti kada užėjo trau
kinis. Veršis liko gyvas, o ji 
užmušta.

-

SNYDERIENĖ IR JOS 
MEILUŽIS NUŽU

DYTI
Vienatinė žymiausia tinginių 

tauta rytuose yra tai Korėjie
čiai, kurių vyrai yra atsižymė
ję kaipo apsnūdę ir tingus. Vie
nas Japonas rašytojas sako kad 
to tinginumo priežastis yra per- 
jaunų vyrų vedimasi. Ten ve
da pačias vaikai sulaukę vos 13 
ar 14 metų, ir ima merginas po 
18 ir 20 metų amžiaus, kurios 
fiziškai yra tvirtesnės negu jų 
vaikai-vyrai.

Korėjoj nežiūrima į vedybas 
kaipo į ryšį dviejų ypatų, vyro 
su mergina, bet kaipo į sąjungą 
šeimynų. Vaikai po 12 ir dau
giau metų esti tėvų apvesdina
mi su jiems parinktomis pačio
mis. Sunaus pati kada ateina 
Į jaunikio namus lieka tų namų 
vergė ir turi atlikti visus sun
kiausius darbus,

Delei šitų priežasčių Korėjie
čių moterįs. greitai nusensta ir 
išrodo nusidėvėjusios senos mo
terįs kuomet jų vyrai dar tik 
sueina į patį gražiausi amžių.

Tada suprantama vyras pasi
renka sau kitą moterišką ir lai
ko savo namuose kuri atstoja 
jo pačios vietą, o pati jai turi 
tarnauti.

Tas daugiausia yra pas aukš
tesnio luomo Korėjiečius.

Korėja yra didelis pussalis 
tarp Japonijos ir Sibiro, kuri il
gus laikus kovojo pasiliuosuoti 
iš po Japonų jungo.

Ossing, N. Y. ■— Valstijos ka
lėjime Sausio 12 d. nužudyti 
elektriškoj kėdėj Ruth Snyde 
rienė ir jos mylimasis, Gray, už 
sutartiną nužudymą Snyderie- 
nės vyro 1927 metų žiemą.

Kada kalėjimo sargybiniai at
vedė ir rišo ją prie elektriškos 
kėdės, moteris ėmė vaitoti ir 
verkti. Ji net • meldusis kad 
sutvertojas atleistų tiems kurie 
ją žudo, nes “jie nežino ką jie 
daro.”

Ji buvo pririšta prie kėdės 
vienu diržu per smakrą, kitu 
per krutinę, kitais per rankas, 
alkūnes, ir kojas. Ant nuskus
tos plikai galvos uždėta odinė 
kepurė prileista elektros vielų. 
Paleidus elektros srovę, pasi
rodė virš galvos plonyčiai du
rnai, ir už trijų minutų jau dir
žai buvo atliuosuoti ir su ja vis
kas pabaigta.

Už dešimts minutų po to tas 
pat buvo padaryta su Gray.

* * A*
Aštunta Moteris

Snyderienė, graži jauna mo
teris, yra aštunta New Yorko 
valstijoje užmokėjus gyvastimi 
už žmogžudystę nuo 1817'metų. 
Visos buvo vedusios moteris ir 
pirmos septynios nebuvo mies
te augusias.

Spalių 17, 1817, Marė Hough- 
taling pakarta už nužudymą sa
vo kūdikio. Po to, kita mote
ris mirdama prisipažino tą kū
dikį nužudžius.

Sausio 24, 1846, Elzė Van 
Valkenburg pakarta už nunuo- 
dijimą savo vyro.

Gegužės 11, 1849, Runkelien- 
nė pakarta už nunuodijamą sa
vo vyro.

Liepos 30, 1852, pakarta Ann 
Hoag už nunuodijimą savo vyro.

Vasario 28, 1887, Roxalana 
Druse pakarta už nušovimą sa
vo vyro.

Kovo 20, 1899, Morta Place 
nužudyta elektriškoj kėdėj už 
nužudymą savo podukrės.

Kovo 10, 1909, Marė Farmer 
nužudyta elektriškoj kėdėj už 
nužudymą savo kaimynės.

Vaikas Žmogžudis
St. Clairsville, O. — Andy 

Dyken, 15 metų vaikas, apkal
tintas pirmo laipsnio žudystėje 
už nušovimą savo motinos ir su
žeidimą tėvo. Jis tą padarė už 
tai kam tėvai barė už nė j imą 
mokyklon.

Rasta 5,000 Metų Senu
mo Kapas

Pennsylvanijos universiteto ir 
Britiško muzejaus bendra eks
pedicija Mesopotamijoj atrado 
kapą Chaldejų valdovo kuris 
karaliavo 5,000 metų atgal. Su 
juo rasta ir kaulai jo pačių, jo 
tarnų ir muzikantų, kurie visi 
buvo nužudyta ir palaidota sy
kiu su juo kada karalius mirė.

Velma West Teisinasi
Painesville, O. — Jauna mote

ris fleperka, Velma West, kuri 
kūjeliu užmušė savo vyrą ir pa
likus jį išdūmė automobiliu pas 
drauges į Clevelandą, pasiruo
šus visomis pusėmis gintis ir iš
gelbėt savo kailį nuo elektriš
kos kėdės. Ji laukia teismo ir 
su gynėjais susitarus pasiryžus 
neprisiimt kaltės. Jos gynėjai 
sako kad ji tik gelbėdama savo 
gyvastį vyrui rėžė kūjeliu per 
galvą.

Hickman, kurs nužudė 12 me
tų mergaitę, Los Angeles kalė
jime nori kad jį greičiau pakar
tų arba leistų pačiam nusižudyt. 
Daktarai pripažino kad jis yra 
pilno proto ir dėlto gali laukti 
pilnos bausmės už žudystę.

72 m. Senis Žmogžudis
Perry, O. — Senas ūkininkas, 

72 metų amžiaus, nušovė savo 
pačią ir paskui pats nusišovė.

Senis daug graužėsi nesenai 
įvykusia žudyste, kur jauna mo
teris kūjeliu užmušė savo vyrą 
Gruodžio mėnesį ir paskui be 
jokio nieko išvažiavo į Clevelan
dą pas drauges kortomis lošti. 
Spėjama kad tas pastūmėjo jį 
nužudyti savo pačią ir padaryt 
sau galą.

Winnipeg, Man. — Earle Nel
son, smaugikas, kuriam policija 
priskiria 22 žmogžudystes, tapo 
pakartas kalėjime už nužudymą 
vienos moteries.

KORĖJA TINGINIŲ 
ŠALIS—VYRAI PER- 

JAUNI VEDASI
“Demokratybes Vaduotojai”

(V. Dargvainis — Specialiai ‘Dirvai’)
Plečkaitis prie Lenkų

žinomas soc.-demokratas, sa
vo partijos Lietuvoje suspen
duotas už priešvalstybinį darbą, 
buvęs Seimo narys Plečkaitis, 
įsirašė Lenkų tarnybon. Pil
sudskio panaudotas darbui prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, Pleč
kaitis organizavo Vilnijoje “Ba
talijomis” Lietuvai “gelbėti” iš 
“fašizmo”, grąžinti jai “demo
kratinę laisvę”.

Kas buvo Plečkaitis rodos ži
nome. Jis buvo komunistas. 
Lietuvos teismo buvo pasmerk
tas dar prieš pateksiant Seiman 
ir slapstėsi užsieniuose. Tik po 
to kai liko išrinktas į Seimą, 
naudodamasis Seimo nariams 
teikiamomis neliečiamybės pri
vilegijomis, gryžo Lietuvon ir 
dalyvavo Seime.

Tuo pačiu laiku kai Saltonas 
■ir Majus ruošė “sukilimą” Tau
ragėje, kurio pasėkoje buvo api
plėšimas Lietuvos Banko sky
riaus, Plečkaitis ką tai panašaus 
ruošė Alytuje. Jo betgi darbas 
nenusisekė: “sukilimo” nesuda
rė, Lietuvos policija išanksto ži
nojo apie jo ruošimąsi. Todėl 
Plečkaitis paspruko Lenkijon, 
kur bene tą pat dieną buvo pri
imtas Vilniaus Vojevodos; pas
kui matėsi su Pilsudskiu ir ki
tais Lietuves priešais ir kartu 
su jais darė planus Lietuvą “va
duoti” iš “fašizmo”. Susibūrė 
daili kompanija. Visai tai kom
panijai matyt labai “rupi” Lie 
tuvos reikalai ir jos ateitis. Tik, 
žinoma, ne vienodai rupi. Pil
sudskiui su kompanija (Meišta- 
vičiais, Skirmuntais ir kitais) 
rupi Lietuvą įjungti j didžiulę 
Lenkiją (nuo jurų iki jurų), o 
Plečkaičiui rupi subolševikint: 
Lietuvą. Jei jau ne subolševi- 
kinti tai kažin kas kita jam ir 
berūpėtų Lietuvoje!

Pilsudskiui ant Naudos
“Visos priemonės geros jeigu 

tiktai veda prie pageidaujamo 
tikslo”, sakydavo lankios sąži
nės žmonės. Taigi ir čia taip 
Pilsudskiui, taip ir Plečkaičiui 
patiko tokios priemonės kurių 
padorus žmogus nesigriebtų.

Pilsudskis pamylo Plečkaitį, 
atbėgusį Lenkijon “pagalbos” 
jieškoti. Plečkaičiui patiko Pil
sudskis, nuo želigovskijados at
mintinas Lietuvos priešas. Jie
du ruošia “Rygoje emigrantų 
kongresą”, čia pat dalyvauja 
kongrese Lenkai atstovai, pas
kui, po “kongreso”, Vilnijoj or
ganizuoja batalijomis Lietuvai 
“vaduoti”. Organizuoja tuo lai
ku kai Lietuva ruošiasi į Gene
va savo skundą prieš Lenkus iš
aiškinti. Tuo pačiu laiku kuo
met plačios koalicijos šalininkai 
pradeda terorizuoti valdžią, pa
sinaudodami sunkiausiu ir kri- 
tingiausiu Lietuvos momentu.

Latvių laikraščiai plačiau ap
rašo tuos “batalijomis”. Jie va
dina juos “Lydos Batalijonais”, 

“Plečkaičio Armija”. Vienas iš 
patekusių į Plečkaičio armiją, 
emigrantas V., šiaip taip pa
spruko iš Lydos, iš “armijos”, 
dasigavo Latvijon ir papasako
jo įdomių žinių apie Plečkaičio 
“armiją”. Įdomumo delei atpa
sakosiu čia ką tas “politiškas” 
emigrantas praneša apie “Lie
tuvos demokratijos gelbėjimo 
armiją”:

Plečkaičic “Pulkai”
“Į Vilnių Plečkaitis atsivedė,” 

pasakoj aemigrantas, “iš Lietu
vos viso keturias 'kareivių’ kuo
pas (partijas). Pirmoje kuopo
je buvo tie Lietuvos emigran
tai, socialdemokratai, kurie da- 
vavo Rygos kongrese. Po to 
Plečkaičio agentai (žinoma, ap
mokami Lenkų) atsivedė dar 
keturis žmones. Trečioje parti
joje ir tik tiek tebuvo žmonių. 
Didžiausi ir skaitlingiausi gru
pė buvo paskutinė, kurią išvežė 
iš Latvijos sportsmenas Bite-

(Pabaign. ant 7-to pus.l)

DAR ILGA! ŽEMELĖ 
MUS NEŠIOS

Iki žemė subiręs į šmotelius 
dar turim gana laiko, galim ne
bijoti. Dr. T. C. Chamberlin, 
geologas, astronomas, gydyto
jas, chemikas, matematikas ir 
biologas, sako kad mes ant že
mės dar galim gyventi be bai
mės visą bilijoną metų — arba 
1,000,000,000.

Amerikos Geologiškos Drau
gijos suvažiavime Clevelande jis 
papasakojo apie tai ir apie ki
tus mokslo dalykus. Dr. Cham
berlin, 84 metų amžiaus sene
lis, gavo Penrose medalį už iš
radimus geologijoje — žemiško
je ir žvaigždinėje-planetinėje.

Antrą medalį gavo nuo Cle
velando Praktiškų Mokslų Mo
kyklos. Jis turi daugiausia me
dalių už savo pasižymėjimus 
moksle negu koks kitas dabar 
gyvenantis geologas.

Di. Chamberlin sako jog daug 
milijonų metų atgal, kita žvaig
ždė priėjo perarti prie musų 
saulės ir savo įtaka privertė 
saulę šauti nuo savęs keturis 
grumulus; pirmi keturi patapo 
planetos Neptūnas, Jupiteris, 
Saturnas ir Uranus. Kiti ketu
ri grumulai nušauti į kitą pusę 
patapo Marsas, žemė, Venus ir 
Merkuras.

Varžytinis traukimas saulės 
ir tos žvaigždės sustatė plane
tas aplink saulę jų dabartiniuo
se orbituose-keliuose.

Šaliapinas veda pačią. Rusas 
dainininkas Šaliapin, kuris ne- 
persenai gavo atsiskyrimą nuo 
savo pačios, ruošiasi vesti kitą 
pačią. Jis yra apie 56 metų am
žiaus ir turi mokėti po $300 į 
mėnesį užlaikymui savo pirmos 
pačios.



PITTSBURGH Gražus 1928 Metų Kalendorius Knygoje

Už S3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

LIETUVAITĖS PASIŽYMI
MOKSLE

srityje nuo potvinių buna nuo
stolių už SI,000,000. Sukontro- 
liavimui Ohio, Monongahela ir 
Allegheny upių čionai atsieitų 
apie $30,000,000.

Kaina tiktai 50c.
96 puslapių didumo, su visomis katalikiškomis ir tautiško
mis bei tarptautiškomis šventėmis, su daug informacijų, vi

sokių pasiskaitymų, gražių eilių ir paveikslų.

Reikalaukit “Dirvoje”

DETROIT
KALENDORIAUS 

ISTORIJA Reikalaukit “Dirvoje”

Pittsburgo Fifth Ave. High 
School, kur mokinasi 1,500 vai
kų, kas metas renka geriausius 
mokinius. Iš 11 skyriaus rado
si keturios mergaitės, kurių vie
na Italaitė, kita žydukė, ir dvi 
Lietuvaitės, Milda Virbirkiutė 
ir Emilė Kateliutė. Sausio 12 
d. buvo tam tikros ceremonijos, 
kuriose mergaitės, gražiai baltai 
pasipuošusios ir degančiom žva
kėm rankose, buvo priimtos Į 
garbės nares ir gavo po auksi
ni medalį. Virbickiutė ir Kate
liutė visą savo mokymosi laiką 
buvo kaipo pavyzdingos moki
nės ir jų vardai buvo garbingų
jų mokinių lakšte. M. Virbic
kiutė Pittsburgo ir apielinkės 
Lietuviams yra žinoma kaipo 
gabi pianistė. Sausio 14 d. vie
tos dienraštis Sun turėjo patal
pinta visų paveikslai ir gražus 
aprašymas.

Našlaičiams balius. Lietuvių 
patriotų būrelis po vadovyste 
Pivarono rengia balių Lietuvos 
našlaičių naudai. Balius Įvyks 
Sausio 28 d., šeštadienio vaka
re, L. M. D. salėje. Visi priva
lėtų tą naudingą darbą parimti. 
Pivaronas pereitą vasarą važi
nėjo po Lietuvą ir iš to ką ten 
patyrė sako kad nešlaičius ne
galima užmiršti.

“žemes Rojus”. Sausio 15 d. 
L. M. D. svetainėje šv. Vincen
to parapijos choras iš McKees 
Rocks, po vadovyste J. L. Senu
lio statė scenoje “žemės Rojų”, 
artisto St. Pilkos parašytą ko
mediją. Publika užtektinai pri
sijuokė, nes aktoriai savo dalis 
atliko labai gražiai. Visi buvo 
atsakanti savo rolėse.

Pelną iš to vakaro skiria pu
siau : chorui ir Dr. J. Basanavi
čiaus paminklo statymui.

Po vaidinimo choras sudaina
vo gana daug dainelių. Studen
tas P. Dargis suvaidino monolo
gą “Prie Kapo”, jo paties pa
rašytą. Pittsburgietis.

Pittsburgo potvinių komisija 
reikalauja kongreso Washingto
ne įsteigti visai šaliai pastovią 
komisiją nuolatinai rūpintis po
tvinių reikalais ir dirbti užžiu- 
rėjimui sričių kuriose galima 
tikėtis potvinių.

Pittsburgo srities potvinių 
sužiūrėjimas turėtų būti įkerg- 
tas į tą visos šalies planą.

Pittsburgiečiai aiškina kad 
nors 1927 metų potvinis Mis
sissippi upės klonyje buvo bai
sus, per eilę pastarų metų Pitts- 
burgas irgi nemažiau nukentė 
negu ta sritis. Kas metai šiose

BALTIMORE, MD.
Sausio 10 d. buvo Lietuvių 

Pilietiško Klubo susirinkimas, 
kuriame daugiausia apkalbėta 
Lietuvių tautinės svetainės rei
kalai. Mat, šis klubas tik ir yra 
suorganizuotas svetainės rėmi- 
mimui. Komisija kuri organi
zavo ritamų bolių jauką prane
šė kad šis jaukas jau gerai pra
silavinęs ir pasirengęs stoti kon- 
testan, kurį skelbia svetainės 
bendrovės direkcija ir pilnai ti
kisi laimėti skiriamą dovaną.

