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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Angliakasių Unija Krei
piasi Į Valdžią

Washington. — United Mine 
Workers of America unija pa
tiekė Suv. Valstijų senatui pe
ticiją kuri įtaria jog minkštos 
anglies kasyklų operatoriai su
darė su gelžkelių kompanijomis 
konspiraciją bendrai kovoti iki 
numuš kasyklų darbininkams 
algas ir iišnaikins uniją, taipgi 
pareiškia jog angliakasiams ne
leidžiama naudotis šalies įstaty
mais ir teisėmis.

Operatoriai peticijoje įtaria
mi žvėriškame apsiėjime su 
darbininkais.

Jeigu senatas neims tame žy
gio ir netyrinės tai pasiliks be
reikšmė valdiška įstaiga. Blo
game padėjime randasi Penn- 
sylvanijos, Ohio ir West Virgi
nia valstijų angliakasiai.

Senatui pranešta jog vienoje 
Pennsylvanijoje 12,000 šeimynų 
buvo išmesta iš namų šaltoje 
žiemoje, delei to kad angliaka
siai atsisakė dirbti už pigesnes 
algas. 8,000 šeimynų išmesta 
iš namų Plttsburgo distrikte.

Columbus, O. — Ohio valsti
jos streikuojančių angliakasių 
šeimynoms šelpti gauta $2,000 
pinigais ir maisto bei drapanų.

Hocking klonio, Ohio valsti
joje, streikuojantiems angliaka
siams atėjo pirmas siuntinis pa
galbos maisto ir drabužių, su
rinktas gubernatoriaus atsišau
kimą išleidus. Iš įvairių miestų 
atsiunčiama daugiau pagalbos.

Chicago. — Tramvajų darbi
ninkai Chicagoje laimėjo algų 
padidinimą be streiko. Padidi
nimas bendrai siekia $3,825,000 
suma į 3 metus, ant kiek laiko 
pasirašyta sutartis. Taip tai 
išvengta streiko, kurio tikėta.

Washingtone padavė peticiją 
angliakasių unijos vice prezi
dentas, reikalaujančią kad pro- 
hibicijos biuras išvaikytų iš an
gliakasių dikstriko Pittsburgo 
srityje visuą butlegerius ir nar
kotikų pardavėjus, kurie veikia 
tarp ne-unijistų angliakasių už
imančių streikerių vietas, šalip 
svaigalų ir narkotikų pardavė
jų, petic'ja sako, toje srityj tu
ri gerą gyvenimą visokios iš
tvirkėlės, kurioms leidžiama lai
svai veikti.

Specialiai įtariama Pittsburg 
Coal Co., kuri tą įvedė ir ją pa
seka kitos kasyklų kompanijos, 
kurios nori prisivilioti streik
laužius į darbus.

Detroit. — Formo automobi
lių dirbtuvėse darbininkų skai
čius didinasi; dabar dirba apie 
86,000, iš kurių 55,148 Fordson 
dirbtuvėse, 25,907 Highland 
Parko dirbtuvėse ir 4,974 Lin
coln išdirbystėje.

NETEKO GALYBĖS, NETEKO VIETOS, IR 
IŠKELIAVO AZIJON NEAPGAILAUTAS

Maskva. — Leonas Trockis, 
nepersenai buvęs sovietų karo 
komisras, kuriam turėjo lenktis 
visa armija, šiose dienose paliko 
tas 3,000 myliu kelionėn Azijon, 
kur turės ūkininkauti arba pri
žiūrėti vaisių ir vatos laukus.

šitokią vietą gaudamas Troc
kis jaučiasi laimingesnis už ki
tus savo išbrokuotus draugus.

Pirmiausia jį buvo nuskyrę 
ištremti į Astrahanį, kur siau
čia plėgos, bet Trockis protes
tavo kad jo sveikata negalės da- 
laikyt, tada vieta tapo pakeista.

Su Trockiu išvyko jo pati ir 
sūnūs. Tik keletas jo draugų 
palydėjo Trockį, nebuvo nei de
monstracijų, ir niekas jo neap
gailavo.

Trockio laimė kad jis gali iš
važiuoti iš Maskvos su savo gal
va ant pečių. Stalinas tiek pa
sirodo geras, ir gudrus, kad iš
leidžia savo didžiausį priešą iš
važiuoti gyvą. Niekas laike to 
paties Trockio caravimo Krem- 
line, jeigu buvo komunistų prie
šas, neturėjo tokios laimės — 
visi buvo sušaudomi.

Amerikos Žudeikos Dir
ba Svetimais Ginklais
Washington. — Amerikoj vi

sokie žemesnės rūšies plėšikai ir 
užpuolikai naudoja pigius gink
lus importuotus iš kitų šalių, 
labiausia iš Ispanijos, sako ko
mercijos departmento viršinin
kai. Tokius importuotus revol
verius jauni plėšikai gauna už 
pigiau negu $10 ir jais atlieka
ma žudymo darbas taip pat kaip 
su geru ginklu.

Kas metai iš Ispanijos ir iš 
Turkijos importuojama šimtais 
tusktančių tokių pigių šautuvų. 
Tuos šautuvus plėšikai išsirašo 
per paštą iš sandėlių, nes mies
tuose krautuvėse be leidimo jų 
pirkti niekas negali.

Bankierius Nušovė Du 
Plėšiku

Portland, Ore. — šeši bandi
tai užėję į banką norėjo pasi- 
pinigaiti, bet tik keturi jų spė
jo savo kaulus išnešti, kiti du 
nušauta. Banko kasierius tu
rėjo šautuvą atsinešęs, “panau
doti jei bus reikalas”, kaip sa
kė. Jam pasisekė pataikyti į 
porą plėšikų ir jie daugiau ne
matė pasaulio. Kiti keturi au
tomobiliu pabėgo.

Hyderabad, Indija. — Čia 
siaučia plėga nuo kurios miršta 
kasdien po šimtą žmonių. Gy- 
evntojai bėga iš tos srities. Su- 
virš 50,000 apleido Hyderabadą.

*----------------------------------------
Nepriėmė Illinojaus Se

natorių del Įsipirkimo
Washington. — Illinois vals

tijos išrinktas senatorius Frank 
L. Smith tapo nepriimtas į se
natą ir ta vieta lieka tuščia. 
Nekurie senatoriai karštai kal
bėdami išsireiškė kad senatas 
turėtų būti vienatinė vieta kur 
pinigais negalima butų įsipirkti 
suolą ir galybę. Smith perdaug 
išleido savo kampanijai 1926 
metų savo išrinkimui į senatą.

Toks pat likimas laukia ir 
Pennsylvanijos senatoriaus Va
re, irgi varu ir pinigais įsiga- 
vusio į senatą.

Kožna valstija turi po du at
stovu senate.

Sušalo Lakūnas
Boise, Idaho. — Lakūnas ku

ris per pūgas skrisdamas pakly
do ir kalnuose nukrito, rastas 
sušalęs po savaitės laiko jieško
jimo. Lakūnas atrastas už ke
leto mylių nuo orlaivio. Spėja
ma kad jis arba paračutu nusi
leido ir paskui paklydęs sušalo, 
arba susižeidė šokdamas ir su
šalo negalėdamas paeiti.

Nori Uždraust Karo Me- 
degos Davimą

Washington. — Ohio valsti
jos kongresmanas Burton, pir
mininkas Amerikos Taikos dr- 
jos, patiekė rezoliuciją siūlan
čią užslopinti karus neduodant 
kariaujančioms valstybėms gin
klų ir karo medegos. Reika
laujama uždrausti eksportavimą 
šautuvų ir amunicijos į bile ša
lį kuri kariauja, be tam tikro 
kongreso akto. Tokį aktą tu
rint, mažai kuris karo medegos 
gamintojas drystų kreiptis į 
kongresą prašyti leidimo siųsti 
karo medegą į kariaujančią ša
lį, sako Burton.

Milijonai Dolarių Reikia 
Niagaros Gelbėjimui
Pagražinimui Niagaros van- 

denpuolio norima gauti iš val
džios sumą $1,750,000. Su tais 
pinigais norima aptaisyti briau
nas kad vietomis jos nebūtu 
perdaug išgraužtos ir vanduo 
bėgdamas per žemesnes vietas 
dar labiau jų nenaikintų, o ki
tos vietos neliktų sausos.

Didelių Šalčių Aukos
Pereitos savaitės pabaigoje 

smarkioms pūgoms ir šalčiams 
peršlavus keletą valstijų nuo to 
tiesioginai ir netiesioginai mirė 
apie 15 ypatų.

MEILIŠKA TRAGEDI
JA KAUNE

Nusišovė Teatrininkas del Mei
lužės Neištikimybės

Kaunas. — Saušio 4 d. palai
dotas Sausio 2 d. nusišovęs Val
stybės teatro monteris L. Mar
tinaitis. Velionį į kapus paly
dėjo visas Valstybės teatras. 
Ant kapų atsisveikinimo žodį 
tarė Oleka ir Tichomirovas, pa
žymėdami kad Martinaičio as
menyje teatras neteko nepapra
stai gabaus, sumanaus ir blai
vaus darbininko.

Šios dramos priežastis sekan
ti: Martinaitis jau tris metus 
mylėjo Eleną Vileikytę, su ku
ria buvo susižiedavęs. Naujų 
Metų 'švakarėje Valstybės te
atre buvo balius, į kuri Marti
naitis buvo pasikvietęs Vileiky
tę. Nesulaukęs jos ir nujaus
damas kaž ką negero, Sausio 2 
d. užėjo pas jos tėvus ii- susi
dūrė su pirmutiniu Vileikytės 
sužieduotiniu, Borchertu, atvy
kusiu Kaunan ir tą dieną vėl 
susižiedavusiu su Vileikyte.

Pas Vileikius tuo laiku buvo 
iškilmingi sužieduotuvių pietus. 
Martinaitį paprašė pasilikti.

Per pietus Vileikytės tėvas 
Martinaičiui pasakė: “Matai ko
kia negera tavo Jelena. .. . ” Po 
tų žodžių Martinaitis išėjo j 
gretimą kambarį, pasikvietė Vi
leikytę ir paleido į ją šūvi. Vi- 
leikytė šaukdama įbėgo pas tė
vus. Tuo tarpu subeldė antras 
šūvis. Inėję į kambarį rado 
Martinaitį gulintį su peršauta 
galva ir revolveriu rankoje. Jis 
tuoj mirė, Vileikytė tik lengvai 
sužeista ir netrukus pasveiks.