Toliau, buvo paduota suma
nymas kad reikalinga perpiešti 
scenos uždanga, ant kurios yra 
nupiešta bet labai sudarkytas 
Vytauto Prisiekos paveikslas. 
Visi sutiko kad klubas savo lė
šomis perpieš uždangą, ir pada
rė tarimą rengti parengimus 
sukėlimui reikalingų pinigų, c 
darbą vykinti išrinkta komisija

Sausio 12 d. svetainės bend
rovės direkcijos susirinkime Pi
lietiško Klubo delegatas P. Ja
ras išduodamas raportą pasakė 
kad Klubas nutarė perpiešti es
trados uždangą ir klausia ar di
rekcija nieko nerengs svetainė, 
kontesto vakare. Jeigu nerengs 
tai Pilietiškas Klubas rengs te
ras, nuo kurių pelnas eis uždan
gos perpiešimui.

Rodos tame nieko blogo, o 
vienok komunistams labai ne
patiko ir jie sukėlė tokias dide
les diskusijas kad daugelis di
rektorių nelaukę galo apleido 
susirinkimą. Vienas komunis 
telis pašokęs ėmė rėkti kad tau
tiškas abazas nutarė numalia- 
voti uždangą ant kurios yra net. 
tautiška vėliava; kitas rėkia 
kad norima ten numaliavoh 
Smetoną su Voldemaru; trečias 
kuris daugiausia kėlė lermo rė
kė kad Klubas neturėjo teisės 
tokį tarimą daryti be direkcijos 
žinios.

Po ilgų ir bereikalingų ginčų 
tas klausimas liko atidėtas se
kančiam bendrovės direktorių 
susirinkimui,-kuris spręs ar yra 
reikalinga perpiešti uždanga.

Už tokį karštagalvių pasielgi- 
ną pasipiktino net rimtesni ko
munistai ir vienas tokių be pa
sigailėjimo pėrė kailį savo drau
gams. Vienas SLA. narys pa
sakė komunistams kad jus prie
šinatės perpiešimui uždangos 
prieš SLA. seimą. Sako: jeigu 
butų nutarta perpiešti po seimo 
tai jus tam nesipriešintumėt, ar 
ne? Rėksneliai į tai nieko ne
atsakė. P. P. Jaras.

PASTABĖLĖS

I SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ ;M________________________ ________________________ H
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos !

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

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 <
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- » 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti '“TS- Į 
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusf kainos. »

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresus

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA g
307 W. 30th Street New York, N. Y. g
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KAIP TIK spėjo pasibaigti 
Tautų Sąjungos Tarybos konfe
rencija musų komunistėliai kaip 
užšriubuoti visuose kampuose 
pradėjo staugti: Rusija išgelbė
jo Lietuvą, o Valdemaras parsi
davė Pilsudskiui, Voldemaras 
atsižadėjo Vilniaus!

Nors tie gaivalai gerai žino 
kad ant kiek Voldemaras pasi
davė Pilsudskiui ant tiek Pil
sudskis pasidavė Voldemarui ir 
kad Voldemaras Vilniaus neiš- 
■ižadėjo bet savo užsispyrimu 
irivertė Tautų Sąjungą įrašyti 
i rezoliuciją kad Vilniaus klau- 
limas dar neišrištas, ir su tuo 
turėjo sutikti ir Pilsudskis. O 
tas reiškia kad Voldemaras lai
mėjo, nes Voldemaras išplėšė iš 
Ambasadorių Tarybos gerklės 
:au prarytą Vilnių Lenkijos 
audai ir jį pastatė Tautų Są

jungai ant stalo. 
▼ w w

KOMUNISTĖLIAI kurie vai 
'o tūlas SLA. kuopas nekartą 
į kuopų iždus panaudoja savai 
ropagandai, bet jeigu sergan- 
s SLA. kuopos narys atsišau- 
’a į kuopą pagalbos tai komu- 
istėliai tuoj parodo jam į Naš- 
ų ir Našlaičių fondą. Kas bu- 
i jeigu komunistai pasiektų S. 

L. A. iždą? 
v ▼ ▼

“NAUJIENOS” persispausdi- 
o iš Vilniaus “Pirmyn” Lietu
ms išdavikų pareiškimą, kuria- 
le tie gaivalai bando užsiginti 

■,avo judošystes ir teisinasi kad 
e iš Lenkijos negauna jokios 
aramos ir nemano pulti Lietu- 
ą. Tačiau prisipažįsta kad 
■enkijos vyriausybė leido jam 
psigyventi Vilniuje ir kad jie 
u Lenkų tauta yra geriausiuo- 
e santikiuose. Matote kur šu- 
elis pakastas. Tikrieji Vilniaus 
rašto Lietuviai yra kuobjau- 
'ausia Lenkų persekiojami, jų 
okyklos uždarinėjamos, vaiku- 
ai iš prieglaudų metami j gat- 
ę, svietiški veikėjai ir kunigai 
rušami į kalėjimus, na o tie 
(davikai kuriuos “Naujienos” 
aip gina džiaugiasi Lenkų ge- 
iširdingumu.
Kadangi “Naujienos” be jo

jų pastabų persispausdina tą 
ilgą Lietuvos išdavikų pareiš
kimą, aišku su kuo eina “Nau
jienos”, ką visuomenė turėtų 
.epamirįsti. 

V ▼ ▼
TŪLAS SVEČIAS iš Pater- 

-on, N. J., rašo į “Sandarą” štai 
ką: “Iš senų laikų žinomas tau*

Artistų Atvirutes 
po 5c.

“Dirvoje” galima gauti at
minčiai labai gražių atviru
čių su paveikslais musų žy
mių artistų:

BABRAVIČIAUS 
VANAGAIČIO 

ir trijų ant vienos 
BABRAVIČIAUS, 

VANAGAIČIO, 
M. YOZVITO.

Viena parsiduoda po 5c. Su 
prisiuntimu reikia pridėti 
po 2c (panašiai: 7c už 1, 
12c už 2, 17c už 3.)

Reikalaukit “Dirvoje”

tininkas (Sirvydo tipo) Pijus 
Sakatauskas jau dirba sykiu su 
bolševikais ir net jau bendra
darbiauja ‘Laisvei’. Ir ne veltui 
žmonės kalba kad to tipo nelai
mingi tautininkai vieni bėga pas 
Lenkbernius smurtininkus ir 
jau rengiasi tverti Brooklyne 
Plechavičiaus tautininkų skyrių, 
o kiti bėga pas komunistus do- 
larių medžioti”.

Kad Sirvydo tipo tautininkai 
butų nubėgę pas Lenkbernius 
to svietas dar nežino, bet kad 
Svečio tipo Sandariečiai Lietu
vos klausime yra artimi komu
nistams tas jau visiems žinoma.

Kad kas rengiasi tverti Ple
chavičiaus tautininkų skyrių ta
me nieko blogo nėra, nes vi
siems gerai žinoma kad Plecha
vičius kaip tik nuo Lenkbernių 
'r gina savo Tėvynę Lietuvą, 
kaip lygiai gerai visiems žinoma 
kad Lenkberniais yra kaip tik 
Svečio tipo Sandariečių vien
minčiai, Majus, kuris dabar Vil
niuje sėdi po dešinei visagalio 
Pilsudskio, ir Paplauskas, kuris 
Lietuvoje gana saugioj vietoje 
pakutavoja už savo Lenkbernia- 
vimą.

▼ ▼ ▼

“SANDAROS” bosai atvirai 
skelbia kad Paulauskas rezig
navo iš “Sandaros”, o Paulaus
kas ar jo draugai kituose laik
raščiuose pranešinėja kad jį iš 
spaustuvės be jokio pasigailėji
mo išstūmė. Nejaugi “Sanda
roj” butų tokių kurie pasielgtų 
po Kaimišku, kuomet patįs la
bai smerkia smurtus?

ŽIAURIAI NUŽUDYTA 5 ME
TŲ MERGAITĖ

Visą Michigan valstiją ir vi
są šalį pereitą savaitę sudrebi
no žiauri žudystė penkių metų 
mergaitės iš Flint, Mich. Šios 
savaitės pradžioj pasisekė su
imti nužiūrėtas žmogus, kuris 
pasirodė esąs Adolph Hotelling. 
47 m., iš Owosso, Mich., penkių 
vaikų tėvas. Jis, kaip policija 
sako, prie to begėdiško ir žiau
raus darbo prisipažino.

Pargabenus jį į Flint kalėji
mą, supuolė prie kalėjimo mi
nios žmonių norėdamos išplėšti 
jį iš valdžios rankų ir nužudyti 
te jokio teismo. Policija kovo
jo su minia naudodama ašarų 
bombas ir kitokias įmones, ir 
pagaliaus Hotellingą išgabeno į 
valstijos kalėjimą Lansinge.

Hotelling suimtas namuose ir 
prisipažino prie žudystės po to 
kai jį vienas ūkininkas pripaži
no esant tuo kuriam jis nežino
damas nieko gelbėjo pabėgti 
nuo žudystės scenos po mergai
tės pagrobimo ir nužudymo.

KUNIGŲ “Draugas” visu sa
ro kunigišku smarkumu pulda
mas Voldemarą sako kad Volde
maras savo užsispyrimu prives 
kariumenę prie naujo pervers
mo.

Kad Voldemaro užsispyrimas 
privestų kariumenę prie naujo 
perversmo reikia labai abejoti, 
bet kad klerikalai norėdami da- 
slgauti prie Valstybės iždo jau 
norėjo kariumenę tam panaudo
ti tai jau yra įvykęs faktas uz 
ką Bistrai prisiėjo net iš Lietu
vos išsinešti.

Žinučių Rinkėjas.

THOMAS, W. VA.

Čia seniau gyveno daug Lie
tuvių, jie turėjo Lietuvį kuni
gą, draugijas. Laike ilgų ang
liakasių streikų keli metai at
gal Lietuviai išvažinėjo ir ma
žai jų teliko, ir Lietuviams pa
tarnaudavo svetimtautis kuni
gas. Sausio 11 d. mirė senelis 
kunigas Shrubas. Taipgi mirė 
miesto teisėjas. Nors Lietuviai 
su juo turėjo daug reikalų, bet 
mažai teisybės rasdavo, nes jis 
laikydavo viršų turtingesniųjų.

Dabartiniu laiku angliakasyk- 
leše darbai eina vidutiniai; uni-; 
jos nėra ir darbininkai apmoka-: 

. . .mi pigiai.
Prišmonto" duktė Elena išva

žiavo į Bostoną pas savo dėdę.
Pinavijas.

Mergaitė buvo paimta iš po 
motinos akių, įsisodinta į auto
mobilį ir išsigabenta į išlaukę 
netoli Mt. Morris, ir nužudyta, 
žmogžudis mergaitę supjaustė į 
dalis ir dalis kūno pakišo po le
du upelyje. Surankiojus kūno 
dalis dar kitų nebuvo rasta.

Mergaitė tuo laiku ėjo namon 
iš mokyklos ir tapo pagrobta 
nuo gatvės netoli namų. Moti
na, laukdama jos prie namo du
rų, matė kaip žmogus pagrobė 
ją, įsitempė į automobilį ir nu
važiavo. Ji tuoj davė policijai 
žinią, klykdama atbėgus į arti
miausią policijos stotį. Polici
ja sėdus į automobilį leidosi į 
tą pusę į kur moteris sakė au
tomobilis nuvažiavo, ir pagal 
jos apsakymo kaip automobilis 
Išrodė dasiklausinėjo ir išvažia
vo į išlaukęs, netoli vienos ūkės. 
Tos ūkės savininkas pasakojo 
matęs žmogų išlipant iš auto
mobilio su pundeliu rankoje, nu
siskubinant į mišką, ir už po
ros valandų gryžtant be punde
lio, po ko vėl nuvažiavo sau.

Upelyj kuris per tą mišką te
ka užtikta lavono dalįs.

Prasidėjo smarki medžioklė 
ii- suimdinėta visi kas tik buvo 
nutėmyta važiuojantis panašiu 
automobiliu kaip mergaitės pa- 
grobikas važiavo. Vienas dak
taras suimta net Buffalo, N. Y., 
nužiūrėtas kaipo kaltininkas, ir 
suimta per visą valstiją 20 ki
tų žmonių, iki galiaųs pakliuvo 
Hotelling.

Po klausinėjimų patirta kad 
tas pats žmogus darė užpuoli
mus ant kitų dviejų mergaičių 
kitu laiku, ir vienu tarpu kada 
po išgėdinimo mažos mergaitės 
buvo jieškoma niekšo ir jis pats 
buvo tarp jieškotojų ir garsiai 
rėkavo kad tokį niekšą reikia be 
teismo pakart.

Hotellingo žmona tiki kad jis 
nekaltas ir nežino jokio blogo 
ką jis butų papildęs per jų 25 
metus šeimyninio gynvenimo. 
Jis ilgus laikus buvo vietinės 
bažnyčios komiteto narys.

Musų kalendorius turi gana 
turtingą ir romantišką istoriją. 
Paimkim Rugpjūčio mėnesį, ku
ris Lotyniškai vadinasi Augus
tus.

Cezaras Julius pavadino savo 
gimtinį mėnesį, Liepos, savo 
vardu, kada įvedė Julianišką 
kalendorių, ir mes turime po 
šiai dienai mėnesį Julius.

Kada Octavianus, kuris pasi
vadino save Augustus, pastojo 
valdyti Romos imperiją įsteigtą 
Juliaus užkariavimais, jis užsi
norėjo kad ir jo gimimo mėnuo 
turėtų jo vardą. Jis mėnesį 
Sextilis pervardino savu vardu, 
ir įvedė mėnesį Augustus.

Jis taipgi užsinorėjo kad ir jo 
mėnuo turėtų tiek pat dienų 
kiek turi Juliaus mėnuo, ir tie 
du mėnesiai pagretu turi po 31 
dieną. Pirm to Vasaris turėjo 
29 dienas, bet Augustas nuo jo 
nuėmė vieną dieną iš pridėjo 
prie savo vardo mėnesio.

Bet pasitaikė kad ir Rugsėjo 
mėnuo turėjo 31 dieną dieną, tai 
Augustas sutaikydamas kad pa
kaitomis mėnesiai turėtų 30 ir 
31 dieną vėl padarė pakeitimus, 
su pakilimu Liepos ir Rugpjūčio 
mėnesių po 31 dieną.

Pagal Julianiško kalendoriaus 
metas iš lygiai 365 dienų buvo 
klaidingas, nes kas keturi metai 
pasidarydavo viena diena dau
giau ir kalendorinė metų pra
džia daugiau nesutiko su sau
line metų pradžia, todėl popie
žius Gregorius XIII pridėjo pa
taisas prie Julianiško kalendo
riaus, įvesdamas kas keturi me
tai Vasario mėnesiui priedo po 
vieną dieną, o kas 100, 400, 800 
ir tt. metų vėl po vieną dieną, 
surinkimui smulkių likučių me
to, kad Sausio pirma nenusito
lintų nuo saulinės meto pra
džios. Nekurios šalįs Gregoria- 
niško kalendoriaus nepriėmė ir 
laikėsi Julianiško, kaip paveiz- 
dan Rusija iki karo, ir jų ka
lendorius ėjo 13 dienų pirmiau.

Po didžiosios Francuzų revo
liucijos komunistai norėjo pa
daryti savotišką kalendorių, pa
remtą ant lygių dešimtinių, bet 
pasirodė kad visados ir saulinės 
sistemos negalima pritaikyti 
prie apskritų dešimtinių.

Biznio pasaulis reikalauja ka
lendoriaus dar reguliariškesnio 
negu jis dabar yra, bet tas la
bai sunku padaryti, nes meto 
niekaip nepritaikysi. Jeigu sau
lė sutiktų prisitaikyt prie mu
sų nustatyto kalendoriaus butų 
'abai gerai, bet ar jos to išpra
šysi?

Italijoj yra kaimas iš 1,000 
gyventojų kur žmonės nenori 
ženytis: per tris metus nei vie
na porelė neapsivedė.

VANAGO 
PLUNKSNA 

po 25c.

štai kas Vanago Plunksnoje 
telpa:

Deklamacija — Pasikalbėji
mas su Pacifiku, — iš garsios 
Vanagaičio ekskursijos į Pacifi- 
ko pakraštį 1925 metais (su ap- 
šlubusiu automobiliu).

Antra deklamacija ar kas pa
našaus į deklamaciją yra vardu 
“Chicaga—Kaunas”.

Paskui eina dainos kurios bu
vo dainuota ‘Dzimdzių’ koncer
tuose:

1) Kanklininko Daina,
2) Dolaris,
3) Asilas,
4) Trys Sesutės,
5) Leiskit iš Tėvynės,
6) Barbora
7) Yes, Sir. .. .
8) O, Suzana,
9) Oi kas bus kad nėr alaus,
10) Brigyta
11) Menas, Mokslas, Sportas
12) Pokeris ir Surprise Party,
13) Kelias-Vieškelėlis,
14) Lietuviškas Džiazas,
15) Lietuvoj Mados,
16) Godelės,

Knygelė yra padaryta taip 
kad tiktų į kišenių įsikišti ir 
nešiotis į repeticijas. Prie čia 
paminėtų dainų yra pasakyta 
kokios gaidos tinka (kokia na
ta), taigi kas tik nori publiką 
prijuokint naujomis dainomis 
tą gali padaryti įsigydamas šią 
“Vanago. Plunksną”.

MOTERYS, BUKIT 
JĄUNOS

Kūną palaikydamos tvar
koj, turėsit žydrias akis, 
aiškią odą, išvaizdą pilną 
jaunumo ir sveikatos. 
Gerkite daug vandens ir 
naudokite
Per 200 metų garsus diuretiškas 
akstintojas. Kepenų, inkstų, pūs
lės ir šlapumo bėdos yra priešai 
gražumo. Trejopo didumo. Viso
se vaistinėse.

įžymus diuretiškas akstintojas 
žinomas kaipo Holandijos tauti
ne gyduolė per virš 200 metų. 
Visose vaistinėse, trejopo dydžio.

Tėmykit vardo GOLD MEDAL ant 
kožnos dėžutės ir neimkit kitokių.

VI metai
JAU LAIKAS

1928 METAMS
VI metai

užsisakyti mėnesinis Sporto bei Fizinio Auklėjimo 
iliustruotas žurnalas

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

"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 
klausinius. “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” vedama pla
tus kariumenės ir mokyklų sporto skyrius. Be to “Sporte” 
nuolatos dedama: žymių sporto veikėjų aprašymai, ir tt.

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

sei metų $1.60. Užsakyti galima per “Dirvą” arba pas Kap. 
Stepą Darių, 6410 S. TSlman Ave., Chicago, Ill.

Redakcijos ir Administracijos antrašas:
“Sportas”, Kaunas, Telšių g. 3, Lithuania.
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SANSKRITO GALVOSŪKIAI |
Sugalvojo gerb. Spragilas

i ŽEMĖS DALINIMO KOMISIJOS
IŠTAIGOJE 

----------- J----------------- 
(FELJETONAS)

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

GALVOSŪKIS No. 9

MA ŽASKEL MASDI DEL ĮVEŽI MĄVER ČIA
(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 6 BUVO TOKS:
“Ant kalno karklai siūbavo”.

GERB.

GŪŽTELE

GERB. SPRAGILAS APIE 
KELIONĘ Į FAŠISTŲ 

KARALYSTĘ
Aną šventą pono Dievulio 

dieną sėdžiu sau kampelyje 
ir skaitau “Dirvą”. Skaitau 
ir matau: ‘Dirva’ ruošia di
delę Ekskursiją Į Lietuvą.

Nagi, misliu sau, ta butų 
Ekskursija į Fašistų Žemę, 
j karalystę kur sėdi nekaru- 
nuotas Karalius Smetona, 
kur valdo žiaurus mažiukas 
Milžinas Voldemaras!

Kaip jų neima baimė va
žiuot ten! Juk ten yra šalis 
kur visi žmonės nusiųsti j 
Varnų Sibirą, ten nei vieno 
piliečio nėra lasvo, visi ne
ša baisią Diktatūrą....

Ale neilgai dumojus, gir
džiu mano šonkaulis rėkia:

— Ei, tu, kada tu mane i 
Lietuvą veši? — sako ji.

— Kas tau dabar užėjo ir 
iš kur tau tas Į galvą įsme
go? — sakau aš.

— Aš “Dirvoj” skaičiau 
kad šįmet ji renga Ekeskur- 
siją, o tu man seniau žadė
jai vežti! — sako ji.

— Šįmet? Šįmet dar vi
sas metas, ba dabar dar tik 
pirmos šių metų dienos, — 
sakau aš.

— Ale vistiek aš noriu ži
not ar veši, tai turi man aiš
kiai atsakyt. Su “Dirvos” 
Ekskursija, bus vienatinė 
proga, — sako ji.

— Tų progų bus daug, ba 
laivai eis per desėtkus metų 
nuo dabar, kas savaitė po 
kelis, — sakau aš.

— Ale niekų nezaunyk: 
aš noriu pamatyt Lietuvą ir 
tu man neaiškink nebūtus 
dalykus! — sako ji.

— Ale klausyk: aš girdė
jau kad su Ekskursija va
žiuos pats gerb. Redakto
rius, — sakau aš.

— Tai ką, ar jis tau kelią 
pastos? Ar ne garbė bus 
su tokiu žmogum sykiu va
žiuot? — sako ji.

— Garbė tai garbė, ale jis 
man žada dar garbingesnį 
dalyką: kalbina palikt savo 
vietoj už Redaktorių! — sa
kau aš.

— Tau garbė, o man kas 
iš to: ir aš liksiu Lietuvos

niekad nemačius! — sako ji, 
ir ėmė verkt.

Misliu sau: nelaimingas 
tas Adomas buvo, kada jo 
boba ko užsimanius negavo 
tuoj ėmė verkt ir jis turėjo 
pildyt jos užgaidas.

Verkė, verkė, o aš sau ty
liu da tyliu. Ale neilgai ii 
verkė, tuoj priėjo prie ma
nęs ir sako:

— Žinai ką aš misliu? — 
sako ji.

— Na o ką? — sakau aš.
— Juk Redaktorius gerai 

žino kad be tavo raštų nie
kas “Dirvos” neskaitytų, — 
sako ji.

— Taip, tą gerai žino jis 
ir aš gerai žinau, ir užtai jis 
nori palikt mane pareda- 
guot laikraštį, — sakau aš.

— Ale tu nesupranti ką 
aš noriu pasakyt. Klausyk: 
Jau žmonėms nusibodo tavo 
raštai apie Amerikos reika
lus, jeigu tu važiuosi į Lie
tuvą, žiūrėk kiek tu galėsi 
naujo “Dirvai” prirašyt ii 
visi lauks tavo raštų dau
giau negu 'keno kito, ir bus 
“Dirvai” daugiau biznio, — 
sako ji.

— Ale aš vistiek nebusiu 
Redaktorius, o aš nuo pat 
užgimimo turėjau norą nors 
kada laikraštį paredaguot. 
Palikęs Redaktorium, turė
čiau visą laikraštį savo ran
kose ir iškoliočiau visus, at- 
sikeršyčiau visiems kas tik 
kada prieš mane blogai pa
misimo, — sakau aš.

— Laikraštis ne tam lei
džiamas kad koliotis ale kad 
šviesti ir linksminti žmones, 
todėl eik pas Redaktorių ir 
sakyk kad tu turi būtinai 
važiuot, ba kitaip aš liksiu 
Lietuvos nemačius, — sako 
ji-

— Tai tu tik apie save rū
pinies. Ale aš misliu kad 
tavo sumanymas yra geras, 
ba aš į visus Seimus ir mi
tingus važinėjau tai turiu ir 
į Fašistų Žemę nuvažiuot ir 
pats savo akimis pamatyt 
kaip ten yra ir tada parva
žiavus apsakyt visai Ame
rikai, ba man niekas burnos 
uždaryt negalės, — sakau 
aš.

Nutarta ir padaryta. Su- 
misliau nueit pas gerb. Re
daktorių ir pasisakyt kad 
mano gerb. Šonkaulis nu
sprendė kad aš turiu į Lie
tuvą važiuot ir savo akimis 
apžiūrėt, nosimis apuostyt 
ir ausimis pagirdei viską

Jonas Tarabilda, inteligentiš
kas vyrukas, gavęs iš Kauno 
nuo žiemės Dalinimo Departa
mento neaiškų Laišką, nuvyko 
pas Apskrities žemės Dalinimo 
Viršininką gauti paaiškinimą.

Kada Jonas inėjo į Įstaigą bu
vo pusė dešimtos, bet Įstaigą 
rado tuščią.

Trepsėjo pilietis Jonas, kosė
jo, eiaudė bet nieks jo neužgir
sta. Pavargęs sėdosi Viršinin
ko minkšton kėdėn.

Už sienos pasigirdo vyriškas 
ir moteriškas Balsas, Lupų čiau
škėjimas ir sekanti meilės dai
nelė :

“Kai pamačiau pirmą kartą
Tave, brangi Darata, 
Suplakė širdis iškarto: 
Ta, ta, ta ir ta, ta, ta!

Saulė leidžias ir vėl teka, 
Sapne vien tik Darata.
Laikas bėga, širdis plaka: 
“Ta, ta, ta ir ta, ta, ta!”
Nežinau kiek jau praėjo, 
Kiek jau valdo Darata, 
O širdis kaip tik pradėjo: 
Ta, ta, ta ir ta, ta, ta!”

Pasibaigus dainelei pasigirdo 
ilgas lupų čiauškėjimas ir čiul
pimas. Laikrodis numušė dvy
liką, o Įstaigon niekas neineina, 
už sienos Viršininkas su Rašti
ninke romansą tveria.

Atsivėrė Duris iš oro pusės ir 
gerai įsimiklinęs įvirto Jurgis 
Smalelė, Kučiūnų kaimo Mar
šalka.

— Garbė Ponui! Aš mat Por

kas Smetonos Imperijoj yra 
ir ko nėra.

Taigi jau gerb. Šonkaulis 
rengiasi į Lietuvą su “Dir
vos” Ekskursija, o gerb. 
Spragilas krapšto pakaušį 
iš kur gaus kelionei pinigų.

nui atnešiau Prašeniją, mat 
musų ulyčios Gaspadoriai sudū
mojo į vienkaimius išsidalinti. 
Mums, Pone, reikalingas Ko- 
marninkas, — kreipėsi Smalelė 
pas Tarabildą.

O tas tik Galva linguoja ir 
Kojom makaluoja, atsakymo ne
duoda.

Smalelė dar keletą sykių tą 
patį pakartojo ir negaudamas 
atsakymo prisiartino prie Tara 
bildos ir sugniaužęs Kumštį su
riko :

— šėtono macis, mes tau al
gą mokam, o tu nenori su mu
mis kalbėtis! — ir apmosikavęs 
Kumšti paleido Tarabilda! ant 
sprando.

— Ok tu, duraviea, tu Kiaulės 
vaike, mane dar daužysi! Aš 
visa diena įstaigoj laukiu Pono 
Viršininko, o dar atėjęs kas ma
ne sumuš! — ir Tarabilda pa
leido Smalelei paragauti savo 
kumštį.

Abu Piliečiai susikibo už krū
tinių, stumdosi ir pešasi, o po 
jų Kojų tik virsta Knygos, traš
ka Paišiukai, Rankytės, lūžta 
edės ir dulka Raštininkės pa
miršta Pudra.

Tokį skandalą užgirdo ir Vir
šininkas ir įbėgęs į Įstaigą pa
matė ant Aslos kebėriojančius 
du Mužiku kaip katinus. Su
birbė Telefonas, ir tuojau įbėgo 
du Policijantai.

— Na, vyrai, dar ir mes pri
dėsime, — ir Policininkai palei
do minkštus odos Rapnikus.

Abu Piliečiai tuojau liovėsi 
peštis, o Policininkai surašė 
Protokolą kad Valdiškoj Įstai
goj kėlė Muštynes ir kad pada
ryta Nuostolių ant Penkių Šim
tų Litų.

Teismo Dienoj Teisėjas klau
sia Smalelės:

— Kam tu sumušei Tarabil-,

dą, kuris buvo atėjęs Įstoigon 
su Reikalais?

— Aš jo nemušiau, aš mu
šiau Poną Viršininką, kuris Įs
taigoj nenori su žmonėmis kal
bėtis.

— Tu padarei Klaidą, — ta
rė Teisėjas.

— Ar Klaidą galima atitaisy
ti? — užklausė Smalelė.

— Klaidos niekados nevėlu 
atitaisyti, — tarė Teisėjas.

— O kuris gi čia Viršininkas?
— Šis, — tarė Teisėjas.
Tada Smelelė priėjo prie Vir

šininko ir kad makos jam per

Nosį ir tas net du sykiu kuliu 
apsivertė..

— Klaidos atitaisytos, — ta
rė Smalelė.

O Tarabilda šaukia:
— Jis Durnas, Durnas! palei

ski? jį!
Teisėjas Smalelę kaipo Bepro

tį apteisino.
Taip abu — Smalelė ir Tara

bilda — išsisuko iš Bėdos.
P. Kriukelis.

R E I K A L A U J A M 
AGENTU 

Platinimui “Dirvos”

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri
siusi ne “pereitos savaites” 
numerį, bet tiesiog pažymė
ki kad negavot “No. 42”, 
“No. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merį kurio jums trūksta.

Skaitykit “Dirvą” — Žincsit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

[f

t

Pradėkit nuo 1S28 metų

i Lietuvą eina be jokio trukdyme.

“NELABAI SVEIKAS ŠIĄDIEN”
Kaip dažnai tą skundą 

girdit iš žmonių kurie ro
dos sveiki, šita padėtis 
gali but povojaus ženklas. 
Neužsileiskit. 
Daugely j at
vejų pasirodo 
jog inkstai ne
veikia kai rei
kia. Jiems rei
kalinga pa
galbos.

Tėmykit vardo GOLD MEDAL 
ant dėžučių ir neimkit kitokių. 

Visose aptiekose, 35c., 75c., $1.50.

Geilkite daug vandens ir 
pabandykit Gold Medai 
haarlem oil copsules (vie
natinės tikros). Pripažin

tas diuretiš- 
kas akstinto- 
jas nuo 1696. 
Trejopo didu
mo, po ants- 
pauda. Pilnai 
g a r antuotos 
kaip garsina.

UŽSISAKYKITE SAU 

“LIETUVOS ŪKĮ” 
VIENINTELĮ VISOJE LIETUVOJE EKONOMINĮ ŽURNALĄ 
“Lietuvos Ūkyje” plačiai rašoma visais Lietuvos valstybes 

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

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

“Lietuvos Ūkyje” duodama taip 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

H Dabar užsirašyk i:

“AMERIKOS LIETUVI”

I
 “AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramiu H 

pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių g 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašyki! H 
,ij dabar ir turėsit naudingą laikraštį. «

n Reikalaujam agentų užrašinei “Amerikos Lietuvį”, par- H 
g davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo- H
§ Idt pinigus ir laiškus siųsdami: H

“AMERIKOS LIETUVIS” 1

:: 14 Vernon Street Worcester, Mass, g

%
&

M

UŽPRENUMERUOKIT “DIRVĄ” SAVIŠKIAMS i— 
L1ETUVĄ - BRAZILIJĄ - ARGENTINA - KUBĄ 

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

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

G820 Superior Ave. Cleveland, Onio

Buvo po 1.00 Dabar50c
Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didelė 
knyga — viso 152 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 METINĮ 
SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIĄ KNYGĄ 

VISIŠKAI DOVANAI!
Užmokesti siųskit pašto štampais.

“DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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Nuo Redakcijos
BAISUS KERŠTAS

IŠ DEMAGOGŲ LAPŲ Ant.-Fer. Max. ’

M. V. Gogolis
POETAMS

Paskubėkit Siųsti Savo Ei
les Vasario 17 d. Numerin!

i

y/YRIAUSIO demagogo ir 
dviveidžio vardą Lietu

vių tarpe pilnai įgauna mu
sų žinomas socialinio gy
venimo žinovas, mokytas ir 
senas žmogus, Pijus Grigai
tis. Jau be jokių komenta
rų skaitytojas lengvai su
pras kokia baisi demagogija 
p. Grigaičio “Naujienose” 
varoma, koks aklas-siauras 
partiviškas takelis joms tė
ra nustatytas, iš to kas se
ka:

kapitalistai daro blogai nu
galabindami tuos du žmog
žudžiui, nes vistiek negyvas 
senis Snyder neatsikels....

Gruodžio 27 d.. 1927 metų, 
“Naujienos” rašo:

“ŠEŠI METAI KALĖJIMO 
ŽMOGŽUDŽIUI

Buvęs amerikietis, Jonas Ro
manas, kuris pereitą vasarą Pa
langoje nušovė kariuomenės gy
dytoją Brundzą, tapo nuteistas 
šešiems metams į sunkiųjų dar
bų kalėjimą. Tai palyginti nedi
delė bausmė.

Paprastasis teismas butų pa
skyręs už toki nusidėjimą aš
tresnę bausmę. Bet p. Roma
nas buvo atiduotas karo teis
mui, kuriame viskas priklauso 
nuo teisėjų nuožiūros. Valdžios 
spaudoje buvo aiškinama jogei 
jo byla buvusi perduota karo 
teismui dėlto, kad dabar Lietu
voje esąs karo stovis. Tai, ži
noma, nesąmonė. Romano nu
sidėjimas su karo stoviu neturi 
nieko bendro. Jeigu del karo 
stovio Lietuvoje negalėjo jį tei
sti paprastas teismas, tai kodėl 
kiti kriminaliai prasikaltėliai — 
vagys, plėšikai ir tt. — yra tei
siami paprastuose teismuose, o 
ne karo teismuose?

“Tautiška” valdžia perkėlė 
Romano bylą į special} teismą 
tuo tikslu, kad jam butų leng
viau išsisukti nuo aštrios baus
mės. Jisai, mat, buvo uolus tos 
valdžios rėmėjas. Smetona, gen. 
Žukauskas ir kiti fašizmo šulai 
per ilgus metus buvo jo partne
riai ir direktoriai jo biznyje, ku
rį jisai (Romanas) įsteigė Lie
tuvoje iškaulintais iš Amerikos 
Katalikų pinigais.”

■Y*

¥ ¥ ¥
Romanas nužudė Brun

dzą po ilgų kankinimųsi sa
vyje, kai jo širdį ir kūną 
graužė pavydas susekus kad 
tas gražus vyras paviliojo 
įo moterį. Romano žudystė 
buvo darbas pamišusio vy
ro matančio kaip iš po jo 
alkių, iš jo namų traukiama 
jo moteris, kurią jis mylėjo.