Žinantieji šioje nelaimėje kal
tina daugiausia Vileikytę.

Pažymėtina kad Vileikytės 
motina atvykus prie Martinai
čio karsto ėmė velionį visaip 
kolioti, bet susirinkę velionics 
palydovai tą moterį išvesdino 
pro duris. “L.”

Vėl Pranašauja Svieto 
Pabaigą

Senai girdėti pranašavimai 
kad ateis svieto galas bile die
ną, vėl pasikartoja. Presbite
ri jonų kunigas, H. Arndt, iš 
Montgomery, O., išsiuntinėjo 
pranešimus į 4,598 misijų sto
tis per visą pasaulį paraginda
mas jas būti prisiruošusiomis. 
nes 1928 metais prasideda pa
saulio galas, kuris trauksis per 
septynis metus ir tada nieko ne
liks. Jis savo pareiškimą remia 
ant švento rašto....

Biblistai pasaulio galą buvo 
nuskyrę 1925 metais, bet mes 
ir po šiai dienai esam gyvi.

Prapuolė Graži Mokine
Northampton, Mass. — Vieno 

New Yorko bankieriaus duktė, 
18 metų mergina, dingo iš kole
gijos ir niekur jos nerandama, 
gyvos arba mirusios. Plačiai po 
visą šalį eina jieškojimas.

Nekurie gudragalviai, norėda
mi gauti iš tėvo pinigų, rašinė
ja laiškus siūlydami informaci
jų apie dukterį jeigu bus užmo
kėta tam tikra suma.

KAIP SOVIETAI REN
KA JAVUS Romano Byla ir Kitkas

Maskva. — Išrinkimui iš kai
miečių javų sovietų komisarai 
naudojai griežčiausias priemo
nes, kaip tai įkalinimą ir kon
fiskavimą visų javų jeigu ne
duos kiek reikalaujama. Perei
tą metą valdžia nesurinko gana 
javų eksportui tai šįmet deda 
visas pastangas prievarta atim
ti, nes javų eksportas yra vie
natinė ineiga kokią Rusija gau
na.

manui priteisė šešis metus sun
kaus darbo kalėjimo.

Gal nekurie “Dirvos” skaity
tojai pasakys: “Permažai davė 
už žmogaus užmušimą”, o bus 
tokių kurie sakys kad dar ma
žiau reikėjo jį bausti, atsižvel
giant į priežastis.

Po tos tragedijos nekurie A- 
merikos Lietuvių laikraščiai J. 
Romaną paniekino ir net iškė
lė jo gyvenimo blogesnes ydas, 
nors be ydų nėra nei vieno žmo
gaus.

Aš čia nesijosiu Romano ir 
kitų žmonių gyvenimą, bet ei
sime prie nuotikių fakto, šio 
nuotikio didžiausia kaltininkė 
buvo Marė Romanienė. Kaip 
iš liudininkų apsakymų matyt 
Marė šeimos doroje senai buvo 
prasižengus, ir šeimos dorovės 
sargyboje nebestovėjo. Tarnai
tė Diršytė įrodė kad ji turėjus 
ir kitą, aviacijos leitenantą.

Už Romanienę stojo jos drau
gė, Kaupienė, ir kaip matyt ji 
kalbėjo tik apie gerąsias Roma- 
nienės puses.

Gen. S. Žukauskas parodė kad 
' Romanas buvo geros širdies 
i žmogus, tik truputį perumaus 
I budo. Pats Romanas sakėsi jog 
i nenorėjęs nužudyti Brundzą 
i bet norėjęs koją pašauti, 
j šiame nutik'me pareikšiu s:-: 
i vo nuomonę. Turint tok:ą neiš 
! tikimą moterį, ir jeigu prie jo- 
j gretinas koks junkeris tai leis 
Į ti jam su ja susirišti. Kaip vie 
[ nam ji buvo neištikima taip ii 
| antram bus tokia. Tai toks ge
riausias kerštas savo konkuren-

1 tui.

Miestų Inteligentija
I
| Lietuvos kaimuose šeimos yra

Suardė Komunistų 
Suokalbį

Vengrijoj suimta 22 komu
nistai susekę jų planus nuvers
ti valdžią. Jie turėjo sudarę 
programą įkurti Vengrijoj so
vietų sistemą pagal Maskvos 
kurpalio.

Vokietija Prakišo Pini
gų Kino Industrijoje
Bėdinas. — Vokietijos kanc

leris gauna dikčiai vėjo už tai 
kad jis leido valdžios pinigus fi
nansuodamas krutančių paveik
slų industriją, norėdamas ją iš- 
budavoti tokia kaip Jra Ameri
koje, bet nieko iš to neišėjo.

Valdžia norėjo kad Vokieijos 
krutamu paveikslų firmos, ku
rios tūlos išdirbo ir labai gerus 
paveikslus, netektų į svetimša
lių rankas. Esą prakišta apie 
6,000,000 markių.

Airijos Prezidentas At
vyko Amerikon

New York. — Sausio 20 d. 
atplaukė Amerikon pirmu kar
tu Airijos Laisvos Valstybės 
prezidentas Cosgrave. Ta Airi
jos Valstybė pasidavus po Ang
lijos viršenybe.

Airiai patriotai kurie kovojo 
už visišką nepriklausomybę pa
sitiko jį New Yorke su didžiau
siais smerkimais, nešdami iška
bas su užrašais: “Kas smaugia 
Airiją taksais ir skolomis? — 
Cosgrave!” “Kas nužudė 77 
Airių patriotus? — Cosgrave!” 
ir tt.

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 
1 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.

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.

Lietuvos Inteligentija Nukrypus nuo Šeimos Do
rovės, sako “Dirvos” Korespondentas

(Specialiai “Dirvai”) ; tvirčiausios; puvėsių jose labai 
Gruodžio 19 d. atsibuvo by- mažai J’1"1- Miestuose ir mies

tą Amerikiečiams žinomo J. Ro- teliuo.se, kame yra valdininkų, 
; mano, kuris nušovė Pulk. Leite- įvairių liuosesnių žmonių, jų 
nantą Brundzą. Teismas Ro- tarpe yra suglerusios pažvalgos

i šeimyninį gyvenimą. Tarp jų 
yra ir supuvusių morališkai šei
mų. Tragedijų tarp jų, tiesa, 
mažai, bet iš pūvančių šeimynų 
tautai nėra jokios naudos.

Inteligentija yra mokyta ir 
pasiturinti. Turėdami šeimą ga
lėtų ją dorai vesti ir vaikus iš
leisti aukštesnius mokslus. Toks 
žmogus neturėdamas vietos Lie
tuvoje gautų užsienyje, ir jis 
ten gyvendamas butų mums 
naudingas žmogus. Bet dabar 
musų inteligentija vaikų neauk- 
lėja. Jų mat išrokavimas kad 
moteris visa'dos paliktų mergai
te ir kad neprarastų gražios sa
vo figūros.

Valdininkai ir įvairus pramo
nininkai ir specialistai daugiau
sia paskendę darbe, poilsio lai
ku traukia cigarą, jam nelabai 
rupi paglamonėti savo jauną 
žmonelę.. Be to dar, inteligentų 
žmonos yra perdaug liuosos nes 
ir arbatai išvirti samdo tarnai
tę. Taigi tokios neturėdamos 
jokio užsiėmimo įgauna tingi
nystės pobūdį, o tinginystė yra 
gimdytoja visų blogumų. Per
daug laisva moteris rūpinasi tik 
savo veido vaksavimu, mirkčio
jimu akimis prie svetimų vyrų, 
ir diena iš dienos tupi kino te
atruose. Kaimų liaudis maty
dama kad inteligentų šeimos 
yra netvirtos ir kad kaimietis 
iš jų nieko gražaus negali pasi
mokyti* pradeda nuo jų šalintis 
ir tveria kaimų inteligentiją.

Kaimų inteligentija susideda 
iš senesniųjų kaimo veikėjų ir 
iš dabartinių moksleivių. Kai
mų viltis sulaukti šviesos ir do
ros mokytojų tik iš dabartinių 
moksleivių. Pertat jie dabar 
reikia remti. P. Kriukelis.

teliuo.se


DIRVA'

PITTSBURGH DETROIT

MIRČIŲ SKAIČIUS PER 1927 
METUS

Bėgyje 1927 metų Pittsburgo 
distrikte mirčių buvo 13.4 ypa- 
tos nuo 1,000 gyventojų, arba 
mažiau negu pirmesniais me
tais. 1926 metais išpuolė po 
14 ypatų nuo 1,000.

žymiai nupuolė ir kūdikių 
mirtinumas. 1926 metais mirė 
82.7 kūdikiai nuo 1,000 užge- 
mančių, pernai gi mirė 71.9 kū
dikis nuo 1,000 naujagimių.

Didžiausia mirčių priežastis 
buvo kaip paprastai plaučių už
degimas ir širdies liga. Bet nuo 
jų abiejų 'mirčių buvo mažiau 
negu 1926 m.

Nuo plaučių uždegimo 1926 
m. mirė 1,255, o 1927 m. mirė
l, 180.

žymiai sumažėjo mirtis nuo 
džiovos (visų formų), nes mirė 
488 1927 metais, o 1296 metais 
mirė 502.

Nuo vėžio 1926 metais mirė 
697 ypatos, o 1927 m. 688 yp.

Nuo alkoholio 1926 m. mirė 
95 ypatos, 1927 m. mirė 107 yp.

Automobilių nelaimėse užmu
šta, 1926 m. 164 ypatos, 1927
m. 209 ypatos.

Nuo visokių netikėtų mirčių 
(išskyrus saužudystes) 1927 m. 
mirė 824 ypatos, kuomet 1926 
m. mirė 691 ypata, arba 133 
mažiau.

GAUDO MUŠEIKAS
Policija ir detektivai užklupo 

visai puikiai Įrengtą arsenalą 
ant 820 Wylie avė., ir išlaužus 
duris ir įsigavus Į vidų suimta 
penkios ypatos, kurios kaltina
ma kaipo dalyviai mušeikų gau
jų, nuo kurių mieste ir apielin- 
kėse pereitais metais užmušta 
36 ypatos.

Visos suimtų vyrų pavardės 
yra Itališkos.

Viename garadžiuje paimta 
du jų automobiliai, kuriuose 
rasta nupjautais vamzdžiais 
šautuvai ir revolveriai.

UŽMUŠTAS PRIE MERGI
NOS NAMŲ

Washington, Pa. — Izraelius 
Slotsky, 36 metų, mirė vietos li
goninėj, po žiauraus sumušimo, 
kuomet jį užpuolė patamsėj ne-j 
žinomas vyras ir geležgaliu su-J 
daužė galvą. Jis tą vakarą lan-Į 
kėši pas savo merginą ir užpuo-; 
likas patiko jį kada jis išeidinė-j 
jo iš jos namų. Nors jis dar 
kelias valandas buvo gyvas, bet 
negalėjo duot policijai jokių in-LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS

PERKAME IR PARDUODAME
Del informacijų rašykit—Dept CD

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 Broadway New York h

Firma įsteigta 1872 (11) I
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j SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ į
“ Didžiausia Lietuvių Apt! raudos ir Pašalpos “ 
“ organizacija Suvienytose Valstijose. !
„ kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.■t “
< 'Juo susiorganizavinio ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 «

I
 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- e 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštj "T4- j 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos. 4

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresai ►<

■4

I .ITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 3307 W. 30th Street New York, N. Y. m j__________ ___________________________ Hwr x rxrr x x x x x

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Gražus 1928 Metų Kalendorius Knygoje 
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”

PASTABĖLĖS

formacijų apie užpuoliką. Mu
šeika savo auką neapvogė, todėl 
Slotskio nužudymas prisideda 
prie eilės kitų neišaiškintų žu- 
dysčių.

Atsilygino. Iki Gruodžio 31 
dienos Philadelphia kompanija 
kurios gazo tankas eksplodavo, 
atsiteisė su 955 reikalavimais 
nuostolių atlyginimo, užmokė
dama viso $243,676.37.

žmogžudystės. Bėgyje 1927 
metų Pittsburge papildyta 70 
žmogžudysčių. Išlaukėje Pitts
burgo miesto, bet jo distrikte. 
nužudyta dar 46 ypatos, taigi 
visame apskrityje žmogžudžiai 
nužudė 116 ypatų.

Pittsburge suimta 59 ypatos 
ir apkaltintos žmogžudystėje.

Už miesto ribų, iš 46 žudysčių 
nesuimta 18 kaltininkų. Iš tų 
18 žudeikų 12 policija žino iv 
j ieško.

1927 metais buvo 12 daugiau 
žmogžudysčių negu 1926 me
tais.

Turtle Creek, Pa.. 1613 Lynr 
avė., motinos akivaizdoje slide 
gė namas ir jame supleškėjo jos 
du kūdikiai, vienas 2 metų, ki 
tas 2 mėnesių.

Braddock, Pa. — W. Budeli 
41 metų, nuo 818 E. 6th st., aki
vaizdoj savo trijų mažų vaikų 
suvarė keletą šūvių iš revolve 
rio į savo žmoną, kuri neužilgo 
mirė. Paskui pats tuo revolve
riu nusišovė. Moteris pradėjo 
ji barti už girtavimą.

SUSPASUTAS
MĮRTIN

Kada kūnas lieka nepa
slankus, o judėsis skaus
mingas tai paprastai tas 
yra ženklas inkstų ne
tvarkos. Laikykit juos 
tvarkoje — gerkit daug 
vandens ir bandykite
Pasaulinis diuretiškas akstinto- 
jas, garsus nuo 1696 metų. Tre
jopo didumo, visose vaistinėse. 
Garantuojamas.

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

Tėmykit vardo GOLD MEDAL an1 
kožnos dėžutės ir neimkit kitokių.

NE TIK Lietuvoj dalykai pa
sigerino nelikus dauggalvės val
džios, jei taip galima išsireikš
ti. Imkite net ir tokią Italiją, 
kuri nuo daugelio desėtkų metų 
buvo žinoma kaipo trukšmada- 
rių, nenuoramų ir pagiežninkų 
šalis, gabaus patekus Į vieno 
žmogaus geležinę valdžią, visai 
nurimo. Išnyko ten eilės par
tijų ir tose partijose partijėlių, 
kurios viena su kita per metų 
lies vedė užėstinas kovas, kaip 

kad Papuasų tauta, kuri jokiu 
atokiu darbu neužsiima, tik 
iena šeimyna su kita veda kru

vinas kovas, 
v w

NESIGERĖKIT tokiais žine
lėmis kurie pabuvę viename 
bazėlyje, iš to pasmunka Į kitą 
r paskui visaip teršia ir nieki- 
la savo pirmesni lizdą. Ar taip 
’arytų koks ten Kupreišis ar 
oks kitas, jis pasitikėjimo nie- 
ur vertas būti negali kaipo 
mogus gyvenantis ne savu pro- 
u. Jis kur nors prisibloškęs, 
ž kiek laiko prisiplaks kitur, ir 
en terš antrą savo lizdą, kaip 
ladarė su pirmu.

Tokių ‘pabėgėlių’ visiems rei- 
ia vengt, reikia su jais nieko 
endro neturėt ir i jokią drau- 
•ystę su jais nęisileist, nes jie 
ipę nenaudėliai vieniems tuo 
at pavojingi yra ir kitiems ki- 
iems.

▼ v ▼

“DRAUGAI” socialistai kan- 
idatuoja į SLA. iždinikus vėl 
avo Gugi. Jie bekandiduoda- 
li Į sekretorius Dundulį sudė- 
ėjo jį iki kulnų, ir nieko neat- 
iekę. dabar bene mano tą patį 
aryt su Gugiu, kuris Lietu
kams, Lietuvių tautai, yra tik 
ocialistas. Jis Chicagoje padė- 
o Rusams leist laikraštį, tik 
Rusišką, ne Lietuvišką, o ką 
lietuviams nuveikė tai gal tik 
Tarka” galėtų pasakyt.

■v ▼ v

CHICAGOS didmiesčiui pra- 
ėgę 1927 metai savo derlium 
>uvo nei šio nei to, taip sakant, 
vidutiniški, nes tų metų bėgyje 
isose pabuklėse surankiota pa- 
nėtytų mergvaikių 200, arba 
įei vienu daugiau, nei vienu 
našiau kaip tokių “zgubų” su- 
ankiota pirmesniais trimis me- 
ais.

▼ ▼ V

MUSŲ FANATIKAI prasi- 
nanė Lietuvaje esant kokius tai 
‘fašistus” ir jais pravardžiuo
ja ne sau mielus žmones. Tai 
zra vaikiškas prasimanymas. 
Taip vadinami žmonės yra tik 
talijoje, ir tai ne “fašistai” tik 

•’ascistai. Tai žmonės priklau
santi tokiu vardu vadinamai 
nartijai. Lietuvoje nors parti
jų yra daug tuzinų bet nei fas- 
cistų, nei prasimanytė “fašis
tų” Lietuvoje nėra.

▼ ▼ ▼

SUV. Valstijose politikieriai 
dabar galvoja kaip muilint bal
suotojams akis šiais metais ka
da rinkimai prisiartins. Demo
kratų partija neva pasirinko 
sau platforma “panaikinimą” 
prohibicijos, o Republikonų pla

AMSTERDAM, N. Y.
A. L. Klubas savo svetainėje 

turėjo surengęs bazarą, kuris 
tęsėsi nuo Sausio 7 iki 15 d., su 
nauju programų kas vakaras. 
Svarbiausia buvo tai A. L. Klu
bo choras suaugusių ir mažų. 
Vis daugiau jaunimo pradeda į 
tą chorą įstoti, už ką garbė tė
vams kad leidžia savo vaikus ir 
mergaites lavintis.

Bazarą lankė daug žmonių ir 
klubui pasidarė gražaus pelno. 
Bazaro komisija buvo darbštus 
ir sumanus vyrai, J. Gaška, J. 
Sinčius ir V. Redingas. Mote- 
rįs bei mergino taipgi daug prie 
surengimo ir prie darbo prisi
dėjo. Už tai musų moterėlės ir 
mergelės vertos didelio pagyri
mo, nes daugelis po savo dieni
nio darbo ėjo ir stojo kas vaka
ras iki vėlumai darbuotis baza- 
re. Lakštingalas.

tforma busianti tai sulyginimas 
rasėms teisių, prileidžiant Azia- 
tus prie pilietystės ir tam pa
našiai. Tai vis bus dūmimas 
žmonėms akių kad tik savo lio- 
geriui laimėjus pirmesnę vietą 
prie ėdžių.

V ▼ v

“TĖVYNĖ” su “Naujieno
mis” ilgą laiką tarpe savęs pe
šėsi už visokius “principus” 
kiek joms sveikata leido. Bet 
kaip tik socialistai su Sandarie- 
čiais sudarė “uniją” šiodvi peš
tukės taip susikumavo kad da
bar ką viena kala tą kita, kar
štą dar, “zalatina”.

•v ▼ ▼

DAUGELIS kalba kad Lietu
va yra neturtinga valstybė, nes 
daug ko neturi; ypatingai daug 
panašiai prikalba tie kurie kai
muose neranda “saidvakų”. .

Tiesa, Lietuva nėra turtinga, 
nes nesuspėjo savo turtu susi- 
lygint su valstybėmis kurios po 
šimtą metų gyvuodamos visko 
prasimanė. Lietuva gyvuoja 
dar tik desėtkas metų, savo gy
vavimą pradėjus ant griuvėsių. 
Vienok ir taip negalima vadint 
ją beturte. Yra kur kas netur
tingesnių. Tarp kitų neturtin
gų valstybių reikalinga paminė
ti vienkart šū.Lietuva pradėju- 
ią savo gyVavimą Albaniją, 

kuri Suv. Valstijų tapo pripa
žinta vienkart su Lietuva.

Albanijos prezidentas Zogu 
įsitaisė sau uniformą kokios 
Europoje niekas neturi. Bet ta 
prezidento uhiforma valstybei 
ir kainavo daug, nes už ją už
mokėta visas valstybės iždas 
taip kad ižde nieko neliko.

Albanijos kariumenė savo 
“uniforma” irgi turbut visą Eu
ropą pralenkia. “Chicago Tri
bune” talpina paveikslą tos ka- 
riumenės, kurią tikrai reikia 
pripažint kariumene neturtingos 

, valstybės. Eilėse sustoję kar
eiviai su ginklais, vieni basi, ki
ti kuom tai apsivynioję kojas, 
bet abelnai visi be kepurių ir 
apart šiokių-tokių marškinių ir 
panašių užvalkalų, kitokio dra
bužio ant savęs neturi.

Kvietiškis.