Jam, anot p. Grigaičio, 
turėjo tikti mirties bausmė, 
ir turbut po šiai dienai p. 
Grigaitis neatsistebi kaip 
karo teismas Romano nesu
gaudė už nušovimą kariš
kio....

Kad Romanas turi šeimy
ną ir kad ji jam taip bran
gi kaip anų dviejų žmogžu
džių mergaitės jiem, tai p. 
Grigaičiui nesvarbu.

Ne Romanas paviliojo Dr. 
Brunzdos pačią ir paskui jį 
nušovė. Ne.

O kokia istorija su Gray 
ir Snyderiene? Jiedu ture

lio viens pačią kita vyrą. Jie
du girtaudami susipažino ir 
pamilo vienas kitą nuo 1925 
metų. Naktis leisdavo New 
Yorke viešbutyje, girtauda
mi. Snyderiene apdraudė 
savo vyro gyvastį ant apie 
$90,000, kad turėtų pinigų 
linksmai gyventi su meilu
žiu kada vyro nebus.

Pereitą pavasarį jiedu su
sitarė Snyderį nužudyti, ir 
tą padarė jų namuose, ne
gabiai paslėpdami savo pėd
sakus, nors norėjo kad poli
cijai išrodytų jog namus už
puolė plėšikai, vyrą užmušė, 
moterį surištą paliko.

Juos išdavė, svarbiausia, 
rasti po grindų patiesalais 
paslėpti Snyderienės brang- 
rnenai, kuriuos plėšikai, jei 
butų nuo kaklo ir nuo pirš
tų nuėmę, butų išsinešė.

Šitoks yra skirtumas tarp 
Romano 
goję ir 
žiaurios 
Yorko.

Kažin 
tis tą viską rašo....

tragedijos Palan-
Snyderienės-Gray

žudystės sale New

ar tas pats Grigai-

DAINA
(P. Janulis) 

Oi temo, temo tamsioji naktelė, 
Reikės nakvoti uošvelės dvarelyj.

Uošvele mano, tu senoji mano, 
Klok patalėlį aukštajam svirnelyj. 

Užmigau, miegojau saldų miegelį 
Ir įsisapnavau baisų sapnelį.

Uošvele mano, tu senoji mano, 
Ar gali atspėti sapnelį mano?

Aš galiu atspėti ir pasakyti: 
Sūnelis gimė, močiutė mirė....

Sausio 14 d. “Naujienos” ra
šo:

“AUKA — KAM?
Užvakar vakare, už kelių mi

liutų prieš vienuoliką, New Yor
ko valstijos miestelyje Ossing 
buvo nugalabinta elektros kėdė
je p-ia Ruth Snyder ir jos mei
lužis Henry Judd Gray.

Teismas buvo atidėjęs ekze- 
kucijos laiką 24 valandoms, bet 
prokuratūra rado, kad tas ati
dėjimas esąs neteisėtas, ir pa
smerktieji negavo sulaukti ryto.

Na, ir koks buvo to skubi ni- 
mosi ir 
tikslas?

Tiesa, 
meilužiu I 
tadarystę 
(Snyderienės vyrą), 
bar užmušus jucdu ta piktada
rybė kuriuo nors budu yra ati
taisyta?

Nugalabintoji moteris ir jos 
sąmokslo dalykis, Gray, paliko 
po mažą mergaitę. Koks bus 
jų gyvenimas po to, kai jų tė
vus ištiko šitoks likirrias?

Sako, kad už kraują turi but 
užmokėta krauju. Bet ar tai 
yra teisingumas?”

(Svarbesnieji punktai mųsų 
pabraukta.)

¥ * K-

Apie tokį dalyką kaip Ro
mano nuteisimas redakcijos 
straipsnyje nėra reikalo ra
šyti. Bet p. Grigaičiui svar
bu smerkti “fašistus”, ir tas 
davė gerą progą, nes kas tai 
matė, juk Romanas papildė 
baisią žudystę, o “fašistai” 
jam tik šešis metus kalėji
mo tedavė.... “Faišstai” jo 
draugai, kodėl jį baus.... 
. Bet ’kas kita su Snyderie

ne ir jos meilužiu, Gray.
Juos ėmė ir nubaudė mir

ti Amerikos kapitalistų tei
smas. O Grigaitis kovoja ir 
prieš kapitalistus. Taigi rei
kia parodyt visuomenei kad]

iš viso to galabijimo

Snyderiene su savo 
buvo atlikę baisią pik- 
; — užmušė žmogų 

Bet ar da-

VILIJOS BANGOS
Viena paskui kitą bangužės siūbuoja, 
Plaudamos neliaujant Vilijos krantus, 
Ir gražią mums ilgesio dainą dainuoja 
Primindamos sentėvių bočių kapus. 
Jos šneka, jos bėga, jos žaidžia ir griūva, 
Krantus išvingiuotus bučiuoja stačius 
Ir ten jos viena paskui kitą pražūva 
Pajautę vergijos nuodingus skausmus.

Alytus. Radasto Žiedas.

(Tąsa iš pereito num.)
Valtis krantą pasiekus sustojo, iš jos 

išlipo nusiminęs raganius. Jam liūdna, 
skaudu prisiminus iškilmingas Danilo pa
kasynas, kurias suruošė narsus, ištikimi 
jo kazokai. Nemažai krito ir Lechų: ke- 
turiasdešimts keturi narsus ponai ir tris
dešimts trįs jų tarnai; visi į šmotus suka
poti; o likusieji kartu su žirgais į belaisvę 

; išvaryti — vergais Totoriams parduoti.
Pro apdegusius kelmus, akmeniniais 

laipteliais žemyn žengia į giliai žemėje iš- 
riaustą urvą. Tykiai jis inėjo, nei duris 
nesugirgždėjo, ir ant baltai uždengto stalo 
pastatė puodelį ir ilgom rankom pradėjo 
dėti j jį užburtas žoles, paskui paėmęs už
burto medžio samtį pasėmė juo vandens ir 
pradėjo pilti į puodelį; jo veidas mainėsi, 
lupos virpėjo, užkeiktus būrimo žodžius 
kalbėjo. Kambarys rausva šviesa nušvito, 
jo veidas pasikeitė — negalima pažinti: 
veidas it kraujo apipiltas, tik ant jo tam
sios raukšlės juoduoja, o akįs ugnies lieps
na šviečia. Baisus nusidėjėlis. Nors ir 
pražilus jo barzda, veidas raukšlėmis išva- 
giotas, kaip giltinė sudžiūvęs, bet vis blo
gų darbų neužmiršta — į pragaro gelmes 
giliau lenda. Viduryje kambario iškilo bal
tas debesėlis ir burtininko veidas linksmiau 
nušvito; bet staiga visas sudrebėjo, burna 
jo atsivėrė, nedryso iš vietos pajudėti, o 
plaukai it stambus kiaulės šeriai ant gai
vos atsistojo. Prieš jį debesyje sušmėria- 
vo nematytas nepažįstamas veidas. Juo 
ilgiau tuo labiau aiškėja jo veidas, o bai
sios akįs į jį įsmeigtos žiuri — tai nekvies
tas, neprašytas svečias pasirodė. Jo iš
raiška, akįs ir lupos — viskas jam nema
tyta, visą amžį tokio nebuvo matęs. Nors 
rodos jame baimės mažai yra, bet netikė
tumas jam išgąstį daro. O nepažįstamas 
keistas veidas į jį įsmigtinai žiuri ir žiuri. 
Jau debesys prapuolė ir nepažįstama gal
va dar ryškiau pasirodo ir aštrus akių 
žvilgsnis nuo jo nesitraukia. Raganius pa
balo kai drėbė, ne savu, laukiniu spiegian
čiu balsu suriko, apvertė puodelį.... Ir 
viskas smego.

lės nukristi, jei tik tada kada aš su sunurn 
žusiu.

Baigęs kalbėt, senis esaulas priėjo prie 
lopšelio kuriame gulėjo Katrės vaikas. Vai
kas pamatęs prie diržo prikabintą, sidabru 
apkaustytą raudoną pypkę, spindančiom 
maloniom akutėm džiūgavo ir tiesdamas i 
ją savo baltas rankutes šypsojos.

— Bus panašus j tėvą, — tarė senis 
esaulas, atsegdamas pypkę nuo diržo ir pa
duodamas, — dar iš lopšelio neišlipo, o jau 
pypkę rūkyti nori!

Katrė ramiai atsiduso ir pradėjo lop
šelį supti. Susitarė visi kartu naktį pra
leisti ir nedaug kalbėję visi užmigo; užsnū
do ir Katrė.

Tiek lauke, tiek kambaryje ramu — 
visur ramybė viešpatauja, tik budi, nemie
ga sargybiniai kazokai. Staiga Katrytė 
suriko ir pribudo, o kartu su ja pakilo ii 
visa šeimyna.

— Sūnelis negyvas, jis papjautas! — 
nesavu balsu Katrė šaukė ir pasilenkė prie 
lopšelio ir iš baimės sustingo. .. . Visi su
bėgo prie lopšelio ir visi sujaudinti Stinge 
— tikrai pamatė negyvą Katrės sūnų. Nie
kas iš jų nei1 žodžio neprabilo, nežino ir ką 
sakyti matant tokią baisią negirdėtą niek- 
šystę.

Tame numeryje tilps vi
sos kiek tik bus gauta pat- 
riotinių eilių, nors kontesto 
laimėtojų paskelbimas reiks | 
užtęst keletui dienų.

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.

Gali būti ir šiaip apie Lie
tuvą kokias tik kas gali pa- /į 
rašyti, visos bus sunaudota, ■ 
o už geriausias tos rūšies 
eiles bus viena iš apačioje 
paminėtų dovanų.

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

DOVANOS

AR IR TU—
Ar tau, mylimoji, per dieną
Aš stoviu mintyse tiktai,
Kaip tu man neliaujamai stovi?
Geidžiu kad taip but amžinai....

Ar plaka širdis tau kaip mano 
Kada pajuntu prie savęs?
Ar trokšti tu but arti manęs
Kaip aš trokštu but prie tavęs?

Ar ilgesio ašaros skverbias
Iš tavo akių slaptingų,
Kaip skverbiasi mano nekartą
Kai ilgai be tavęs bunu?....

Ar tavo veideliai parausta
Kuomet tu mane pajunti,
Kai]) mano parausta iš džiaugsmo 
Kada tik esi tu arti ?....

Ar jieškai tu manęs takuose 
Kur vaikšto daugybės žmonių, 
Ar nori tu mane vis rasti — 
Kai]) aš tave, kur tik einu ?....

Nors ten kur aš nei nebuvoju
Ar trokšti tu mane sutikt,
Kaip trokštu aš tave sueiti,
Kaip trokštu aš tave patikt?

Ar liuesą minutą tu gavus 
Svajoji vien apie mane, 
Kaip aš nesiliauju svajojęs, 
B rangioj i, tik apie tave ?

Ar sapnas tau naktį atskleidžia 
Malonius vaizdus su manim, 
Kaip man labai tankiai atskleidžia 
Ir duod’ pabuvot su tavim?....

Adonis.

XI.
— Nusiramink, mano mylima sesute!

— ramino senis esaulas Gorobecas Katrę,
— ne visi sapnai yra reikšmingi.

— Primigk, sesute! — kalbėjo jauna 
jo žmonelė: — aš pakviesiu senutę žynę: 
jai esant jokia pikta jiega nedrys prieiti — 
iš išgąsties tave išgydys.

— Nieko nebijok! — kalbėjo esaulo 
sūnūs griebdamas už kardo, — niekam ne
duosiu tave nuskriausti.

Katrė liūdnom, apsiniaukusiom akim j 
visus pažiurėjo ir tarė:

— Aš pati priruošiau sau galą — aš 
jam rūsio duris atvėriau, aš pati jį palei
dau! Štai jau dešimta diena pas jus Kije
ve, o kančios nei kiek nemažėja. Galvo
jau, toli ramybėj, nors sūnų kerštui išau
ginsiu .... Baisus, baisus man sapne pa
sirodė! Apsaugo Dieve visus jį pamatyti! 
Iki šiol, iš baimės mano širdis plaka. “Kat
re, aš tavo sūnų pasmaugsiu!” kalbėjo jis 
man: “jei nesutiksi mano žmona būti.... ” 
Ir suriko, puldamas prie lopšelio; o jis, var
gšas vaikelis, išgąstingai suklykė, ištiesė 
rankutes ir verkė....

Esaulo sūnūs tą girdėdamas pykčiu 
negalėjo tverti — raudonavo ir piktai kum
štis gniaužė.

Sujudo ir pats esaulas.
— Lai pabandytų tas prakeiktas anti- 

cristas ateiti — iš seno kazoko rankų dau
giau neištruktų! Dievas tą mato, — kal
bėjo esaulas, pakeldamas aukštyn žaibuo
jančias akis: — ar neskubėjau paduot bro- 
iui Danilai rankos? Jo šventas noras! Jį 
priglaudė šaltas kapas, tas pats kuris jau 
priglaudė daug, daug kazokų. Bet ar ne
puikios pakasynos buvo? Ar nors viėhas 
□echas gyvas pasmuko? Nurimki, mano 

vaike! Nei plaukas nuo tavo galvos nega-

XII.
Toli, toli nuo Ukrainos sienų, prava

žiavus plačius Lenkijos plotus, daug turin
tį gyventojų Lembergo miestą, vingių vin
giais tęsiasi aukštagubriai kalnai. Kalnai 
už kalnų it akmeninis grandinis dalijantis 
žemę į dvi dali ir savo akmenine krutinę 
saugo ūžiančią, putojančią jurą kad ji ne
prasiveržtų į antrą žemės dalį. Tęsiasi ak
meninė grandis per Valachiją ir Sedmigra- 
do šalį, ir suburę milžinišką kalnų pasagą 
dalijančią Galičio tautą nuo Vengrų. No
ra musų krašte tokių milžiniškų kalnų. 
Baisu akim į juos pažiūrėti; kitų viršūnė
se dar žmogaus koja nebuvus. Nuostabus, 
žavingas ir reginys jų, rodos kad neramios 
juros prasiveržusios pro savo krantus, ati
trukę nepaklusnios bangos suakmenėję ir 
nejudomomis pasilikę ore. O gal iš padan
gių atitrukę sunkių debesų skeveldros ir 
savo sunkumu užvertusios žemės pavirsi? 
juk jų ir spalva tokia pat vilką, o baltos 
viršūnės taip pat prieš saulę šviečia, mirg- 
si.... Dar iki Karpatų kalnų išgirsi Rusiš
ką kalbą ir dar už kalnų kur ne kur išgir
si ir gimtinį žodį; bet ten ir tikyba ir pa
pročiai kitokį. Ten gyvena dideli žmonės 
— Vengrų tauta; jos sūnus širgais jodinė
ja, narsiai kariauja ir girtauja neblogiau 
kai kazokai; o už šarvus, žirgams balnus 
ir brangius žiponus nesigaili paskutinį 
muštinį atiduoti. Tarp tų kalnų tvinksi 
kai aiškios akis gražus ežerai. Ir tikrai iš 
aukšto tik pažvelgus sunku pasakyti ar 
ežerai ar didi lygus stiklai, spindančios vei
drodinės akis. Juose atsispindi sugužusių 
kalnų aukštos viršūnės ir jų žalios pakal
nės, krūmais apaugę šlaitai.

(BUS DAUGIAU)

Dovanos skiriama $25.00 
vertės knygomis kokias tik 
‘Dirvos” knygyne galima 
rasti.

1-raa 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 
geriausiems.

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
mėti jog kontestui skiria
mos.

(Žiūrėkit ant pusi. 5, apie 
Poezijos Numerį.)

L

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
Park Row New York City '.

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

Washington. D. C.

15

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

ŽODYNAS

Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ... .$10.00
Tas pats, gera morokko oda ..................... $11.00

EKSTRA!
Nebūkit be Lietuvos žemlapio!

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c ?i£.

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydų tautos Mažojoj Azijoj, kuri, kaip 
matomą, yra buvus Lietuvių prabote. Parašė J.

, O. Sirvydas. 35 pusi.......................................................... 10
“DIRVOS” KNYGYNAS

6820 Superior AVe. Cleveland, O.

Naujausia komedija

“Ekscelencija”
Keturių aktų Komedija
apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės, tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 1 
į Kauną “aukštų” žentų 
jieškot ii’ 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 
moteris ir šeši \yrai. • s 
Scenos paprastos:’ par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 
aktuose. Reikalaukite 
Dirvoje. Kaina 50c.
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Pasibaigė valandos, prasidėjo minu
tes ir sekundos (nors tada apie sekundas 
nežinota). Dabar priėję prie Gaižutės pa
žvelgtame j ją, tik ką sulaukusią kūdikė
lio. Štai, Vietoj jos motiniško džiaugsmo 
— tarp skausmų, — pamatysime kad ji ne
jaučia nei džiaugsmo nei skausmų: jos akjs 
nieko nemato, kūnas nejuda ir atšalęs — 

. nes ji jau mirus....
— O, nelaimė, nelaimė.... — dūsavo, 

dejavo moterįs aplink ją buvusios. — Ar 
tik tam nabagė gimė ir augo, ar tik tam 
žydėjo visame savo gražume, ar tik tam 
ugdė viltis ir svajojo apie ateiti, kad kai 
liepsnelė butų nužnybta ir paliktų visus ir 
visas aplink save raudančius, dūsaujan
čius, veikiančius, vietoj linksmybių, džiau
gsmų ko visi taip nekantriai laukė. ...