Baudžia važinėtojus. Du au
tomobilistai, vienas jų John Bu- 
czynski, nuteistas kalėjiman už 
suvažinėjimą 3 metų vaiko.

Tėmija šmugeliavimą svetim
šalių. Suv. Valstijų imigraci
jos biuro viršininkai turi atkrei
pę griežtą aki ant Detroito šmu- 
gelnįnkų kurie per rubežių at
gabena svetimšalius iš Kanados 
į šią šalį.

Per Buffalo arba per Ver
mont valstiją, kur susiduria su 
Kanados rubežium, sunkiau įga
benti svetimus žmones, nes ten 
reikia atvykti per daug mylių 
atvirų laukų, gi prie Detroito, 
didelis centras yra Windsor, iš 
kur besimaišant lengvai galima 
žmogų jšmugeliuoti į Detroitą.

šmugeliavimas ateivių iš Me
ksikos beveik apsistojo, sako 
imigracijos viršininkai.

Baisus šalčiai. Michigan val
stiją užklupo sniegas ir audros 
pereitos savaitės pabaigoj; pa
čiame Detroite žuvo viena ypa
ta ir daug sužeista iš priežas
ties didelės pūgos, kuri net au
tomobilius nuo kelių nunešė ir 
išvartė tvoras ir nulaužė me
džius.

St. Clair ežere ant ledo lydies 
buvo nuneštas šuo, kuris prie 
didelio šalčio per 24 valandas 
baisiai vargo. Jį iš 1000 jardų 
tolio vėliau policijantas nušovė 
iš šautuvo, užbaigimui šunelio 
kentėjimų.

Sekmadienį Detroite ir apie- 
inkėj automobiliais užmušta 3 
ypatos ir keletas sužeista. Su
žeista Alice Zenenauskutė, 13 
n. mergaitė, nuo 3906 E Street, 
automobilisto bėgančio nuo po- 
icijanto kuomet tas motorcikliu 
.•įjosi jį sulaikyti už sužeidimą 
kito žmogaus.

$7,500 už ranką. Devynių me
tų amžiaus vaikas, Frank Can- 
lizzaro, nuo 3315 Sargent st., 
gavo teismo prisprendimą atly
ginimo $7,500 už savo prarastą 
kairę ranką. Jį parmušė ir su- 
rynė ranką trokas 1924 m.

HOTELLING NUTEISTAS
Michigan valstijos teismas 

težaidžia: į kelias dienas po su
gavimo žmogžudžio Hotelling, 
kuris prisipažino nužudęs pen
kių metų mergaitę iš Flint, 
Mich., jis tapo nuteistas visam 
imžiui kalėjiman. Gal butų ir 
nibaųstas mirtimi, bet Michi
gan valstija neturi mirties bau
smės.

Taip greitai su šiuo žmogžu- 
Ižiu apsidirbta kad jis nespėjo 
įei pragarsėti kaip kiti žmogžu
džiai kurie po savo žvėriškų žy
gių laukia po kelis mėnesius tei
smo ir laikraščiai turi daug ko 
rašinėti.

Teisme, laike tardymo, nužu
dytos mergaitės tėvas prisitai
kęs šoko ir smarkiai rėžė jam 
i veidą iš didelės sielgraužos, 
bet buvo sulaikytas nuo toles
nio mušimosi.

Dovana paskirta už žmogžu
džio susekimą bus padalinta ant 
(rijų žmonių kurie kuo nors pri
sidėjo prie Hotellingo suėmimo.

Lansing, Mich. — Valstijos 
gubernatorius Green ruošiasi 
prašyti kad valstijos legislatura 
nutartų įvesti Michigane mir
ties bausmės įstatymą. Tam 
norima sušaukti net special) le
gislatures posėdį.

Sakoma kad po Hotellingo 
žiaurios žudystės penkių metu 
mergaitės per visą valstiją pa
kilo reikalavimas turėti elektri
šką kėdę tokiems niekšams.

T. M. D. REIKALAI
- ....  - ---- *

Kur Bus TMD. Seimas
Jau laikas kalbėti kada bus 

ir kur bus T. M. D. seimas.
Draugijos centro valdyba pa

skiria seimo laiką ir vietą, ir šį
met manoma seimą turėsi Bal- 
timorėje, kur įvyksta SLA. sei
mas. Tas Seimas bus paskuti
nę pusę Birželio mėnesio, todėl 
apie tą laiką įvyks ir TMD. sei
mas jeigu visa Centro Valdyba 
su ta vieta ir laiku sutiks.

Pora atvejų TMD. seimai lai
kyta sykiu su Sandaros seimais 
ir taip atsibuvo du pastari sei
mai, kurių vienas buvo Worces
ter, Mass., kitas Brooklyne.

Tame šone kur Baltimore dar 
TMD. seimo neturėjo, todėl bus 
ne pro šalį ten paseimavoti ir 
galima tikėtis padaryti gero pa
čiai organizacijai. Taip pat bus 
galima tuomi pasigelbėt ir Su
sivienijimui, nes kitos SLA. ir 
TMD. kuopos galės išvien susi
dėję delegatus siųsti, ir pasiųs
ti vieną delegatą ar pora dau
giau į SLA. seimą, jeigu kur 
pati SLA. kuopa negalėtų pa
siųst tiek kiek ji turi teisę.

Bet butų geistina kad ir na
riai bei kuopos išsireikštų apie 
seimo vietą. Gali tame klausi
me rašyti ir mielai organe bus 
suteikta vietos.

Apie “Dailės Milžinus”
Šiose dienose prasidės išsiun

tinėjimas į TMD. kuopas dai
gios didelės knygos, “Dailės Mil
žinai”, kurios jau senai nariai

DAYTON
Mirė jaunas vaikinas. Sausio 

14 d. mirė B. Petrokas, £1 m. 
vaikinas. Jis pradėjo sirgti 
Ižiova jau nuo 1920 metų ir 
buvo priverstas pasiduoti džio
vininkų ligoninėn, bet jau pa
galbos jam nebuvo. Jis prieš 
mirtį jau buvo išdžiuvęs kai ši- 
oulėlis. Jo tėvas mirė 1916 m., 
motina mirė pernai. Jis buvo 
vyriausias šeimynoje. Liko nu
siminę du broliai ir keturios se- 
erjs, kurių viena vedus, Pet

kienė.
Jis prigulėjo į keletą vietinių 

irganizacijų ir mėgo jose dar
buotis iki susirgo. Laike ilgos 
ikos draugijos teikė jam pa
šalpą kiek išgalėjo.

Palaidotas Sausio 17 d. su 
bažnytinėmis apeigomis, užkas
tas Kalvarijos kapuose. Ilsėkis 
jaunikaiti šioj svetimoj žeme
lėj.

Nepriklausomybės minėjimas. 
Daytoniečiai ruošiasi prie apvai- 
kščiojimo Lietuvos nepriklauso
mybės 10 metų sukaktuvių, ren
gia vakarą Vasario 19 d. Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje.

Pasitikima kad tame parengi
me dalyvaus vietiniai Lietuviai 
skaitlingai.

Balius. L. D. S. rengia gražų 
balių Vasario 4 d. Barney Com
munity svetainėje. Pradžia 7 
v. 30 min. vakare. Geistina kad 
kuodaugiausia jaunimo atsilan
kytų.

Sugyvenimas, ši kolonija ne
užmarinti kokiomis dujomis, 
perdidelė, bet jei visi Lietuviai 
sutikime sugyventų galėtų nu
veikti ir gana žymius darbus. 
Bet dabar, musų žmoneliai lyg 
užmarint i kokiomis dujomis, 
apsvaigę partiviškume, neturi 
jokios vienybės ir negali nieko 
naudingo nuveikti.

Pas mus trūksta gero vado 
kuris žadintų žmonėse Lietuvy
bės meilę, kuris pastūmėtų prie

laukia. Ši knyga bus didelis 
priedas prie naudingų knygų 
kokias iki šiol Draugija nariams 
teikė. Tai nėra jokia propa
gandos ar kokio nors periodo 
knyga kuri už meto kito galėtų 
nustoti vertės. Ji bus gera vi
siems laikams ir yra naudinga 
visokių pažiūrų žmonėms.

Knygos busi siuntinėjama j 
kuopas tik po tiek kiek narių 
yra užsimokėjusių savo mokes
nius. Todėl reikalinga kad na
riai pasistengtų priduoti savo 
mokestį kuopos sekretoriui ir 
kad pinigai butų prisiųsta cen
tro sekretoriui.

“Dailės Milžinai” yra knyga 
lygiai to paties didumo kaip iš
leisti tomai “Pasaulio Istorijos”.

DETROIT, MICH.
Sausio 8 d. įvyko TMD. 68- 

tos kuopos susirinkimas, kuria
me tarp kitų dalykų buvo rink
ta nauja kuopos valdyba. Jon 
ineina: Pirmininkas — M. Ku- 
bešius; vice-pirm. — J. Kleme- 
rauskas; raštininku — Jonas 
Besasparis; užrašų raštininku 
M. Mozūras. Visi yra darbštus 
nariai. Kuopa pasiryžus šiais 
metais daugiau pasidarbuoti.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

gerų veikimų, o matydami vie
nus dirbant gražų darbą kiti ir
gi juos sektų.

ižrrtoneliai daugiausia sudemo- 
ralizuoti ir nustoję lygsvaros, 
kas žemina ir juos pačius ir mu-> 
sų tautą. Sargas.

(Nuo Redakcijos: Tamistos 
pranešimus, del stokos vietos, 
aptrumpinome. Meldžiame pa
rašinėti apie įvairius atsitiki
mus daugiau, ir trumpiau, o tas 
kaip tik skaitytojams patiks.)

TMD. kuopos balius. Moterų 
8-ta kuopa rengia gražų balii] 
šeštadienio vakare, Vasario 11 
d., Barney Community salėje, 
prasidės 7 vai. vakare. Balius 
bus su dovanomis jaunimui.

Laukia Vanagaičio. Daytonie
čiai neužilgo susilauks to ko 
savo istorijoj dar neturėjo. At
silankys čia su savo brangiais 
juokais, ašaromis, gražiomis ir 
linksmomis dainomis, puikiais 
monologais ir žavinančia muzi
ka kmp. A. Vanagaitis. Jo va
karas įvyks Vasario 20 d., pir
madienį, Barney Community sa
lėj, nuo 7 :30 vai. vakare.

Tą žinią išgirdę Daytoniečiai 
sukruto ruoštis ir vieni kitus 
agituodami rengiasi užpildyti 
O kada sykį jį matys ir girdės, 
Daytoniečiai Vanagaitį pasida
rys sau nuolatiniu svečiu, kaip 
yra su kitomis kolonijomis.

Matęs.

Šis žmogus serga nuo persišaldy
mo. Prašalinkit savo šaltį ir išven- 
gsit influenzos ar pneumonijos.

Bulgariškų Šaknų (Kraujo) Arba
ta yra žymi šeimynine gyduolė. Iš
gerkit prieš einant gulti išvarymui 
šalčio. Parsiduoda vaistinėse, arba 
prisiusime paštu už 75c arb a$1.25. 
Adresuokit H. H. Von Schlick, 33 
Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

-
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i SANSKRITO GALVOSŪKIAI |
Sugalvojo gerb. Spragilas j

I; Čia bus talpinama sakiniai senovės Sanskrito kalba, gimi- į 
i: ninga Lietuviams. Atidžiai suškirstykit šiuos Sanskrito > 
;> žodžius į Lietuviškus, ir gausit iš jų jums gerai žinomus ?

Lietuviškus sakinius. j
GALVOSŪKIS No. 10 |

AMER IKAAU KSOIRVA RGOŠA LIS į
(Lietuviški žodžiai ir jų raidės eina ištisai, be sumaišymo.) | 
Kas teisingai išris šitą galvosūkį ir prisius juos iš dviejų numerių, i 1 

J su 5 savo draugų adresais kurie “Dirvos” neskaito gaus DYKAI < 
t knygelę “ŽMONIŲ LIGOS” (pridėkit 2c štampą persiuntimui) >

GALVOSŪKIS No 7 BUVO TOKS: 
“Noriu miego, saldaus miego”.
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GERB.

SPRAGILO
GŪŽTELE

I.
j žinau kad tai gerb. Spragi- 
i las, — sako jis.

— Ar žinai ką, gerb. Pet
rai, aš noriu žinot ar ir pas 
jus danguje dabar tokios 
mados ant visko virto kaip 
pas mus ant žemės? — sa
kau aš;

— Nežinau apie ką nori 
klausti, — sako jis.

— Štai kame dalykas: pas 
mus ant žemės dabar mote
ris nešioja labai trumpus 
andarokus ir apsikarpę sa
vo plaukus, tai noriu žinot
ar ir pas jus aniuolai tas pa
čias madas turi, — sakau 
aš.

MĮ-UO.l. .U i . iį.i mi)ii i ——

KAIP PRAĖJO KALĖDOS 
LIETUVOJE

Vargai del “Cukrinės”

Ne tik mes bet ir viso pasau
lio tautos laukia Kalėdų, Naujų 
Metų ir Velykų. Tai yra įgim
tas žmonėse laukimas. Vieni 
laukia kad gavus liuosesnio lai
ko pasilsėti, antri kad pasilink
sminus, treti kad pasiskaičius 
knygų ir padirbėjus tautos ir 
tėvynės labui, o ketvirti laukia 
kad gavus progą gerai išsigerti. 
Didžiausi dalis yra pastarųjų.

štai koks vaizdelis iš Lietu
vos.

Broliai ir sesutės Amerikie
čiai, iš šito apsiėjimo galima 
spręsti kokią reikšmę turi ap- 
švieta, kokią įtekmę turi laik
raščiai ant tų kurie juos skaito, 
kurie skaito knygas.

šįmet tegul buna šviesos Me
tai, tegul nei vienas Amerikos 
Lietuvis nepasilieka neužprenu
meravęs į Lietuvą savo gimi
nėms “Dirvą”.

Jus, brangus broliai, iš sykio 
Lietuvos nepriklausomybės pa
matus padėjote lipdyti ir ištik-

GERB. SPRAGILO DUE
TAS SU GERB. PETRU

APIE DANGAUS 
TVARKĄ

Kai užeina šventa diena 
ir žmogus turi liuoso laiko 
tai visko išsimislini ir sūdo
moji. Ale daugiausia sudu- 
moja mano gerb. Šonkaulis, 
kuri negali be šnekėjimo pa
būt nei pusę minutos.

Tu sau sėdi ramiai kam
pe, skaitai opozicijos laik
raščius ir lauki kada išsipil
dys jų pranašystė ir bus iš
versta “fašistų” valdžia ir 
Kauną užvaldys Plečkaitis 
ir jo .60 grėnadierų. Ale iš
girsti šonkauli sakant:

— Ei, tu, skaitai, skaitai 
tuos laikraščius ale man vis 
nieko nepasakai. Ir aš no
riu žinot kas ten parašyta.

— Pasiskaityk tai žinosi 
ir nereiks pasakot, — sakau 
aš.

— Tik nebūk toks gud
ruolis : matai kad mes mote- 
rjs neturim pasilsio dieną ir 
naktį. Jus pabaigę savo 
darbą, arba šventą dieną, 
sėdit sau ir skaitot, o mes 
kaip vergės turim ir lovas 
paklot, ir iššluot, ir apsiva
lyt, ir valgyt išvirt. Ir da
bar matai, tu sau skaitai, o 
aš turiu bulves skųst ir ga
minį tau pietus. O dar ne
nori papasakot kas laikraš
čiuose parašyta, — sako ji.

— Moterims tokie dalykai 
nesvabu kas parašyta, o 
kaslink jūsų darbo ir verga
vimo tai ką padarysi kad 
taip palikta nuo Adomo ir 
Jievos. Adomas turėjo eit 
laukus art, o Jieva bulves 
skųst, ir taip paliko jūsų gi
minei tas darbas iki šiai die
nai, — sakau aš.

— Ale kažin kas butų jei
gu aš tave pastatyčiau bul
vių skųst, o pati nueičiau 
laikraščius skaityt? — sa
ko ji.

— Susimildama, tik ne
užsimanyk to ir nekelk re
voliucijos. Jeigu tu įvesi tą 
madą ir kitos paskui užsi
manys taip daryt, ir mums 
vyrams reiks pradėt anda
rokus nešiot, — sakau aš.

bar andarokai trumpi tai 
neparpulsi, — sako ji.

— Na tik neužsimanyk ko 
nereikia, aš pasižadu tave į 
Lietuvą ant Ekskursijos nu- 
vežt ir viską kitą, tik nekal
bėk kad vyrams reiks bul
ves skųst ir namus dabot,— 
sakau aš.

— Ar tikrai prižadi? — 
sako ji.

— Tikrai, tikrai, tik duok 
man skaityt, palaikyk savo 
burną uždarius, — sakau aš.

Ir ji nutilo, o aš pradėjau 
galvot, mislyt ir dūmot ir 
toptelėjo man į galvą vie
nas svarbus sumanymas: 
paklaust gerb. Petro kokia 
tvarka dabar yra danguje. 
Tai yra, užėjo mislis su
žinot ar ir danguje yra fle- 
perkų ir kokių madų dabar 
laikosi.

Sudūmota ir padaryta.
Tuoj prisėdu prie radio ir 

pasišaukiu gerb. Petrą.
— Ar čia gerb. Spragi

las? — atsiliepė dangaus 
priemenės telefonistė.

— Taip, dūšele, tai gerb. 
Spragilas. Ale iš kur tu ži
nai kad čia aš? — sakau aš.

— Aš aną sykį su tamista 
kalbėjaus, — sako ji.

— Ar tai tu dar toj vietoj 
laikaisi? Tai ilgas laikas, 
— sakau aš.

— Man patinka, ale yra 
kitos kurios šios vietos nori 
ir mirksi gerb. Petrui kad 
jas pastatytų čia o mane at
statytų kur kitur, — sako 
ji-

— Ale tu turbut jam la
biau patinki užtai jis tave 
ir laiko, — sakau aš.

— Nežinau.... — atsakė 
ji susisarmatinus.

— Ar gerb. Petras yra 
namie? — sakau aš.

— Namie? kaip tai, gerb. 
Spragile? — sako ji.

— Tai yra, ar jis ten kur 
randasi. Aš papratęs mis
lyt kad ir pas jus taip kaip 
pas mus yra namai tai ir už
klausiau, -— sakau aš.

— Taip, jis čia yra, — ir 
padavė telefoną gerb. Pet
rui.

— Sveikas gyvas, gerb. 
Spragile! — sako linksmai 
gerb. Petras.

— Sveikas, sveikas, gerb. 
Petrai. Ale iš kur žinai kad 
čia aš? — sakau aš.

— Kurgi nežinosi: juk tu 
tik vienas nuo visos jūsų že
melės su manim turi leidi

— Ak, gerb. Spragile, da
bar yra kaip ant žemės taip 
ir danguje, — sako jis.

— Kaip tai? ar jau aniuo
lai nešioja trumpus marški
nius? — sakau aš.

— Turėjom didelę vainą. 
Kaip tik pargryžo pirmieji 
nuo žemės po to kai pas jus 
Įvedė trumpus andarokus, 
ir jie apsikarpė ir kitus su
gundė, ir dabar visų marš
kiniai iki kelių, — sako jis.

— O kai su plaukais? — 
sakau aš.

— Ir tuos nešioja taip ap
sikarpę kaip pas jus, — sa
ko jis.

— O kaip nešioja visos 
davatkos ir kitos nekaltos 
dūšelės? — sakau aš.

— Ir su jomis tas pats: 
visos mat likę lygaus 33 me
tų amžiaus, pačiame dūki
me, tai ir madas vaikosi ne- 
užsileisdamos, — sako jis.

— Na ale pasakyk man, 
gerb. Petrai, ar teisybė kad 
aniuolai yra moteriškos ly
ties, ba kam jie nešiotų an
darokus ir taip madas vai
kytus! ? — sakau aš.

— Tas tikra teisybė, gerb. 
Spragile, ale jūsų Lietuviš
ka gramatika išvertė šitų 
dangiškų gyventojų pavadi
nimą vyrišku vardu ir jus 
visu laiku nežinot kad a- 
niuolai yra moteriškos, — 
sako jis.

— Tai aš labai norėčiau į 
dangų patekt, — sakau aš.

— Galėsi, galėsi, ba tavo 
geri darbai tau atiyadsr 
eisingi aprašymai visko 

kas ant žemės dedasi tau Į 
dangų vartus atidarys, — 
sako jis.

— Tai man bus smagu! 
Turėsiu linksmą gyvenimą 
danguose su visais aniuo- 
lais! — sakau aš.