Jeigu pažiūrėsim į anų laikų žmonių 
gyvenimą, pamatysim vieną labai aiškų 
dalyką: ne tik paprasti žmonės, vyrai, per
gyvendavo po kelias moteris, bet net ir 
musų žinomi valdovai, kunigaikščiai, per
gyveno jų po kelias — toks tai buvo nelai
mingas tamsių amžių moterų likimas; to
kio likimo sulaukė ir Gaižutė....

Nebuvo tais laikais pagalbos, ir mote
ris per gimdymą krisdavo kai musės. Bo
butės pribuvėjos buvo visos žinovės tų da
lykų, o jų žinojimas daugelį motinų jei ne 
tuoj pat tai kiek vėliau numarindavo....

Ar tik tam Ardys parėjo, ar tik tam 
ją paėmė kad jaunystėj palaidoti ir likti 
naujame susigraužime ir rupesniuose?.... 
Ar tas iš to džiaugėsi ar ką galvojo del sa
vęs tai kita kalba, ir tą padėsime visai Į 
šalį. Pažiūrėkim dabar kur yra tas ar ta 
kas turėjo ateiti. Ar ir čia toks pat liki
mas kaip motinos? Ne, čia likimo kitaip 
norėta, ir štai kitoj vifetoj guli mažytė nau
ja gyvybė, nieko dar neverta ir niekam ne
naudinga, kuri paėmė sau gyvastį iš savo 
motinos, lyg daugiau gyvasčių negalėjo 
būti ir ana turėjo baigtis kad šita galėtų 
prasidėti....

Apsiverkė Ardys kada patyrė Gaižu
tės likimą, tik šiek tiek aprimo kada bobu
tė rodė jam diktoką sūnelį, kurs savo gy
vybę, rodė nepaprastu savo vikrumu, visai 
nepaisydamas kad neturės tos kurią vė
liau gyvenime labai mylėtų ir butų myli
mas. Jei kada vėliau gailėsis jos tai lauš 
kitas dalykas, bet dabar jis su riksmu pa
reiškė pasauliui kad nori gyvent, ir niekas 
jam to uždraust nebandė.

Trumpai visi Gaižutę apgailavo — vi
siems užteko žinoti kad valdovas sulaukė 
sunaus, o moterį gaus kitą, nes ne ji pir
mutinė ir ne paskutinė taip mirė. Po jos 
palaidojimo prasidėjo paprastas gyveni
mas, auklėms prižiūrint ir auginant kūdi
kėlį ir pranašaujant koks jis bus narsus 
ir protingas — kaip jo tėvas.

Vėl naujos kalbos: kas bus didkuni- 
gaikštienė, ką Ardys pasirinks, o nei vie
nai ir niekam neužėjo į mintį nelaimingas 
Gaižutės likimas. Visų troškimas buvo 
gauti vyrą, o tos kurios rikosi Ardį iš se
niau, dabar panaujino savo viltis, ypač ka
da jų tėvai padėdavo kalbėti jog jas Ardys 
turėtų imti, už padarytą jam gerą ir palai
kymą jo didkunigaikščiu.

Antra Ardžio Moteris
Kas ką per visą laiką iki kitų Ardžio 

vestuvių veikė ir ką padarė nebūtų reika
lo smulkiai apipasakoti, užtai eisime toliau 
ir prie galo musų pasakos.

Dabar dar trečią ir paskutinį kartą 
prisiminkime kad anuose laikuose mažai 
buvo valdoviškų vestuvių kur patįs vedan
tieji kurie sueidinėjo į porą galėjo sau my
limąjį pasirinkti. Taip matėme kitas pir
mesnes šioj pasakoj minėtas vestuves, taip 
matysim ir šias antras Ardžio vestuves. 
Kada jis nei svajote nesvajojo apie naujas 
vestuves, visi jo patarėjai ir senieji kuni
gaikščiai manė jog jis jau turi rūpintis 
apie moterį, o kada jie gavo pasiūlymą iš 
tokių kuriems sutuokimas Ardžio su jų 
peršama moteriška atneš Daugupiams gar
bę, šie sutiko, ir štai mes pamatome Ardį 
imant sau moterį jo numylėtą juodakę Ali
ną, kuri irgi savu noru Ardžio nepasirin
ko. bet Lamžino didžiūnai patyrę jog šiaur
vakariuose, Daugupiuose, liko našliu jų 
valdovas, ir dar anų gerai žinomas nar
suolis Ardys, jie paskubėjo kreiptis į Daug-

upius ir su Ardžio pagelbininkais suderėjo 
apvesdinti Ardį su savo karaliene, apšauk
ti jį savo karalium, tuomi pavedant jam 
valdyti savo didelę karalystę; tuo pat sy
kiu Ardys buvo valdovu savo senos žemės 
kaipo Daugupių diskunigaikštystės.

Kada įvyko Ardžio ir Alinos vestuvės 
ir vainikavimas jo karalium, į iškilmes su
jojo visa didžiunija Lamžino žemių, aplin
kinių kaimyniškų šalių valdovai ir daugu
ma Ardžio pavaldinių kunigaikščių.

Per tas baisias girias kur Ardys se
niau klaidžiodavo Lamžino žmonės iškirto 
ir išlygino kelią, Ardžio atkeliavimui, kada 
patyrė jog Daugupiai sutinka leisti savo 
valdovą į Lamžiną į žentus.

Vėl prasidėjo dienų dienos iškilmių, 
kokių žmonės labai norėdavo, nes tada ga
lėdavo ne tik pritinginiaut bet ir gerai pri
sivalgyt ir prisigert, kadangi visi būdavo 
vaišinami, neaplenkiant nei miesto pras
tuomenės.

Atėjo diena ir net valanda kada turė
jo pribūti Ardys vestuvėms ir apvainika
vimui.

Miestas ir toli už miesto visi keliai bu
vo išpuošta, išdabinta, stulpai ir namai nu- 
raišiota žalumynais, keliuose per kaimus 
ir pilaites išrėdyta vartai su vainikais ka
bančiais ore. Taip pat buvo išpuošta ir 
Lamžino gatvės.— visur gėlės ir vainikai 
kabojo.

Jojant per Alinos tėviškę, svečiai buvo 
priimti, pavaišinti, ir pernakvojus iškelia
vo toliau. Alinos tėvas, kuris irgi žinojo 
kas dedasi, prisidėjo su savo pulkeliu prie 
Ardžio ir visi keliavo į Lamžiną.

Dabar jau, po poros dienų kelionės, 
pradėjo matytis Lamžino pilies murai, pa
upį nugulęs miestas, ir karališkų palocių 
bokštai. Ką jautė Ardys? Jam norėjosi 
kad jo žirgas pavirstų į paukštį ir nuneštų 
jį sparnais pas jo mylimąją. Jis jautė kad 
ji jį vis myli, nors pačiam jau buvo ne taip 
l'auku, kaipo našliui, pas ją gryžti. Jis gi
lumoje jautė tą pat meilę prie jos, tik dar 
didesnį traukimą tuoj būti su ja, išsikalbė
ti, apsipasakoti jai viską, pulti prie jos ko
lų, atsiprašyti už visus nesmagumus kokius 
ji del jo pergyveno....

Lamžino garbės pulkas ir didžiunija 
išvyko toli už miesto patikti savo karalių, 
ir kada susiėjo du paskiri pulkai — lydė
tojų ir sutiktoji] — iškilo didžiausi šuka
vimai ir sveikinimaisi. Sutiktojai nusilen
kė Ardžiui, vadai atidavė jam savo gink
lus, pasiduodami jam, kuriuos paskui su 
džiaugsmu iš jo paties gavo atgal.

Miesto sienos ir murai buvo nugulę 
žmonėmis laukiančiais garbingo vyro.

Kur dabar buvo Alina? Jos palotino
se nerastume, nerastume nei ant pilies sie
nos, nes jai ten nepritinka savo vyro lauk
ti. Ji dabar su Agnita buvo palocių bok
šte ir žiurėjo į tą pusę iš kur kelias vedė 
svečius į Lamžiną. Kadangi pilis buvo 
ant aukštumos, jodvi pradėjo matyt toli 
kelyje dulkių debesį ir jautė kad ten ne 
kas kitas joja kaip tik jų laukiamasis, ir 
abiejų širdis ėmė smarkiai plakti.

Įjojo Ardys į miestą — žmonės jam 
po kojų klojo savo rubus, moterįs ir jau
nimas mėtė gėles, ir štai vėl į tą patį mies
tą sugryžo musų jaunikaitis iš kur neper- 
senai su baime išbėgo. Miesto viršaitis 
atidavė jam miesto raktus ir priėmė iš
kilmingiausia.

Ar Agnitos gerai įgąsdinti, ar šiaip 
jau pamiršę, visi pilies žmonės kurie ką ir 
žinojo apie praeitą atsitikimą, niekas ne
atnaujino jokių kalbų, net tada kada pra
dėjo nugirsti jog Lamžėnai kviečia Ardį 
sau į karalius. Dabar gi kada Ardys arti
nosi prie miesto, visi apie juodu kalbėjo 
tik kaipo apie naują dalyką ir džiaugsmin
gai jo laukė, nekantraudami.

Palengva, per žmonėmis užsigrudusias 
gatves, jojo Ardys prie pačios pilies, kurios 
vartai jau buvo atdari, ir kada prijojo ar
ti, išėjo iš pilies seniūnai ir su duona ir 
druska priėmė savo valdovą, taipgi atiduo
dami jam pilies raktus; karo vadai ir čia 
jį patiko ir davė savo ginklus, kuriuos Ar
dys jiems atgal grąžino, padarydamas juos 
savo tarnais ir sargais.

Pilies mergos irgi surengė sutikimą su 
gėlėmis, ir įjojant Ardžiui į pilies aikštę, 
ten jį sveikino pulkai mergų su vainikais 
ir gėlėmis, ten jo laukė susirikiavę jo pa
ties seniau vadovauti pulkai kareivių, k u-

riuos jis linksmai pasveikino, o jie dar link
smiau jam atsakė.

Prijojo prie palocių durų, tarnai pri- 
! ėmė arklius, ir Ardys su didžiūnais inėjo į 

jam paskirtus kambarius, kuriuose gyvens 
iki apvainikavimo karalium ir apsivedimo 
su A ina. Iki vestuvių ir vainikavimo jie
du vienas kito nesuėjo ir pasikalbėt nega
vo.

Sekančią dieną jau turėjo atsibūti su
tuoktuvės ir vainikavimas Ardžio kara
lium. Taigi susieis jis su Alina.

Bet nespėtumet kaip jiedu susitiko — 
kaip vienas kitą pasveikino, nes ištiesų jie
du negalėjo išsiduoti niekam kad jie kada 
nors buvo mylimieji, nes nuo visų tas buvo 
užslėpta, o dar ant galo ir uždrausta kam

nors apie tai manyti. Ardys priėjo prie 
Alinos, toje pat veidrodžių salėje, kur ji 
jo lankė, kaipo namiškė, priklaupdamas ir 

i paimdamas jai už įlankos pabučiavo. Ali- 
J na, kada matė jį ateinant per didelę salę, 
iš susigraudinimo negalėjo žiūrėti tiesiai, 
taigi žiurėjo per veidrodžius ir sienose 
abiem pusėm matė jį ateinantį prie jos. 
Su Ardžiu priėjo ir Alinos tėvas ir kiti di
džiūnai, ir tuoj po pasisveikinimo prasi
dėjo vestuvių ir vainikavimo iškilmės. Ką 
Alina ar Ardys butų norėję tuo tarpu vie
nas kitam pasakyti turėjo pasilaikyti ant 
toliau, o viskas turėjo eiti pagal tų laikų 
papročių ir jie apsiėjo kaip svetimi, sueiną 
vienas su kitu pirmą sykį.

(Bus daugiau)

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

POEZIJOS NUMERIS
ALONU mums pranešti “Dirvos” skaitytojams kad sumanytas

Lietuvos Neprigulmybės Dešimts metų sukaktuvių paminė
jimui musų poetų kontestas vyksta pasekmingai — jau pirmose sa
vaitėse gavome eilių nuo keleto poetų, ir tikime kad iki ateis Vasario 
I 6 diena sueis eilių daugiau, ypač kada prisidės Lietuvos poetai.

Delei šitos priežasties, “Dirva” praneša savo skaitytojams jog 
Nepriklausomybės numeris, kuris išeis VASARIO I 7 dieną, bus

POEZIJOS .NUMERIS.

Tas numeris bus užpildytas — kokie du ar trįs puslapiai — patrio
tinėmis eilėmis, susiųstomis kontestui, visų poetų kiek tik bus galima 
sutalpinti.

Kadangi šis Poezijos Numeris neinejo į “Dirvos” 1928 Metų Raš
tų Programą, smagu mums apie tai skaitytojams pranešti, nes tai bus 
didelės vertės ir reikšmės priedas “Dirvos” skaitytojams.

Atnaujinkit savo prenumeratas kurių baigiasi arba pasibaigė, nes 
pirm to gali būti “Dirva” jums sulaikyta. Paraginkite savo draugus 
išsirašyti “Dirvą”, užrašykit ją saviškiams Lietuvoje ir kitur.

U55

Cleveland, Ohio6820 Superior Ave.

QL/” AŽAI jau šios knygos liko — nes ' JUODAS 
J L 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 jį mylėjo kunigaikščių dukteris už jo gražumą ir nar
sumą, kaip jam visur sekėsi, kaip pagaliau buvo privers
tas apleisti savo šalį delei pavydaus kunigaikščio sunaus, 
ir kaiu 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.
“ T T~> 1 7 A ”

KAIMO VAKARUŠKA ,, 
(Kaimo Vaizdelis)

Armonika žviegė, 
Armonika verkė: 
Džiūgavo grinčia. . . . 
Jaunos figūros 
Rankas sumezgus 
žaibu žaibavo -— 
Kaito kaip saulė. 
Purvini batai 
“Parketą” čiaužė, 
Armonika verkė, « 
Armonika kriokė, 
O polka pašėlusiai 
Pynės zigzagais, 
Ir džiūgavo grinčia....

Ant. Jonauskas.

NUO JUOKŲ RED.: 
Už šias eiles, 
Jei skelbtume kontestą 
Kvailiausios poezijos 
1928 metams, 
Mes tikrai skirtume 
Autoriui pirmą 
Dovaną.

JAU ŠVIEČIA. . ..
Jau šviečia skaisti 

maloni saulutė
Pro medžių viršūnes r 

Į rūtų darželi, j.
• Sodelyj kukuoja 

raiboji gegutė 
Linksmai juokdamosi 

kas mielą rytelį.
O tu, sesutėle, 

dar miegi lovelėj, 
Dar tavo galvelė, 

širdel, nešukuota, 
Darželis nešluotas, 

šiukšlynas grytelėj, 
Jau tavo draugužės

senai vainikuotos.
Eik, kelkis, sesele, 

eik kelkis, jaunoji, 
šoki prie darbelio, 

saulutė aukštokai;
Pražydus darželyj 

tau rūta žalioji,
Ketino atjoti piršliai 

nors vėlokai.
Radasto žiedas.

ILGĖSIS
Ilgis, ilgis man širdelė 
Mergužėlės mylimos, 
Netur pailsio galvelė 
Per dienas, naktis be jos.

Kiek svajonių prisvajojau, 
Kiek dainų pridainavau, 
Kiek valandų praklejojau, 
Kiek naktelių nemigau....

Kam jai duota tokia grožė, 
Kam vilioja ji mane,
Ji vaizdinas man kaip rožė
Kiaurą dieną, ir sapne....

Ugnia žėri jos akelės,
Lupos traukia tik bučiuot, 
Rods paėmęs už rankelės 
Griebk į glėbį pamyluot....

Adonis.

Kur dingo “Naujienų” spor
to žinios? Nagi Požėla Cleve- 
lande nusišpicavo tai daugiau 
apie jį “Naujienoms” nėra ką 
rašyt, o visi kiti sportininkai 
“Naujienoms” ne sportininkai.

Kaip gaila kad Trockis nenu
mirė sykiu su Leninu. Maskva 
niekados jau nebus užvardinta 
Trockio gorodu....

Gerai kad kaizeris neteko so
sto — jo sūnūs butų plyšęs iš 
nerimasties sosto belaukdamas. 
Senis ir dabar gyvena ir jaučia
si tvirtas.
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Strains of music from the 
saxophone is sometimes a 
strain on the neighbors.

----- o-----
He was only a fireman's son, 

but he knew a good thing in 
hose when he saw it.

▼ V ▼

Fond Father: If you are a 
good boy, I’m going to get you 
a nice cake with five candles on 
it for your birthday—one can
dle for each year.

Five-year-old: I’d rather
have five cakes with one candle, 
daddie.

▼ ▼ V

She was only a dentist’s 
daughter, but she had her 
nerve.

Akrono Naujienos
Didele auka. Gurno fabrikų 

savisinkas Firestone paaukavo 
$350,000 Akrono miesto ligoni
nei, su išlyga kad iki Gegužės 1 
dienai kiti gyventojai suaukau- 
tų dar $300,000 reikalingus pa
statymui naujo ligonbučio.

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

It is impossible to express 
high ideas in low language.

V ▼ ▼

Although the government of
ficials said they would make 
our currency smaller, it is hard 
to believe they mint it.

▼ ▼ ▼

The time has come when a 
husband buys a nice handker
chief and his wife likes it she 
will take it away from him and 
make a dress.

Informed by a banker that 
she would have to find some. 
one to introduce her before he! 
could cash her check, a Cleve
land flapper said: “Aw, quit 
I your kiddin’. This is a business 
deal, not a social stunt. ’

* *
Head of Stock: There’s Jim 

carrying two ladders at a time, 
and you’re taking one.

Pat: Sure, he must be too 
lazy to go back twice!

“You say financial troubles 
brought you here?” asked the 
hospital visitor. “Why, that’s 
hardly possible!”

“It’s a fact, though”, retor
ted the patient. “I was cross
ing the other side of the street 
to avoid one of my creditors 
and saw another creditor on the 
other side. While I was trying 
to escape, a car hit me.”

An anniversary is an occasion 
for sharing one’s gratitude with

the good friends who have giv
en one cause to be grateful.

¥ ¥ ¥

WHAT IS SUCCESS?

It’s doing your job
the best you can,

And being just
to your fellow man;

It’s making money,
but keeping friends,

And staying true
to your aims and ends.

MILIJONAI
BUICKS

Užgrūstas kalėjimas. Summit 
apskrities kalėjimas užgrūstas 
kaliniais, ir sakoma kad tai vie
natinis kalėjimas Ohio valstijoj 
kurioje toks susigrūdimas vieš
patauja. šį metą nematyt nie
ko kas galėtų tą padėtį page
rint, nes nėra kuo kalėjimą pa
didint. Iš šios apskrities siun
čiami kaliniai į Stark apskritį 
kainuoja kas metai po $20,000.

Akrcnas gyventojų turi, kaip 
paskiausios žinios rodo, 237,616, 
arba 14 nuošimčių daugiau negu 
turėjo 1920 metų cenzą darant.

Vyriškos lyties yra 138,133, 
iš kurių 96,154 yra virš 21 me
tų amžiaus. Moteriškos lyties 
randasi 99,483, kurių 60,329 yra 
virš 21 metų amžiaus.

Tas parodo kad Akrone ant 
trijų vyrų yra dvi moterįs, to
dėl gera proga senmergėms pa
sukti į Akroną jei nori sau vy
rą gauti.

Kriminališku prasižengimų 
Akrone per pirmus 11 mėnesių 
1927 metais buvo žymiai, kurie 
kainavo-'piliečiams apie $70,000. 
Prie šios sumos nepriskaitoma 
pavogimas automobilių. Pernai 
Akrone 13 žmonių buvo aukos 
žmogžudysčių.

Gatvėse automobiliais užmuš
ta 37 ypatos ir 3 tramvajais. 
Padaryta tyrimai 2,563 nelai
mingų atsitikimų per metą.

Iki Gruodžio 28 d. ugniage
siai buvo pašaukti prie 1,344 
gaisrų, didelių ir mažų.

Automobilistai per 11 mėne
sių sumokėjo miestui bausmių 
sumoje $176,549.

Išviso buvo pavogta 1,158 au
tomobiliai, iš kurių 926 atrasta.

333 ypatos buvo teisiamos už 
įvairius prasižengimus; išviso 
buvo 469 skundai už vagystes, 
plėšimus, užpuolimus ir žudys-

tes per 11 mėnesių laiko.
Žada vienytis. Eina gandai 

kad žada vienytis dvi didelės 
gurno kompanijos, Goodyear ir 
Miller. Goodyear kompanija pa
imtų viską į savo rankas.

General Tire and Rubber Co. 
per 1927 metus padarė didelius 
pelnus. Per 1927 m. pardavimų 
turėjo už $23,692,500, arba $4,- 
000,000 daugiau negu 1926 me
tais. Gryno pelno atliko apie 
$2,500,000 ir akcininkai gavo 
po 12 nuošimčių.

Kompanija laukia ir 1928 me
tais gerų pasekmių.

Nemažai Akrono Lietuvių sir
ginėju. Apsirgo ir senas Akro
no gyventojas, Ignas Baltrūnas, 
kuris guli ligonbutyje ir turėjo 
operaciją. Kadangi Baltrūnas 
yra geležinės sveikatos, tuoj po 
operacijos atsikėlė, apleido li- 
gonbutį, dabar gydosi namuose.

Emilija Sketrienė irgi serga, 
randasi Peoples ligonbutyje.

B. Petraitis, biznierius, senai 
kaip serga, gydosi ligonbutyje.

Valentas serga reumatizmu, 
jo liga labai kenkia jo bizniui.

Sausio 13 d. vakare busas su
sidaužė, sužeista 10 ypatų; Lie
tuvių tame skaitliuje nebuvo 
nei vieno, bet susižeidė gerai 
'Lietuviams pažįstamas Rusas, 
Džimas Mulik.

Sausio 14 d. svetimtaučiai iš 
Canton, O., pakvietė Akroniš- 
kius muzikantus, V. Vasiliaus
ką ir P. Druski groti jų pramo
goje. Kada Akrone Lietuvių 
parapijoje buvo Kun. M. Cybelis 
jis Lietuvius ignoruodavo ir ne
leisdavo jiems net Lietuvių pra
mogose groti, samdydavo sve
timtaučius, nors publika norėjo 
ir mėgdavo Lietuvius muzikan
tus. Išviję tą kunigą Akrono 
Lietuviai linksmiau atsiduso.

Akrone labai priviso padaužo 
kurie užpuldinėja moteris gat
vėje ir apvagia jas. Kalnas.
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Du Milijoninis Buick Prisidėjo 
Prie Savo Brolių ant Kelių

PERSKAITYK PIRM PASIRAŠANT

Kelios trumpos savaitės atgal, Buick nustebino Ameriką 
padirbdinant Du-Milijonini Buick ir tuomi atsiekė stebėti- 
niausi diširbystės rekordą puikių karų gaminimo istorijoje. 
Pasiekimas dviejų milijonų punkto yra pažymėtinas atsieki- 
mas bent kurių motorinių karų srityje; bet tas reiškia la
bai daug kuomet svarstai apie karus Buick’o kalibro—karo 
kuris laimėjo viso pasaulio pripažinimą kaipo nustatytasis 
sulyginimuose puikių automobilių.
Pamąstykit per valandėlę apie šiuos stebėtinus atsiekimus 
Buick išdirbystėje:
Per visą pasauli išpirkimas dviejų milijonų Buick’ų persta- 

to viso pasaulio pripažinimą Buick’o gerumo ir sumokė
jimą beveik trijų bilijonų dolarių.

Motoristai išpirko pirmą milijoną per dvidešimts metų, o an
trą milijoną bėgyje keturių metų—stebėtinas prirodymas 
nuolatai didėjančio Buick’o populiariškumo.

Tie du milijonai Buick’ų pervažiavo daugybes bilijonų mylių 
—beveik keturis milijonus sykių aplink žemę.

Ir išandien, pilnai 1,500,000—75''- visų išdirbtų Buick’ų per 
praeitus dvidešimts keturis metus—dar vis tarnauja jų 
savininkams.

Šie faktai sudaro nepergalimą rekordą populiariškumo, pa- 
sitkiėjimo ir pastovumo—rekordą kuris nuolat darosi įspū
dingesnis su kiekvienu nauju Buick’u kuris tik išeina Į pa
saulio vieškelius.
Viršiausias vertybėje—gausiausia reikalaujamas—ir prie to 
dar didesnė vertybė ir didesnis reikalavimas—sudaro stebė
tinai veikiančią formula Buick progreso. Ir tas prograsas 
vis tęsiasi.
Tik ką pasibaigęs metas buvo didžiausias Buick’o metas. 
Daugiau žmonių nusipirko Buick per tą periodą negu bent 
kokiu kitu dvylikos mėnesių bėgiu Buick’ų istorijoje. Buick 
votumas, kaip ir vertybė, pakilo iki naujo laipsnio.

THE OHIO BUICK COMPANY
1900 East 24th St. Prospect 3400

The Bailey Buick Co. 
14400 Detroit ave. Lakewood 

The Bailey Buick Co.
Lakewood

Buick Co.
Academy 1010 
Buick Co. 
Atlantic 0118

9100

13550 Lorain ave.
The Broadway

8401 Broadway
The Broadway

4255 Pearl rd.

9100

The Economy Buick Co.
12538 Euclid ave. Cedar 3415

The Economy Buick Co.
12516 Penobscot ave. Cedar 3415

The Euclid Avenue Buick Co.
6612 Euclid ave. Randolph 6202

The Hertz Buick Co.
1436 West 25th st. Superior 2460

Pirkimo kontraktas yra bendra apsauga pirkėjui 
ir pardavėjui.

Tai yra pardavėjo raštiškas pareiškimas ką jis su
tinka pirkėjui duoti už jo pinigus.

Tai yra pirkėjo raštiškas pareiškimas mokėjimui tam 
tikros sumos, tam tikru laiku, periodiniais mokesniais.

Norime patarti jums, Pirkėjau ar Pirkėja, pirmiau
sia “Pasiskaityt Negu Pasirašysi”, patyrimui ant ko pa
sirašai. Kontraktas yra taip pat prideramas pildyti iš 
jūsų pusės kaip ir iš pardavėjo.

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

Kada pardavėjas stengiasi paskubint priverst 
jus pasirašyti — apsisaugokit.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avėnue Ineiga)
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A. S. BARTKŲ^
Vienintelis Cleveland? Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
kų spalvuotų paveikslų 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 -----
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LIETUVOS MOTERIS

Ne tik vyrai bet ir Lietuvos 
moterėlės yra margos kaip ge
niai. Yra bažnytinių, pirmei
vių, inteligenčių ir komunisčių.

Didžiausį skaičių sudaro baž
nytinės moterįs, kurios irgi ski
riasi į dvi dali. Būtent, tikin
čios ir ramios kaimietiės, ir fa
natikės davatkos.

Tikinčias kaimo moteris ne
galima priskaityti prie tikrų 
bažnytinių moterų; jos savo ti
kybines pareigas pildo tik sulyg 
išgalės, sulyg aplinkybių, visus 
aiškinimus apie sielą, apie dan
gų ir apie pomirtinį gyvenimą 
noriai dedasi sau galvon, šios 
rūšies moterįs yra labai darbš
čios, jos yra tikros bitelės, tik 
visas blogumas kad jos dar yra 
tamsios, iš šimto moterų viena 
teskaito laikraščius, o nuosaviai 
prenumeruoja gal viena iš po
ros tūkstančių.

Nors jų sielos yra tyros, nors 
jos darbščios, bet būdamos 
tamsios padaro daug paklaidų, 
ir šeimos negali iš vargo išves
ti. Nesupranta švarumą nau
dos, vaikų auklėjimo, ir įvairių 
vaisių ir daržovių išnaudojimo 
maistui. Vienok šios moterįs 
turi išskėtę sparnelius skristi į 
šviesesnę ataitį.

Keliaukite valdžios laivais — “Po 
Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų del kainų ir žinių 
arba rašykite pas

United States Lisaes
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, >.

Davatkos
Didžiausios nenaudos yra tai 

davatkos. Prie bažnyčių mies
teliuose jcs gyvena iš pletkų, 
arba apgaudinėdamos tamsios 
moterėles. Reik ir jų apgailė
ti, nes jos gyvena didelį skur
dą, alkanos ir pusnuogės lingu- 
čiuoja bažnyčioje, bet tas skur
das gimsta joms daugiausia iš 
tinginystės. Nusensta mergos, 
arba būdamos nedoro budo neiš
teka, tai paskui atsiėmę dalį iš 
brolių ją paskui paveda klebono 
globai.

Kaimuose yra ir ištekėjusių 
moterų davatkų, ir šeima kuri 
turi moterį davatką amžinai ne
ša sunkų gyvenimo kryžių. To
kia moteris nežiūri savo vaikų, 
jie auga kaip gyvulėliai; ji ne
apdirba namų darbų, nes dieną 
iš dienos bėga bažnyčion. Toki 
moteris suspaudus sūrelį ar su
sukus sviesto svarelį neša kle- 
bonijon, tokiu budu nuskriaus- 
dama vaikus ir vyrą.

Be tupėjimo bažnyčioje dar 
jos tarnauja klebonams kaipo 
šnipai. Kas ką veikia, kas kaip 
gyvena, kas kokius laikraščius 
parapijoje skaito jos viską pra
neša klebonui.

Dabartiniu laiku tokios mote
rįs labai yra pažemintos, kaimai 
jų neapkenčia del jų tokio budo.

Pirmeivės Moterįs
Pirmeivių bepartinių moterų 

Lietuvoje labai daug yra, kiek
viename kaime jų jau rasime. 
Pirmeivės moterįs irgi dalinasi 
į dvi šakas. Inteligentės apsi- 
švietusios, ir susipratusios kai
mietės. Inteligentės moterįs vi
sados dirba kokį nors tautišką 
ar labdaringą darbą, nemėgsta

jos giliai lysti į politiką, gražiai 
sugyvena ir susipratusiomis 
krikščioniškos srovės moteri
mis.

Kaimietės pirmeivės skaito 
laikraščius, mėgsta linksmą gy
venimą, mėgsta save puošti, bet 
neužmiršta ir namų švarumo. 
Jos turi stipresnę valią ir yra 
meilios ir ištikimos vyrų žmo
nes. Jų tarpe yra spindulėliai 
šviesos, pertat tarp jų daug ma
žesnis ištvirkimas negu krikš
čioniškų tamsių moterų tarpe. 
Krikščioniškos moterįs Sako: 
“Griešyti galima, bile tik išsi- 
spaviedosi kunigui”. Pirmeivės 
sako: “Kiekviena negraži nuo
dėmė prilimpa prie žmogaus, 
kurios nenuimsi nei užtepsi”.

Politikierės ir Komunistės
Kaip krikščionių taip ir ko

munisčių moterų tarpe yra po
litinių. Kaip vienos taip ir an
tros yra smerktinos. Kaip vie
nos taip ir kitos tų srovių mo
terįs yra turtingos ir mokytes, 
tas joms leidžia būti politiniame 
lauke. Krikščioniškos politikie
rės moterįs tankiausia esti ku
nigų gentįs, arba jų artimos 
draugės. Kai pasitaikę išgirsti 
jų politines kalbas, žmogus turi 
komedijas be pinigų. Jos greit 
susinervuoja, nejučiomis savo 
kalboje pradeda įžeisti asmenis 
arba pasirodo -esą tikromis ple
pėlėmis. Jų šeimynos stovis ne 
koks, bet girtina tik tas kad jos 
prisirišę yra prie savo krašto.

Komunistinės arba socialde- 
mokratiškos moterįs nuo viena 
kitos rodos turi turėti skirtu
mą, bet Lietuvos žmonės skir
tumo neranda. Politikoje jos 
yra smarkios, rustos, purvais 
drebia kiekvienam į akis, savo 
krašto nepripažįsta. Dauguma 
yra bevaikės, šeimos pamatai jų 
namuose netvirti. Bet tokių mo
terėlių Lietuvoje labai mažai 
yra. Petras Kriukelis.

“DEMOKRATYBĖS 
VADUOTOJAI”

GREITA PAGALBA
DEL SUSTYRUSIŲ

(Tąsa nuo 1-ino pusi.) 

nas. Joje buvo 22 žmonės, — 
tr visi jie buvo Rygos Latviai!”

Kaip gi Plečkaitis juos mobi
lizavo?

Savo “armijos” kareiviams 
Plečkaitis žadėjo nemokamą bu
tą, drabužius ir išlaikymą. Kad 
įtikinus jog jie eina dirbti di
delio darbo, jis įkalbinėjo kad 
jie, kartu su kitais darbo žmo
nėmis, “kovoja” už išvadavimą 
Lietuvos iš dabartinės “žiau
rios” valdžios. Bet visi kas tik 
patikėjo “vadavimo” obalsiams 
greitai užsivylė, juos visus pri
gavo jau pačioje pradžioje jų 
negarbingos karjeros.

Iš Rygos tie “vaduotojai” vy
ko Vilniun, ir iš čia jie buve 
tuojau gabenami į Lydą. Čia 
juos pasitikdavo ne “draugai 
Lietuviai”, “kovotojai už derno- 
kratybę”, bet Lenkai kareiviai, 
nugabendavę į kareivines, kur 
stovi Lenkų 77-tas pulkas. Len
kai atimdavo iš emigrantų civi
linius rubus ir išduodavo jiems 
Lenkų kareivių uniformas ir pa
vesdavo visiškai nuožiūrai Len
kų karininkų.

Vargšai, “vaduotojai” turėjo 
pasiduoti Lenkų karininkų ko
mandai, patekę kariškon karei
vinių disciplinon: neturėjo tei
sės išeiti iš kareivinių be leidi
mo; jų laiškai buvo cenzūruoja
mi Lenkų cenzorių, jie turėjo 
klausyti be murmėjimo, be at
sako, Lenkų karininkų....

“Vadavimas” Persunkus
Pirmų dviejų partijų dalyviai 

pradėjo nerimauti, pareikšdami 
jog jie atvyko ne tarnauti Len
kų kariumenėje bet “vaduoti” 
Lietuvą, kovoti už “demokratiš
ką tvarką Lietuvoje”, todėl ir 
nenorį klausyti kito krašto ka- 
riumenės viršininkų įsakymų.

Trečiam emigrantų buri ui at
vykus Vilniun, dalis pirmų dvie
jų burių žmonių jau buvo pabė
gę iš Lydos į Vilnių. Plečkaitis

liacijos liogerius ir dabar yra 
slaptos Lenkų policijos priežiū
roje. .. . Vienas iš kėlusių mai
štą Lydos kareivinėse patrauk
tas teisman. Kitiems už baus
mę sumažinta atlyginimas iki 2 
zlotų į dieną, iš jų atimta šilti 
rubai. Maištininkai, patekę nu
siminimai, paskelbė ‘bado strei
ką’. Dideliai nepatenkinti savo 
likimu ir du likę Lydoje Latviai, 
jie neturi kur vykti iš Lydos ir 
yra priversti pasiduoti nelem
tai padėčiai.