— Ale neužmiršk kad li
tavo šonkaulis su tavim čia 
bus, — pasakė jis.

Ir aš nusileidau iš dan
gaus ant žemės. Pažiurė
jau: virtuvėj pas pečių šon
kaulis stovi ir verda pietus. 
Pamislinau sau: Mahometo
nų dangus geresnis: ten ne
įleidžia su vyrais jų šonkau 
lių....

Už $3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

mą kalbėtis, už tai kaip tik
— O kas tokio? juk da-'mano radio suskamba tai ir

Jau prieš Kalėdas jaunimas 
ir seniai tarėsi, teiravosi kur 
geresnės ir geriau išsisunkus 
degtinėlės. Kurie neturi centų 
nusipirkti cukrui ir mielėms 
gaminimuisi cukrinės tie sten
giasi lėšų gauti nešvariais bu
dais. Panemunėlio v., Rokiškio 
ap., tapo išplėšta 5 svirnai, 9 
ūkininkų pavogta vištos, iš ma
lūnų pavogta 31 centneris įvai
rių miltų, iš dviejų ūkininkų 
kelyje atimta grudai.

rųjų jie dabr laiko musų visą 
tautą.

Vasario 16 dieną sueina 10 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvės. Per tą jubile- 
jų visi bendromis jiegomis su- 
remkime tautos pamatus, duo
kime tamsiajai liaudžiai apšvie- 
tos, paliaukime ginčus, paliau
kime gerbę Leniną, kuris pa
sauliui nieko gero nedavė apart 
išžudymo septynių milijonų gy
vasčių. P. Kriukelis.

“SANDARA” UŽ $1.00 VISIEMS METAMS 
Užsisakymas Pratęsta iki Vasario 16 Dienai

Nupgintos “Sandaros” kontestas pratęsta iki Lietuvos Nepri
klausomybes šventės, Vasario 16 d. imtinai. Vasario 16 d. išei
na “Sandaros” didelis dvigubas numeris, pašvęstas Nepriklauso
mybės 10 metų sukaktuvėms paminėti. Visi užsirašę “Sandarą” 
iki tai dienai gaus ją už $1.00 per ištisus metus. Užrašiusieji 
kitiems daugiau 5 prenumeratų gaus iš “Sandaros” knygyno do
vanų $1.00 vertės knygų.

Iškirpęs žemiau dedemą teki, užrašyk savo adresą ir pridėjęs 
tik $1.00 atsiusk “Sandaros” Administracijai, 327 E Street, So. 
Boston, Mass., o jeigu nenori sukarpyti laikraštį tai atsiųsk tik 
$1.00 su savo adresu, pažymėdamas iš kurio laikraščio sužinojai. 
Naudokitės proga! ’ •

$l.C0 ---- Taupyk Dolari----  $1.00
Užsirakančiam laikraštį “Sandarą” ant metų šis čekis skaitomas vieno 

dolario vertės. Užsirašymo laikas baigiasi Vasario 1G dieną. “Sanda
ros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” Administracijai šį čekį pri
dėjęs tik Viena Dolari ir gausi laikraštį visiems metams. Šis čekis galioja 
tik iki Vasario 16 d.

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

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

Miestas ................................................................ Valst...................................

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

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

Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje 
Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :

Tas įvyko savaitę prieš Ka
lėdas.

Pakrūmėse ir rūsiuose jauni
mas pasislėpęs sunkia cukrinę. 
Policija padarė medžioklę, įvyko 
keletas susikirtimų ir areštavi
mų fabrikantų.

Atėjus Kalėdoms, kas trečias 
kaimas turėjo balius ir traukė 
cukrinę.

Didėjos kaimas (Rokiškio v.) 
išsivarė cukrines po tris su pu
se gorčių ant galvos, žmonės 
prisigėrė, prisimušė, keletas su
sižeidė.

Viename kaime man nuvykus, 
kus buvo 200 gyventojų, visus 
radau sergančius pagiromis, iš
skiriant lopšinius vaikus.

Didžiausia girtuoklystė buvo 
Panemunėlio v., antroj eilėj Ka
majų v., trečioj eilėj Jūžintų. 
Abelių, Rokiškio. Bet šie vals
čiai stovi toj pačioj eilėj ir ap- 
švietoje. Rokiškio valsčius sto
vi žymiai aukščiau negu minėti 
kiti valsčiai, užtat ten girtuok
lystė yra nežymi.

Kitokie Nuveikimai
Tarp blogų įspūdžių buvo ir 

gražių. Ulytėlės šalpos Drau
gija per Kalėdas surengė vaka
rą, kuriame buvo vaidinama K. 
S. Karpavičiaus veikalas “Ga
liūnas”. Po vaidinimo publika 
buvo supažindinta su Lietuvių 
Tautinės Katalikų Bažnyčios 
pagrindais. Atsistojimu pager
bta Vysk. J. Gritėnas.

Paskiau kalbėta “apie reika
lingumą apšvietos, ir Amerikos 
Lietuviai”. Publika pagerbė at
sistojimu šiuos Amerikos vei
kėjus kurie padėjo Rokiškė-1 
nams prieiti prie apšvietos: J. 
O. Sirvydą, K. širvydienę, K. S. 
Karpavičių, Joną Dirvelį, Petrą 
Jarą, Kun. Urboną ir naujai pri
sidėjusį iš Akrono S. Rodavičių.

Taigi čia keletas šimtų jauni
mo dorai pasilinksmino, vieni su 
kitais daugiau pasižino, pažino i 
savo tėvynę ir savo darbštes- 
nius tautiečius.

SENATVE LAIMI
Gaila kad žmogus “silp- 

nėra” kada “eina senyn”. 
Žmogus gal būti vikrus ir 
sveikas 70 metų, jeigu vi
duriai ir inkstai tvarkoj. 
Kada kojos 
silpsta, sąna
riai gelia, nu
gara d i egia 
reumatas dil- ............... ..................
gina, gerkite Visose aptiekose, 35c., 75c., $1.50.

Tėmykit vardo GOLD MEDAL 
ant dėžučių ir neimkit kitokių.

daug vandens ir bandykit 
Gold Medal haarlem oil 
capsules (vienatiniai tik
ros). Per virš 200 metų 
geriausias diuretiškas ak- 

stytojas. Dė
žutės po ant- 
spauda, pilnai 
garantuojama 
kaip garsina
ma.

Skalbimas Atliekama ir Niekas 
Nesti Pavargę

Ši moteris turi elektrišką skalbiamą mašiną. Ji neskalbia dra
panų naudodama savo kūnišką spėką. Ji naudoja elektros spė
ką kuri niekados nenuvargsta. Skalbiama mašina atlieka visą 
darbą lengvai, pilnai, greitai.

Elektriška skalbiama mašina laikys per metų metus. Ji pigiai 
atsieina naudojimui. Dauguma pardavėjoj duoda elektriškas 
skalbimo mašinas lengvais išmokėjimais. ’

Aplankykit Elektriškos Lygos Pamokų Parodą Visko 
Elektriško del Namų, 14-tas Aukštas,' Hotel Statler. 
Tenai pamatysit pavyzdžius visų naudojamų elektriš
kų skalbyklų. Jūsų klausimas bus atsakytas. Liejimas 
dykai. Niekas neparduodama. Atdara nuo 9 ryte iki 
5 po pietų.

ęSll ELECTRICAL
LEAGUE of CLEVELAND
Prospect 3466 14-tas Aukštas, Hotel Statler
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Nuo Redakcijos
Trockio ištrėmimas

pRANCUZŲ revoliucijoje 
’ 1793 metais Danton ir

Robespierre buvo veik tuo 
kuo Rusijos revoliucijoj bu
vo Leninas ir Trockis.

Visų galvos tada krito 
nuo pečių kas tik išrodė ne
patinkamas tiem vyram. Po 
trumpo laiko tačiau ir jie 
patįs neteko savo galvų, jų 
vietas paveržė kiti ir juos 
nuteisė nukirsdinti.

Kada juos vedė po guilo- 
tina visas Paryžius sujudo, 
subruzdo ir protestavo.

Tačiau kada pereitą sa
vaitę Maskvoj ištremtas Į 
tolimą Aziją Trockis, vienas 
iš revoliucijos Įkūnytojų, 
niekas jo neapgailavo ir ne
protestavo.

Mat, Stalinas ir jo drau
gai carukai Trockį paleng
va “užmušė” liaudies akyse: 
smerkė, juodino, niekino ir 
atėmė teises, prirodydami 
jog Trockis yra “niekšas” ir 
revoliucijos “išdavikas”, ne
vertas daugiau prie sovietų 
valdžios būti. Nužudant jį 
Trockis liktų maždaug kan
kiniu, to Stalinas nenori — 
nenori kad Trockis patektų 
tarp komunistų šventųjų...

Tik keli metai atgal, to 
Žydelio piršto mostelėjimas 
buvo Įstatymas ir lavonai 
virto į duobes kai sąšlavos, 
o šiandien likęs bereikšmiu 
jis išvažiavo ištrėmiman ir 
ten kai nereikalingas ir be
reikšmis lauks savo galo.

O musų bolševikėliai rė
kia kam Lietuvos valdžia 
savo opozicijos pusgalvius i 
Varnius siunčia. .. . Mus- 
valdžia siunčia šalies griovi
kus, pardavikus, o Trockis 
juk buvo žymiausias iš dvie
jų revoliucijos vyrų. Troc
kis sukurė tiems carams tą 
ką jie dabar turi, kuomet 
Lietuvos nedakepėliai viską 
bando griauti ko jie neturi 
savo rankose.

Darbininkams geriausia 
lekcija iš komunizmo knygų 
yra pasielgimas su Trockio. 
Netikėkit kad ten kuriama 
darbo žmonėms rojus — ir 
ten kaip ir visur kitur vadai 
už vieteles kariauja ir vie
nas kitą arba žudo arba iš
tremia, kas viršų pagauna.

*----------------------------------------
socialistai ir jų pakalikai prieš 
“fašistus” galėjo išrasti.

Bet dabar “Lietuvos žinios” 
ir pačios “Naujienos” kalba jog 
tame paveiksle tų dviejų vyrų 
nėra, tik “Lietuvių Balsas” Ry
goje tą išmislino ir tą paveikslą 
patalpino.

Bet štai kokias išvadas pada- 
I ro “Naujienos”, kurios įsikibę 
tikrina savo skaitytojams kad 
Plečkaitis yra “geras žmogus”:

Plečkaitį ir jo žygius Lietuvoje 
visi geriau žino ir mato, jį nu-
teisė sušaudymui kaipo išdavi
ką, jį suspendavo jo partija kai
po išdaviką, o Grigaitis vie dai
nuoja kad “galėjo būti iš piršto 
išlaužti kaltinimai ir Plečkai
čio”.

Mat, “Naujienos” leptelėjo Į 
balą kada pasinaudojo visa me- 
dega kokią gavo iš Plečkaičio 
laikraščio “Pirmyn”, leidžiamo 
už Lenkų pinigus Vilniuje. Ką f 
dabar Grigaičiui daryt, ką?!

M. V. Gogelis
BAISUS KERŠTAS

------- ...-------- Ant.-Fer. Max. „,wr______________

POETAMS

“Spėjimas kad toje grupėje 
randasi Plechavičius su Dau
kantu išėjo pirmiausia iš tų 
žmonių kurie yra susispietę 
apie Mickų ir jo redaguojamą 
‘L. Balsą’. Jie yra iškėlę ai
kštėn ir garsią ‘Plečkaitija- 
dos’ istoriją. Jeigu jų įtari
mai Plechavičiaus ir Daukan
to yra neteisingi tai galėjo 
būti išlaužti iš piršto ir jų 
kaltinimai Plečkaičio”.

Užsimerk, skaitytojau, akis ir 
prieš save laikydamas “Dirvą” 
sakyk kad skaitai “Garsą’, ir 
tegul tau kiti tikrina kad tai 
"Dirva” tu vis rėk kad “Gar
sas”.

Tai musų Grigaičio filosofija.

“Atsisėdo Į Balą”
Tokiu antgalviu "Naujienose” 

telpa redakcijos pastaba, kurio
je tas laikraštis taršo “Laisvę”. 
Bet tas nesvarbu. Svarbu tik 
kad tas užvardis tinką labai ir 
“Naujienoms”, kurios tame pa
čiame numeryj viršuje to strai
psnio, kalbėdamos apie Plečkai
tį, parodo kaip “Naujienos” per
eitą rudenį su savo kamarotu 
Plečkaičiu tekštelėjo į balą ir po 
šiai dienai vaikščioja šlapios, 
nes jeigu bandytų išsidžiovinti 
pasirodytų kaip labai buvo savo 
skaitytojus apmuilinusios su 
tuo “karžygiu” Pečkaičiu.

Nesenai tūli musų laikraščiai 
kėlė skandalą del paveikslų Lie
tuvos karo vadų, Daukanto ir 
Plechavičiaus. Buvo paskelbta 
“baisus atidengimas”: tiedu žy
mus Lietuvos karo vadai “at
rasta” esą tarp Lenkų Legionin- 
kų! Tai buvo didžiausias džiau
gsmas ir “atidengimas” kokį

Jau Laikas Siųsti Eiles
Redakcijon

Kadangi sumanyta pada
ryti VASARIO 17 dienos 
“Dirvos” numeris Poezijos 
numeriu, kurie poetai ir po
etės gyvenanti Amerikoje 
dar savo eilių neišsiuntėt 
pasistengkit išsiųsti DA
BAR kai šį pranešimą patė- 
mysit. Reikalinga anks
čiau prisirengti prie to nu
merio.

Nuo keleto poetų jau tu
rime po keletą eilių, taip 
kad jų vienų jau užtektų vi
sas talpinant. Bet jeigu su
eis daug ir nuo įvairių po
etų tai tame numeryje tilps 
tik geriausios, o kituose nu
meriuose tilps kitos jų at
siųstos eilės.

PASARGA: Jokios eilės 
nebus talpinama kurios per
rašytos iš kitų poetų, arba 
iš senų knygų, todėl prašo
me tokių visai nesiųsti.-

DOVANOS

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

1-ma dovana: $10 vertės 
knygomis,

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

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.

(Tąsa iš pereito num.)
Bet kas vidurnaktį — ar žvaigždės 

mirgsi, ar dangų ūkanos dengia — milži
nas vyras, juodu it varnas žirgu joja. Koks 
milžinas didvyris pro aukštų kalnų viršū
nes šokinėja, viršum spindančių ežerų už
burtu žirgu skraido; o ilgas ir baisus jo 
žirgo šešėlis tęsiasi pro ežerus, pro aukš
tas kalnų viršūnes? Spindi jo šarvai, švy
turiuoja ant peties ilga jėtis, tamsios blak
stienos žemyn nuleistos — jis miega ir 
sapnuodamas pavadžiomis žirgą valdo. O 
užpakalyje didvyrio, ant to paties žirgo sė
di mažutis jaunas pažas ir taipgi miega ir 
sapnuodamas laikosi už didvyrio. Kur ir

’ ’ ' ’ . ..................................   Ne
šiandien, ne vakar jie kalnais jodinėja. Die
na nušvinta, saulė aukščiau kalnų pakįla ir 
jų nesimto. Tik retkarčiais kalnėnam pa
stebi slenkantį ilgą šešėlį; ir giedri padan
gė ir ūkanotos audros jo neišdirdo. Ir vėl 
tik saulei nusileidus, danguje žvaigždėms 
suspindėjus, iškila milžinas didvyris ir vie
sulu skrenda pro ežerus, kalnų viršūnes, o 
kalnais, pakalnėmis, jo šešėlis juoduoja. 
Jau didelį kelią prajojo, daug aplenkė kal
nų viršūnių ir prijojo Krivano viršūnę. Au
kšta Krivano viršūnė, nėra už ją aukštes
nės visame Karpatų kalnyne. Krivanas 
tarp visų kalnyno kalnų it karalius, už vi
sus aukščiausia iškilęs. Čia nuostabus rai
telis sulaikė žirgą ir dar labiau miegan pa
skendo, o dengiančios dangų tamsios ūka
nos nusileido ir visai pridengė jį.

Bažnyčios Stoja Į Talką
Trisdešimts įvairiu protesto-!. , . > , n ,‘ . ko abudu skubai Niekas to nežino.niskų bažnyčių pakraipų sudarei-, ,, ,

savo uniją posėdyje Clevelande 
šią savaitę, susivienydamos pen
kių metų bendro veikimo pro- 
graman plėtimui ir palaikymui 
savo įtakoje visuomenės, kuri 
palengva nuo bažnyčių šalinasi.

Tos visos protestoniškos ša
kos turi apie 20,000,000 parapi- 
jonų, kurių vienų tik palaiky
mui apsimoka susituokti į uni
ją.

Tik kilo kivirčių ką daryti su 
negrų bažnyčiomis, ar ir jas įsi
leisti Į baltųjų tarpą. Pietinių 
valstijų dvasiškiai labai prieši
nosi negrų prisiėmimui.

DAINA
(P. Janulis) 

Kai saulelė užtekėjo 
Žalia žolelė žydėjo;
Eisim laukan apsdairytų, 
Žalių žolelių lankytų.
Kai užėjau ant kalnelio 
Pjauna pievas pjovėjėliai. 
Padėk Dieve pjovėjėliams, 
Geros dienos grėbėjėlėms. 
Man dalgelė vieno plieno, 
Pradalgėlės žalio šieno. 
Aš dalgelę papustysiu, 
Sau kelbelę pramanysiu. 
Mano grėblis maliavotas, 
Nuo broliuko dovanotas.
Mano grėblis išrašytas, 
Nuo broliuko išprašytas.

VELYK MIRTI
Velyk mirti neg be Vilniaus 
Likt kentėti vien vargus, 
Negu tautą nuslopinus 
Jai sueikti vėl skausmus.
Velyk mums jauniems numirti, 
Atsigulti Į kapus, 
Negu Vilniui leist pražūti, 
Broliai, imkime ginklus.
Eikim drąsiai prie sostinės
Jai liuosybės pažadėt,
Ten pras’juoks linksmai krutinės, 
Ten nuvargus pasilsėt.

Alytus. Šaulys Radasto Žiedas.

NENUSIMINK
Nereik nusiminti jei nyksta dienelė, 
Jei dingsta nuo žemės šviesioji saulelė:
Vėl ateis rytelis, užtekės saulelė, 
Prasidės išnaujo mums kita dienelė.

Nereikia liūdėti jeigu debesėliai 
Uždengia veideli močiutei saulelei — 
Vėl užpus vėjelis, prablaivės padangė, 
Vėl išvyst galėsim saulužėlę brangią.

Jeigu mergužėlės rustus liek’ veidelis
Ir nelinksmos žiuri i tave akelės,
Jeigu šiurkštus yra jos kalbos žodeliai, 
Kurie teikia skausmą tavajai širdelei — 

Neliūdėk, ne visad tokia bus mergelė, 
Vėl pražibs'Į tave skaisčiai jos akelės, 
Vėl švelniais virs josios kalbami žodeliai, 
Vėl paliks smagesnė nubudus širdelė.

Adonis.

XIII.
— Tss.... nurimk, sene! taip nebelsk: 

mano šunelis miega. Ilgai jis verkė, dabar 
ilsisi. Sene, aš einu į mišką! Kodėl taip 
žiuri į mane? Kokia tu baisi, iš tavo akių 
lenda geležinės replės.... o, kokias ilgos 
ir dega kai ugnis! Turbut tu laumė-raga- 
na! Jei ragana esi tai greičiau prasmegk! 
Tu nori man sūnų išplėšti. Koks juokingas 
esaulas, jjs mano kad man Kijeve labai lin
ksma; o, ne! čia ir mano vyras ir sūnūs, o 
kas gi pasilikusius vienus namus saugos? 
Aš taip ramiai ir tykiai apleidau namus 
kad nei šunelis, nei katė neišgirdo, nei lapė 
nesulojo. Sene, tu nori jauna tapti? Tai 
visai nesunku: tik reikia šokti. Žiūrėk kaip 
aš gražiai šoku.... — Ir kalbėdama Katrė 
tokias palaidas mintis, pradėjo akim šau
dydama, rankas į šonus įrėmus, padūkusiai 
suktis. Smarkiai ‘kojom grindis daužė, ne
ramiai, be takto skambėjo sidabrinės pasa
gos prie batų. Nesupinti, nešukuoti juo
di plaukai draikėsi į šalis; kraipydama bė
giojo, sukosi, kai baukštus paukštis skrai
dė, ir rodos kad pakils į dangaus erdvę, ar 
iš nuovargio sukniubs ant žemės.