Ką Veiks su Pora Kapų?
Viso Lydoje iš Plečkaičio ar

mijos pasiliko 60 žmonių. Dau
guma tos armijos tai bedarbiai 
Lenkai. Lydos “legijoninkų” 
tarpe yra nubausto Mikulskio 
dešinėji ranka Bertulis, dalyva
vęs Tauragės sukilime; yra taip 
pat ir buvęs Latvių soc.-dem. 
Lietuvių sekcijos vadas Mali- 
nauskis.

Tai toks vaizdas iš Lydos, 
taip atrodo Lietuvos Seimo na- 
rio-išdavlko Plečkaičio avantiū
ra.

Koki iš to išvada? Aišku: 
nei organizatorius Plečkaitis, 
nei tie kas jo pėdomis sekė ne
buvo ir nėra Lietuvos draugai. 
Jie nuėjo pas amžiną Lietuvos 
priešą neva pagalbos Lietuvai 
jieškoti, bet tikrenybėje jie nu-
ėjo Lietuvą parduoti. Laimei, 
Lietuva yra jau tiek stipri kad 
tokie avantiūristai jai nepaken
kė, o tik pakenkė jos priešams 
Lenkams ir patiems avantiūros 
rengėjams, sukompromitavo pa
saulio akyse Lenkus, o avantiū
ristus Lietuvių akyse ir pažen- i 
klino juos Judų vardu Lietuvos 
istorijoje.

Jie nejieškojo Lietuvai gero
ves, tik žiurėjo sau naudos. Jei 
jau ir dasileisti kad jiems butų 
rūpėjus Lietuvos gerovė ir kad 
jie butų rengę tikrą perversmą 
Lietuvoje tai vis tik kiekvienam 
mąstančiam žmogui aišku (ir 
jiems buvo aišku) jog toks per
versmas Tauragėje nebūtų ga-

DYKA! PATRUKUSIEMS* __________®
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao ®

SĄNARIŲ, SKAU
DAMŲ MUSKULŲ

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Truss
Sis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 

išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį’’ 
dirbančios metodos, 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 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt? štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį 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.

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

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri
degąs 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 į labai trumpą 
alką aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—naktį ir diena kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
nauja gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduotį—užlaikymo vidurių saVo vie
toje, be pagalbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai išvokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, niuilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
besLlinkimo.

1 “B’’ yra atsakančiai nutaikinta paduškai- 
tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų į lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

medikalas. Kai» 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
vadinto frame - work 
dalles' išrokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais *
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt aavo patru-

. kimą.
Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip

rumą ir tamprumą—
Ir,' nepatėmijnmai, skaudų, pavojingi išsi

veržimai 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—

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

Dyką Išmėginimo. f
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagrąžint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk šį 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 medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

5.000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimą. 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, „ rašykite 
DABAR. *■

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

Block 3274, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas .......................... •••••••T.........

Adresas ......... .........................................................
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėg. Plapao

lėjęs nusisekti. Svarbiausia tat 
tikslas ir buvo pasiplėšti. Ka
dangi Plečkaičiui nenusisekė pa
siplėšti kaip nusisekė Tauragiš
kiams, jis ir norėjo jieškoti už
vėjos pas Lenkus....

Ir ko galima tikėtis iš tokių 
Lietuvos pardavikų? Gera dar 
kad Lietuvoje nedaug tokių te- 
siranda. Vis tik musų liaudies

dauguma yra sveiko proto ir kil
nių įsitikinimų. Joje nėra pri
tarimo tiems kas j ieško ne kraš
tui gerovės bet pražūties.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
F-112, Bloomington, Iii., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug-1 
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.

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 
Bulkarišku Šaknų (Krauoj) Arbatos. 
75c ir $1.25.

PASTABA: Didelės šeimynos tu
rėtų turėti mano didelį šeimyninį pa
kelį žiemai. Pasiuskit $1.25. Adre- 
suokit man, H. H. Von Schlick, Pre
sident, 33 Marvel Building, Pitts
burgh, Pa.

Nesiblaškyk agonijoj ilgiau, kuo
met Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster gali suteikti Jums beveik 
ūmią pagalbą. Nenusimink, jei ki
tos gyduolės suteikė jums tik laiki
ną pagalbą. Bandykit Johnson’-. 
Red Cross Kidney Plasteri, kuris 
suteikia patvarią pagalbą — šilu
mą, jiegą ir malonų nuolatinį masa
žą skaudamiems sutraukitems mus
kulams ir sustyrusiems sąnariams.

Naudingas efektas patvarus del to 
kad gyduolės yra palaikomos pilnoj 
jiegoj tiesiog prieš odą prie skauda
mų vietų ir nuolat veikia iki plaste- 
ris laikomas prie kūno. Jeigu jusą 
muskulai ir sąnariai yra sustyrę ir 
apimti skausmo nuo persidirbimo ar 
neįprasto darbo, nuo neatsargumo, 
Reumatizmo ar del kitų priežasčių, 
gaukit Red Cross Kidney Plaster 
vaistinėj ir vartokit ji — nusistebė- 
sit jo greitu ir nuostabiu veikimu. 
Parduodamas visose vaistinėse.

pažadėjo išrūpinti kad pratimai 
kariumenėje butų atliekama ci- 
viluose rūbuose; tuomet dešimts 

(žmonių iš pirmų dviejų burių, 
jau gryžę Vilniun iš Lydos, su
tiko vykti atgal į Lydą. Bet 
čia ir vėl pasikartojo ta pati 
istorija: atiminėjimas civilinių 
rūbų, muštrai, etc. Kareivinė
se prasidėjo sumišimai. Vienam 
emigrantui pasisekė vargais ne
galais pasprukti į Rygą, bet ki
ti devyni žmonės pateko į izo-

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

VlBoeo aptiekosc—35c ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Children’s Mustcro’c (lengves

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

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

Gyląs ir Skausmus

Prospect 2420 Central 1<66

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šęnų ir mašinerijų. Rakandus pa- 

kuojam, išleidžiam ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, O&o.

Be Jokio Vargo

Gera, Atvira Ugnis

Be Aikvojimo

EKSTRA!

Be Laukimo,

s

Krau-

Dr. C. W. Smedley, Specialistas
Jeigu jus turite sifilį, kraujo

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 visiems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10106 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
Nedėldieniais nuo 10 iki 1,

Telefonas Main 6111

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

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

Po švenčių atpiginta kai
nos Siutų ir Overkotų — 
kreipkitės čionai, pasirin
kit sau tinkamiausias ma
terijas, ir pasipuoškit ge
romis rankų darbo dra
panomis. Naujos materi
jos pavasariniams Siu
tams. s

K. E. YOCHUS ?
1310 Russell Rd. Cleveland %

Superior, kampas E. 69th St. ų

RADIANTFIRE yra tikra priepečio ugnis— 
patogi, atvirai šildanti, gražiai išrodo ir ma
loni kuriui.

Viskas tas gaunama be jokio varginimosi su
kurti ugnį, laukti kolei Įsidegs ir ims šilti, 
ir paskui nereikia valyti nei užžiurėti kada 
nereikalinga.

Radiantfire yra gazo šiluma, švari, gatava ka
da tiktai prireikia, ir kontroliuojama.

Mes noriai Įdėsime Radiantfire jūsų namuose 
visai lengvomis išlygomis. Parsiduoda taip 
pigiai kaip $1

East bth ir Rockwell

SERGANTI ŽMONĖS į
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI į 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. 5
Dr. Smedley, garsus Specialistas į 

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina į 
ir kitais budais yra beskausmis ir Jj 
tokis tikras kad negalima padaryti į 
klaidos pažinimui jūsų ligos, 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaininuoja.

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybe anie savo kūniška stovį ir neuž- 
sileiskit, nes musų laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos, 
ar kitokią užkreyiamą ligą privalot

s
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DIRVA

W —-------- --------------
Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

• j 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

SPORTAS
SVETIMTAUČIŲ BANKETAS

Winton viešbutyje Sausio 18 
d. buvo suruošta Įvairių tautų 
.sudarančių Amerikos Lygybės 
Lyga bankietas su kalbomis žy
mių Amerikos ir miesto gyveni
me žmonių. Žymiausias kalbė
tojas buvo Frank Oliver, kon
greso narys iš New Yorko. Jis 
apsakė kas dedasi tarp ‘t'ikrų 
Amerikonų” ir kaip jie nori su
rast visokias priekabes svetim
taučiu^ persekioti.

Ant garbės svečių' stalo buvo 
išstatyta vėliavukės visų tautų 
priklausančių i Lygą, tarp jų 
buvo ir Lietuviška vėliavukė.

Pokilyje dalyvavo keliolika iv 
Lietuvių.

NUŠOVĖ VYRĄ ! Iki pereitos savaitės pabaigos
Rose Prochney, 38 metų mo-; Clevelande žmogžudysčių papil- 

teris, pereitą šeštadieni nušovė ’ dyta šešios, kada peiliu suba- 
savo vyrą, 34 metų. Jie gyve-j dyta moteris mirė, žmogžudžio 
no ant 2227 Bunts st. West Si-; policija neranda.
de. Kada tapo suimta, ji sake 
norėjus pagąsdint jį kad butų 
namie ir nesivalkiotų naktimis. 
Jis pareidavo namon girtas, sa
kė moteris, ir jie vis pykdavosi.

Nusinuodino. Ant 7217 Euc
lid avė. antradieni nuo nuodų 
mirė šeimyna iš keturių ypatų, 
kada tėvas uždavė vaistų nuo 
kosulio ir pats jų išgėrė.

Ant Dibble avė. patamsėj plė- ir nubėgęs į laukiantį taxi sėdo | 
šikas automobiliu dasivijo ei- i ir nuvažiavo. Banke turėta dau- Į 
nančią mokytoją ir parmušęs giau pinigų bet plėšikas nesiėmė 
atėmė piniginę. Tas atsitiko visų jieškoti.
trečiadienio vakare. j Ten pat turįs siuvimo įstaigą

 I Ignas Grokauskas tuoj gavo ži-
Ruošiasi Atnaujint
Perry Monumentą

Clevelande susidarė komitetas 
kuris darbuojasi prie atnaujinti 
Commodore Oliver Hazar Perry 
monumentą. Perry nugalėjo An
glus Erie ežere 114 metų atgal, 
išgelbėdamas Clevelandą ir visą 
šia sritį nuo atakuojanči Britų 
laivyno. Dar būdamas jaunas 
vaikinas, taip tame mūšyje at
sižymėjo kad jis buvo skaito
mas išgelbėtoju visos šalies. Už 
keliolikos metų po to jam pa
statyta paminklas miesto aikš
tėje. Laike šimtų metų sukak
tuvių jo pergalės monumentas 
perkelta į Gordon parką, kur 
jis stovi nevisai žymioj vietoj ir 
jis ten kaip užmirštas, apleis
tas. Tas monumentas yra vie
nas iš brangiausių Clevelando 
istoriškų dalykų, todėl nutarta 
jį atnaujinti atliejant iš žalva
rio, ir tam tikslui komitetas pi
nigus renka.

Reikalinga $10,000 ir yra jau 
apie pusė surinkta. Gerai butų 
kad prisidėtų Lietuvių organi
zacijos.

MIRĖ VINCAS VIŠNIAUSKAS
Išsirgęs 11 savaičių, persisky

rė su šiuo pasauliu Vincas Viš
niauskas, 41 metų amžiaus. Mi
rė Sausio 9 d., palaidotas 13 d., 
su bažnytinėmis apeigomis Lie
tuvių bažnyčioje. Nubudime ir 
varge liko moteris-su 5 vaiku
čiais, du broliai ir sesuo. Vie
nas brolis dar gyvena Lietuvoj.

Velionis paėjo iš Suvalkijos, 
Punsko parapijos, Cyraikių k., 
Amerikoje išgyveno 22 metus. 
Buvo lėtas žmogus ir rimtai ve
dė šeimynišką gyvenimą.

Lai buna jam lengva šios ša
lies žemelė.

Ištariame širdingą ačiū vi
siems giminėms ir draugams 
kurie dalyvavo laidotuvėse.

Brolis G. Višniauskas.

LIETUVIŲ SALĖS BENDRO
VĖS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Salės Bendrovės šė- 
rininkų metinis susirinkimas at
sibus Lietuvių svetainėje, penk
tadienio vakare, Sausio 27 d., 
nuo 7:30 vai. vakare. Visi šėri- 
ninkai stengkites pribūti, nes 
bus išduodama biznio atskaitos 
ir rinkimas naujos valdybos.
(3) Vald.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

lyjl 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 atit 3 p. p.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra. 

“Dirvoje” bus talpinama 
visų padavimai apie miri
mą, vestuves ir kitokie kas 
tik paduos. Galima paduoti 
telefonu, ypatiškai arba lai
šku pasiunčiant per paštą. 
Visada reikia pasirašyt pil
nas vardas ir adresas rasė
je siunčiant laišku. Taipgi 
reikia paduoti pilni vardai 
ir antrašai aprašomų ypatų.

SLA. 14 KP. VAKARAS
S.L.A. 14-ta kuopa smarkiai 

ruošiasi prie savo vakaro Sau- 
Į šio 29 d. Lietuvių svetainėje. 
Bus statoma komedija “Farma- 
zonai”. Vaidinime dalyvauja be
veik visi “Palangos Pbnaičio” 
aktoriai ir aktorės.

APIPLĖŠĖ CITIZENS SAV
INGS OFISĄ

Į Sausio 13 d. vienas banditas 
I inėjo į Citizens Savings Asso
ciation ofisą ant 3354 Superior 

Į avė. ir parodęs ten vienai buvu- 
šiai Aldonai Vilkelienei-Jankau- 

! skaitei revolverį privertė nuves- 
1 ti prie pinigų. Tokiu budu jam 
I pasisekė pagrobti apie $2,000. 
1 Paskui išsiskubino sau laukan

! nią apie plėšimą ir bandė taxi 
vytis, bet nieko nepavijo.

Tas banditas buvo ryte ten 
I apsilankęs apsižiūrėti ir sugry- 
žo 11:30 prieš pietus kada ma- 

; nadžeris buvo išėjęs pietų.

AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ
I Antradienį ant Rockefeller 
| Blv. automobilis užmušė Ignotą 
j Jarušauską-Jarų, 58 metų am- 
■ žiaus, nuo 8813 Empire avenue, 
j Jį nelaimė patiko ryte einant į' 
I darbą. Lavonas nuvežta į la-1 
! vonų butą, nes neturėjo prie sa- 
j vęs jokių žymių. Tik vakare 
' kada šeimyna pasigedo tėvo ir 
1 kreiptasi policijon pasiteirauti, 
patirta kad toks žmogus nuvež- i 
ta į negyvėlių namą.

Jarušauskas paėjo iš žemai-1 
i tijos, čia gyveno su savo žmona i 
1 ir dviem sunais vienuose na-j 
muose. Mėgo skaityti Lietuviš
kus laikraščius ir skaitė “Dir- į 
vą”. Laidotuvės įvyksta penk- 

j tadienį.
šeimyna labai apgailauja sa

vo prakilnaus tėvelio. Lai ilsi
si jis ramiai svetimos šalies že
mėj ....

KONCERTAS KNYGYNE
Sekmadienį, Sausio 22 d., St. 

Clair knygyne, prie East 55th 
st., bus Slovėnų dainininkų or
ganizacijos “Edinost” koncer
tas. šis koncertas yra vienas 
iš serijos įvairių tautų koncertų 
tame knygyne.

Maisto Paroda
Clevelando 1928 metų Maisto 

Paroda, kuri atsibus Miesto Au
ditorijoj Vasario 2 iki 10, prisi
laikys savo papročio padaryti 
kožną sykį geriau ir geriau. Tai 
bus pilniausias ir gražiausias iš
statymas maisto produktų kokį 
kada Clevelandas matė, sako 
Walter J. Nichols, Clevelando 
Retail Grocers’ Association sek
retorius ir parodos manadžeris.

Kaip ir pirmiau, maistas bus 
išstatytas auditorijoje kuri bus 
nepaprastai išrėdyta ir vaisiai 
ir daržovės sudarys išrėdymų 
temą vietoj gėlių kaip buvo pir
miau.

Apačioje, skiepe, bus išstaty
ta visokiausi namų reikmenįs, 
ir bus daug daugiau ir gausiau 
visko negu kitais metais.

Užpakalyje svetainės, mažes
nėje salėje, bus kaip ir seniau 
paskaitų programai apie namų 
vedimo reikalus.

Šįmet taipgi bus vestuvės pa
rinktos poros, ir tas bus Vasa
rio 4 d., kuomet jauna porelė 
sueis į šeimyninį gyvenimą ir 
gaus dovanas savo namų sukū
rimui nuo parodos komiteto.

Ta laiminga porelė bus Miss 
Beatrice Putzier, 3210 W. 115 
st., ir Norman Atkinson iš N. 
Olmsted, O. Ceremonijas atliks 
Kun. W. K. Klein iš West Side 
Evangelical Chuch.

ŽIUPSNELIS Iš KA
TALIKU STATIS

TIKŲ
Ribose Clevelando didmiesčio, 

priskaitant Lakewood, Collin
wood, East Cleveland ir Euclid 
Heights, yra 91 Romos katali
kų bažnyčia. Šitos bažnyčios 
sulyg tautų dalinasi šiaip:

41 Anglo-Airių
10 Lenkiškų
8 Vokiškos
7 Slovakiškos
6 Itališkos
6 Čekiškos
3 Slovėniškos
3 Humaniškos
2 Sirijoniškos
1 Lietuviška
1 Kroatiška
1 Vengriška
1 Magjariška
1 Murinų (negrų)

čia nepriskaitoma dar pen
kios bažnyčios (su septyniais 
kunigais) Rytų katalikų, kurie 
aiškiau žinomi kaipo “Graikų 
katalikai”, kurie nors yra Ro
mos bažnyčios globoje bet Su
vienytose Valstijose jie yra 
kontrolėje tos pat bažnyčios vy
skupo kurio katedra yra Phila- 
delphijoje.

Kunigų Romos katalikų Cle
velande tuose pat rubežiuose 
yra 203, iš kurių vienas vysku
pas ir 12 monsignorų (pralotų), 
kurių vienas Vasario mėnesį 
bus konsekruotas vyskupu ir 
užims Scrantono (Pa.) vysku
pija.

Čia minimi kunigai, sulyg or- 
denų, dalinasi į astuonias rūšis:

23 Franciškonai
22 Jėzuitai
10 šv. Kraujo tėvų

6 Benediktinai
3 Mielaišrdystės tėvai
2 Dominykonai
2 Marijonai, ir

135 paprasti kunigai, jokiam 
ordenui nepriklausanti.

Parapijinių mokyklų yra 76, 
kurias lanko 42,652 vaikai abie
jų lyčių. Šiose mokyklose mo
kytojauja 702 minykės, kurios 
sulyg savo ordenų skirstosi:

Šv. Uršulės Sesers
Šv. Juozapo sesers
Šv. Franciškaus sesers,
Šv. šeimynos sesers, 
Šv. Augustino sesers 
Šv. Dominyko sesers 
Mielaširdystės sesers, 
Dangaus Atpirkimo sesers, 
Nusižeminimo sesers, 
Musų Panes (Notre Dame) 

garbintojos,
Šv. Kraujo garbintojos,
Šv. Sakramento garbintojos.
Prie parapijinių mokyklų yra 

aukštesniųjų skyrių 13, kuriuos 
lanko 886 mokiniai abiejų lyčių; 
čia mokytojauja 33 minykės ir 
8 privatiniai mokytojai.

Tuose pat rubežiuose Romos 
katalikiškų įstaigų yra:

1 Universitetas Jono Carroll
1 Dvasiška seminarija šv. 

Marijos
4 Ligonbučiai: šv. Aleksio, 

Šv. Vincento, šv. Jono ir šv. 
Onos.

3 Kolegijos: šv. Uršulės, No
tre Dame ir Šv. Juozapo (čia 
prirengiama seminarijon klieri
kai Franciškonai).

8 Aukštesnėsės mokyklos va
dinamos akademijomis.

1 Namai dirbantiems berniu
kams ir

1 prieglauda mergaitėms.
Čia nepriskaitoma dar men

kesnės įstaigos, kurios yra pu
siau privatiškos ir dar kaip rei- 
kint nesutvarkytos, arba apie 
kurias pilnų žinių trūksta.

Žinios šitai statistikai semta 
iš Clevelando vyskupijos orga
no, Catholic Universe Bulletino 
kalendoriaus.

Abu tomai
“JUODO KARŽYGIO”

Jau gatavi.
$1.25.

Dvi knygos — 414 pusi., 
už $1.25. Geriausia dova
na Kalėdoms tiems kurie 
mėgsta skaityti. Dar yra 
kolei kas, bet baigiasi.

JACK SHARKEY IŠĖJO LY
GIOMIS SU HEENEY

į Prieš Sharkio kumštynes su 
■ Heeney to sporto žinovai tikrai 

1 sakė kad Sharkey laimės, bet 
Į pereitą penktadienį pasirodė ki
ta istorija: jiedu kumščiavosi 
per 12 raundų taip pastai kad 
įaikaščiai po to Shakį labai pa
juokė ir pasakė kad jis neturi 
daugiau progų prieš čampioną 
Tunney stoti.

Refery pripažino kad jiedu ly
giomis išėjo, nes nei vienas ne
parodė žymios viršijančios pu
sės.

Neeney ir Sharkey, rašo An
gliški laikraščiai boksavosi (ko- 

I vojo, draskėsi, tampėsi, daužė
si ar tam panašiai) prie 16,948 
žiūrėtojų, kurie sumokėjo $161,- 
031 ir gale muštynių pasakė 
kad tai buvo labai prasta lygio
mis užbaiga. Visi tikėjo kad 
Sharkey laimės, bet jis daug 
kuo nepasirodė.

Heeney vedė visą ataką ir 
j bandė kumščiuotis. Bet jis, tu
rėdamas trumpas rankas, po 

Į penkto raundo jau buvo nusil- 
Į pęs ir tik dėdamas visas pastan
gas galėjo išsilaikyt iki dvylik
to raundo. Tik devintame raun
de Sharkey gražiai pasirodė, bet

NAUJI GRAŽUS 
REKORDAI

Lietuviškas Kadrilius 
ir

Polka Klumpakojis

Stumbriškių Polka 
ir 

Vestuvių Polka
šiuos rekordus Įgrajino 
labai puiki Lietuvių Tau
tiška Orkestrą.

NAUJOS DAINOS 
K. Menkeliuniutė ir F. 
Stankūnas Įdainavo pui
kias dvi dainas ant vieno 
rekordo. Štai jos:
Gersim, Broliai, Uliavosim 

ir
Loja šunys ant Kiemo 

dainos nuikiai nusidavu- 
sios, balsai aiškus, ir nu
skamba kaip kokio choro.

NAUJI VANAGAIČIO 
REKORDAI

Vanaginė Pclka (Vanagaičio 
juokinga daina su orkestrą)

Lietuviškas Džiazas (Vanagai
čio daina su orkestru)

Šarkis — Tris Vyrukai Susitarę 
ir

Sena Jaunystė — A. Vanagaitis 
Barbora ir Kad Nėr’ Alaus 

A. Vanagaitis
MUZIKOS REKORDAI

Lietuvaitė —Polka— Marcelė 
Trimola — Polka — Kregždutė 
Kregždutės — Valcas

Pasigailėk Mane — Valcas 
(Pagroti Liet. Taut. Orkestro) 
Palanges Valcas ir

Vestuvių Polka
(Armonika ir Gitara)

Graži — Polka — Geltonplaukė 
I-mo Lietuvos Pėstininkų Pulko 

Maršas (Kariškas Benas) 
Senas Draugas — Maršas 

(Kariškas Benas)
Visi šie rekordai yra gražus 

ir naujai išleistos dainos ir mu
zika. Reikalaukit “Dirvoje”." D l R. V A”

“DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
Iš AMERIKOS IR LIETUVOS 

SPORTININKŲ VEIKIMO.

ir tada nebuvo matyt kad jis 
Heeney nublokš.

Heeney nepasirodė nieko iš
skyrus kad jis yra tvirtas ir 
nori muštis.

KAS TOLIAU?
Po šitų kumštynių laikraščiai 

vėl užpildyti žiniomis apie Shar
key ir ką promoteris Rickard 
mano daryti su juo toliau.

šiose dienose New Yorko at
letų komisijoje Sharkey padavė 
savo iššaukimą kumštynėms su 
Gene Tunney, už pasaulinį čam- 
pionatą. Jokis kitas kumštinin
kas to neišdryso padarytai, tai
gi ir promoteris ir kiti visi lai
ko Sharkį pirmaeiliu prie čam- 
piono.

Štai kaip daba dalykai stovi, 
anot sporto rašytojų pranešimų.

Tex Rickard planuoja išvys
tyti tinkamą oponentą čampio- 
nui Tunney. Jis ruošia susta
tyt Jack Delaney su Heeney 
Kovo 1 dieną ir Johnny Risko, 
Clevelandietį, su Jack Sharkey 
Kovo 12 dieną. Kumštynės bus 
New Yorke.

Iš šitų abiejų kumštynių lai
mėtojai bus sustatyti muštis 
už progą stoti prieš Tunney.

Iš Los Angeles pranešama jog 
Jack Dempsey, kuris buvo ruo
šiamas su Tunney ir žada va
žiuoti į New Yorką, gal visai ne
gales daugiau muštis, nes jo 
akįs sugadintos nuo pereitų 
kumštynių su Tunney.

Pirm to buvo pranešta kad 
Jack Dempsey bus sustatytas su 
Tunney Birželio mėnesį, o po 
to kas laimės tam jieškoma opo
nentas iš Sharkio ar kitų.

Ar Sharkey-Dempsey Mušis?
Eina plati spekuliacija. Ri

ckard, sako sporto rašytojai, 
nori duoti progą Sharkiui pasi
kelti kad turėtų ką statyt prieš 
Tunney rudenį. Jau senai kal
bama kad Rickard duotų Shar
kiui progą jeigu jis tinkamai 
pasirodytų. Manoma kad gal 
Sharkey dar turės muštis su 
Dempsey. Bet jeigu Tunney 
susikibs su Dempsey Birželio 
mėnesį tai Sharkiui nebus pro
gos su Dempsey, nes niekas ne
tiki kad Dempsey laimėtų.

Sakoma kad Rickard pradės 
kelti Sharkį aukštyn duodamas 
tokius priešus kuriuos jis galės 
sumušti.

Sausio 16 d. Tunney padare 
sutartį su Rickardu turėti dve
jas kumštynes 1928 metų bėgiu.

Tas reiškia kad reikia gauti 
Jack Dempsey jeigu jis galės 
stoti, o paskui reikalinga kitas 
smarkuolis. Birželio mėnesį ti
kima sustatyt Dempsey su Tun
ney, o rudenį tai bus Sharkey, 
jeigu kitaip nepasikeis, nes nors 
Sharkey nesumušė Heeney per
eitą savaitę vistiek Heeney ne
gali sumušt Sharkio ir nėra kito 
kuris galėtų tą padaryti.

SARPALIUS SU ZBYSZKO
Antradienį Brooklyne atsibu

vo ristynės Karolio Sarpaliaus 
su Lenkų čampionu Wladeku 
Zbyszko. Pasekmių dar nepa
tirta.

Jouzas Komaras ritosi pereitą 
savaitę Bostone su kitu Lenku 
milžinu, Stanley Stasiak. Pa
sekmių negavome.

Jack Gansonas ritosi pirma- 
rienį Philadelphijoj su Lenku 
Artur Bogazkey. Pasekmės ne
gauta.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:

Juozas žiurys ............. Lt. 100
Paulina Geležauskaitė .... 200
Barbora Kundrotienė ....
Marė Sereikaitė ...............
Kazė ščerbinskaitė ......
Uršulė Liesienė ...............
Ona Puodžiuv.aitienė.......
Juozas Starkevičius .......
Mykolas Grigaliūnas ....
Juozas Žukas ...................
Jieva Maurukienė ...........
Mikolas Žukas ...............
Petronė Steponaitytė . . .
Jokimas Velička .. ...........
Kazys Paškevičius.........
Vaclovas Mikelionis ....
Antanas Stankūnas .......

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūrai .
6820 Superior Ave,

... 25

.. 100

.. 100

.. 200,

... 50
. . 100
.. 100
.. 200
. . 250
.. 150.
. . 100
.. 400
.. 100
. . 95 1

.. 125

ATEINA VASARA

. Vyks daugybė apsilankyt 
ar apsigyvent savo Tėviškėj, SJĮIr jus 

pį ima pagunda aplankyti savo gimtinę 
Be šalelę, bet stoka informacijų kartais 
ys pabaugina ir trukdo ruošimąsi. tĮĮKa- 

da kreipsitės “Dirvos” Agenturon in- 
ini formacijų patirsit kad į 1 2 dienų gali- 
V] ma parvažiuoti, kad prisiruošimas la- 
Be bai paprastas, kad gali gryžti Ameri 
g kon piliečiai ir ne-piliečiai, kada “Dir

vos” Agentūra pagamina visus reika- 
HFa lingus dokumentus.
S “DIRVOS” EKSKURSIJA

•JĮ Geriausi laivai išeina kas savaitė ir 
p kas nori gali išvažiuot bile kada. Bet 

kurie nori važiuot linksmame būryje 
savo draugų, galit registruotis į “Dir- 

utj vos” Ekskursiją. Kas ją vadovaus ir 
kada išplauks bus paskelbta trumpu 
laiku. Tėmykite “Dirvą”.

Adresuokit:
“DIRVOS” AGENTŪRA

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

ŠIMKUI GERAI SEKASI
Juozas Šimkus, lengvo-sun- 

kaus svorio Lietuvių.čampionas 
Amerikoje, turi puikias pasek
mes pietuose. Jis dabar ritasi 
Dalias mieste, Texas valstijoje, 
toje tolimoj pasvietėj kur tur
būt nėra nei vieno Lietuvio, o 
gal koks ir yra kur užklydęs tai: 
niekam nežinomas.

Ten laikraščiai plačiai apie jį 
rašo kaipo apie Lietuvį, ir jis1 
nunešė ten musų tautos vardą 
tarp Yankių ir kitų tos srities

i žmonių.
Štai kaip apie jį rašo:
Šimkus statomas ristis su 

Clarence Eklund. Jis gavo tei
sę prieš Eklund stoti nugalė
damas Hugh Nichols tokiose 
nepaprastose ristynėse kokių 
Dalias niekad nematė. Eklund 
sutiko stoti su Šimkum jeigu jis 
laimės nuo Nichols. Promoteris 
turėjo garantuoti Eklundui di
delius pinigus ir nuošimtį nuo 
ineigų pirm negu Eklund sutiko 
stoti su tuo Lietuviu ristiku už 
čampionatą, nes jeigu neteks 
čampionato tai nors turės pini-
gų.

Per šešias savaites Šimkus 
buvo ant lupų visų ristynių mė
gėjų šioje srityje. Jo laimėji
mas ant Nichols antradienį pa
rodė kad renkant jam priešą 
reikia gerai apsižiūrėti. Šimkus 
Išstos šį antradienį prieš čam
pioną su geriausiu rekordu kokį 
kada kitas jo svorio ristikas tu
rėjo. Šimkus pralaimėjo tik vie
nas ristynės per tris metus. Jo 
laimėjimai bus reguliariški.

Šimkaus ristynės su Nichols 
matė užsigrudus arena ir visi 
stebėjosi kaip Šimkus blaškė bu
vusį čampioną. Šimkus paguldė 
Nichols pirmą sykį į 10 minu
tų ir 40 sekundų surankinimu 
rankų ir galvos. Antru atveju 
laimėjo Nichols surakindamas 
Šimkų per vidurius. Bet tre
čiu kartu išėjus jau abudu bu
vo įširdę vienas ant kito «ir re
fery turėjo persergėt abu kad 
nebandytų vienas kitam sudau
' .■.■.W.'.'.'.Y.W.V.V.Y.'.W.'.W.'.'.V.V.V.'.'AY.W.W.yA-,

BATTERY ir RADIO PATARNAVIMAS
Visokis patarnavimas prie Automobilių Batterijų — 
taisymas, atnaujinimas; taipgi nuomuojam kam ko
kių reikia. Taisom Radio Setus jeigu kam pagenda.

Kreipkitės visokiais reikalais pas Lietuvius.
NAUJI RADIO SETAI

G. W. Battery & Radio Service 
Nikodemas Wilkelis, Sav.

• 3101 Superior,. Avenue

žyti galvas. Trečiu kartu rodės 
15 minutų. Trečiu kartu rodės 
kad vėl laimės Nichols, nes jis 
buvo pavojingai iĮimkų suraki
nęs, bet Lietuvis issisuko ir su
gavęs savo priešą pas virves pri
plojo jo pečius prie matraso 
taip gerai kad visi matė ir buvo 
patenkinti.

Kitos Šimkaus Ristynės
Pirm šitų ristynių Šimkus tu

rėjo atkaklią kovą su Lenku ir 
taip pasekmingai jį nugalėjo 
kad sutiko jį leisti ristis su Ni
chols, kuris tą pat vakarą rito
si ir pralaimėjo prieš Clarence 
Eklund. Nichols tą vakarą dar 
buvo čampionas ir manė pasilai
kyti, bet Eklund jį nuveikė. Po 
to jau sekė eilė Šimkui vytis El- 
kundą, nes jis varėsi prie čam- 
piono.

Dar prieš tai Šimkus ritosi su 
Charles Leahman, kurį Šimkus 
palaikė ant juoko ir taip gražiai 
apsidirbo kad visi net stebėjosi.

Apie kitas jo ristynės buvo 
rašyta pirmiau.

CHESTER ZURIS
1395 EAST 65TH ST.

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

musų patarnavimu.

PARSIDUODA
Delicatessen ir saldainių krau
tuvė, geroj vietoj, renda tikta: 
$25 į mėnesį. Geras pirkimas 
kas tuoj kreipsis. Kaina priei
nama. 4111 Payne avė.

PARSIDUODA
Delikatessen, cigarų ir saldai
nių krautuvė, 12604 Superior 
avė., garantuojama gera inei- 
ga. Taipgi geras moderninis na
mas už mažą kainą. 1624 Car- 
lyon Road. Klauskit agento 
Zimerman.