Išgąstingai stovėjo sena tarnaitė, jos 
akis graudžiomis ašaromis tvino ir gilio
mis veido raukšlėmis riedėjo ir krito ant 
žemės. Sunkus akmuo prislėgė širdis ir 
ištikimų tarnų-vyrų bežiūrint į pamišusią 
savo ponią. Jau ji visiškai pavargo ir tin
giai vienoje vietoje trypė, manydama kad 
svirplelį šoka.

— Aš viską turiu, — nustojus suktis 
tarė Katrė: — o jus, tarnai, neturit!.... 
O, kur mano vyras? — staiga suriko trau
kdama iš užjuosčio Turkišką durklą. — O, 
čia ne toks peilis kokio reikia! — Šiuos žo
džius tariant akių gyvumas dingo, iš jos 
gailios ašaros išriedėjo. — Mano tėvo labai 
giliai širdis, šiuo peiliu aš jos nepasieksiu. 
Jo širdis bejausmė, jaudrumo neturi, iš šal
tos geležies padaryta, jam ją nukalė raga
na prie pragariško žaidro. Kodėl mano tė
vas neateina? Gal jis jau jaučia kad lai
kas jau jį užmušti? Turbut jis nori 'kad 
aš pati jį surasčiau, kad aš pas jį nuei
čiau. ... — Ir nebaigus sakinio keistai nu
sikvatojo. — Prisiminiau labai linksmą is
toriją, kaip mano vyrą laidojo. Juk jį gy
vą į duobę įleido, jį gyvą palaidojo.... O, 
kaip man linksma, kaip man juokinga!....

11) Kalnų gyventojai.

Klausykit, klausykit! — pertrauke kalbą 
Katrė, dainuot pradėjo:

Rieda, rieda vežimėlis,
Visas kraujais apšlakstytas;
Jame guli kazokėlis 
Sukapotas, subadytas. 
Vienoj rankoj jėtį turi, 
Nuo tos jėties kraujas teka, 
Teka plati kraujo upė.
Prie upelio jovarėlis, 
Jovarėly j varnas krankia, 
Mamos sūnų savo verkia. 
Neverk, mama, neraudoki! 
Sunui kaltę dovanoki — 
Tavo sūnūs vedė žmoną, 
Ji panaitė, jisai ponas: 
Lygiam lauke tur’ dvarelį, 
Žemėj išriaustą namelį, 
Jis be durų, be langelių — 
Jaukus namas kai karalių.
Vėžys vedė žuvį šokti, 
Ir aš noriu taip išmokti. 
Bet jis mane nebemyli, 
Trauk devyni jį paraliai!

Ir taip maišė visas dainas. Jau ji dvi 
dienas ir naktis gyvena savo kambarėlyje, 
ir nenori apie Kijevą nei žodžio išgirsti, ir 
nesimeldžia ir bėga nuo žmonių. Nuo ank
styvo ryto iki vėlyvos nakties nerimsta, 
bėgioja tamsiais miškais ir tankiais krū
mais. Aštrus dygiai drasko jos pečius ir 
balsą veidą, vėjas draiko nešukuotus jos 
plaukus, rudens šalnų pakąsti gelsvi lapai 
šnibžda po kojom, bet ji į nieką nežiūri. 
Dar vakaro pašvaistei nenusileidus, dar 
žvaigždėms nesuspindus, mėnuliui neužte
kėjus, o jau baisu vaikščioti miškuose: 
medžiais šliaužioja, graibstosi už šakų ne
krikštyti kūdikiai, spiegia, rauda, susiėmę 
rankom, keliais ir platesniais takais bėgio
ja ir erdvesnėse aikštėse sukas; iš Dniep
ro gelmių virtinėmis išsineria, pražudę sa
vo sielas, merginos ir skuba į mišką, išdrai
kyti jų plaukai, pilni vandens žolių, sukasi 
aplink kaklą, kaspinais tęsiasi į žemę; van
duo tik šnypščia, ir iš ilgų, išdraikytų 
plaukų varva ant žemės, ir tas varvantis 
vanduo ją visą dengia it stiklinis permato
mas rūbas; jų lupos keistai iškraipytos, jos 
juokiasi, dantimis griežia, akim vilioja sie
lą.... kad ji ką pabučiuotų, tai iš meilės 
pati sudegtų.... Saugokis, krikštytasis 
žmogau! Jos lupos — ledas, patalas — šal
tos vandens bangos; ji tave užglamonės ir 
įtrauks į šaltą Dniepro gelmę. Bet Katrė 
nieko nežiūri, nieko ji nebijo, ji pati it be
protė laumė su aštriu peiliu laksto ir įieš
ko savo tėvo.

Ankstyvą rytą atjojo koks tai svečias, 
išdidus, raudonu žiponu pasipuošęs, ir trin
damas rankove užverktas akis ir pečiais 
traukydamas persistato Danilo žmonai. 
Jis kartu su žuvusiu Danilu kariavo, kartu 
su juo kapojo Turkus ir Totorius, ar jis 
galėjo tikėti kad toks Danilo butų galas. 
Ir svečias priminė dar daugiau draugų ir 
pageidavo su Katre pasimatyti.

Iš pradžių Katrė neklausė.ką svečias 
kalba, tik vėliau it protinga pradėjo neku- 
riais sakiniais domėtis. Svečias kalbėjo 
kaip jis kartu su Danilu, kai brolis su bro
liu, gyveno, kaip jiedu bėgdami nuo Kry
mo Totorių slapstėsi.... Katrė nei akių 
nenuleisdama klausė.

— Ji atsigaus! — galvojo į ją žiūrėda
mi vyrai. — Šis svečias ją išgydys! Ji klau
so jo kaip protinga!

(BUS DAUGIAU)

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Hl.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

2622 — 16th Street, N. W. 
Washington. D. C.

3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose, šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir'atsitikimuose į visokias 
ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų j tėvus, 
vaikinų j merginas, merginų vaikinus; tarnų 
j darbdavius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi 
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas 
kits angliškas, taip, kad rašėjas skaito lietuviškų 
laiškų ir mato kaip tų patį laiškų reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ill., 1911, 
puslapių 393 ................................  1-25
Ta pati drūtai apdaryta ................................. 2.00

“DIRVOS” KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

TIKRAS BUDAS SU
LAIKYT MUSKULU

SKAUSMUS
—

Nekentek strėndiegliu ir skausmu 
nuo sustyrusių muskulų ir sąnarių 
nuo sunkaus darbo, užsiėmimo ar del 
kitos priežasties. Vartok Johnson’s 
Red Cross Kidney Plasterį prie skau
damų vietų, subrinkimai ir sustyri
mai jus apleis — beveik urnai.

Johnson’s Red Cross Kidney Pias
ters užbaigia skausmus lyg magiš
kai, ,del to lead gyduolės ant plaste- 
rio persisunkia per odą ir eina tie
siog į apimtas vietas ir būtinai pra
deda savo nuostabų veikimą ir tei
kia pagalbą taip ilgai kol prasteris 
laikomas prie kūno.

Tūkstančiai sunkiai dirbančių vy
rų ir moterų surado paprasčiausią, 
lengviausią, greičiausią ir tikriausią 
būdą gydymui skausmų ir, sustyrusių 
muskulų. Nekęsk nei vienos minu
tes. Gauk Red Cross Kidney Plas
terį bile baistinėje. Kaip tik pradė
sit jį vartos jus tuoj nusistebėsite 
jo nuostabiu veikimu.

Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp musą žy

miausiu Sportininku.



Jogaila buvo apvesdintas su Jadvyga ir 
karaliavo ant Lenkų, nors Jadvyga jo ne
mylėjo. Jis buvo Lietuvos didkunigaikš- 
čiu tolei kolei Vytautas neatėmė iš jo Lie
tuvos ir neišstūmė į Lenkus.

Tiek tik reikia patėmyti kad šis ro

mansas neturi nieko bendro su tuo Lietu
vos istorišku prietikiu, ir neturi nei ma
žiausio panašumo į kokį nors atsitikimą 
Lietuvos ar kitoje kokioje istorijoje, — 
yra grynai tik pasaka.

Autorius.

=®

Juodas Karžygis
Sekančiame numeryje ir kitame po jo tilps Leono Vitkausko apysakėlė iš belais
vių gyvenimo pas Lenkus, vardu “VAGYSTE”. Po jos prasidės —

Senovės Pasaka, ir Parašė VĖJAS.

(Tąsa iš pereito num.)

Kaip ėjosi tos iškilmės ne taip svarbu 
apsakyti, nes tas visų ir visada buna be
veik vienodai. Tik tiek žinome kad Ardys 
ir Alina šitaip netikėtai buvo Likimo su
stumti j krūvą — kai du lapeliai palaidi ant 
vėjų blaškęsi surado vienas kitą ir džiau
gėsi iš to, kuomet visomis pusėmis žmonės 
šaukė:

— Lai gyvuoja Ardys, musų karalius! 
— ir tie garsai iš palocių vidaus išėjo į pi
lies aikštę, ir smarkiai lėkė per vartus į 
miestą, ir visur tik tas šauksmas girdėjosi. 
Neilgai truko kai tas garsas perlėkė ir vi
są šąli, ir visi džiaugėsi savo narsiu kara
lium ir geraširde karaliene.

Nereikia užmiršti kad šiose iškilmėse 
dalyvavo ir seni Ardžio draugai, Dargis ir 
Sargis, ir jų senas tėvas, ir visi stebėjosi 
ir džiaugėsi Ardžio pasisekimais, nes jau 
dabar žinojo kad jis buvo ne paprastas ka- 
riauninkas-bastunas, bet ainis garsios gi
minės, kurią užsispyrė išlaikyti nuo išny
kimo. Lamžėnai laikė sau didele garbe 
gauti tokj valdovą kuris jų garbę ir galybę 
praplės po visas šalis.¥ ¥ ¥

Nepraėjo šios iškilmės ir be rungty
nių, taigi sekančią dieną po pietų prasidė
jo didelis sujudimas kada Į aikštę ėmė rin
ktis raiti narsuoliai.' Ardys jose nedaly
vavo, jis dabar sėdėjo karališkuose suo
luose ir su Alina žiurėjo.

Bet šj syki rungtynėse susirėmė Daug- 
upių vyrai su Lamžėnų narsuoliais. Pa
sekmės buvo tokios kad Lamžėnai gavo 
gerai į kailį nuo savo svečių, nes Daugupių 
didkunigaikštijoj buvo gana smarkių vy
rų, kuriuos Ardys paėmė sau į palydovus. 
Prie to, Daugupiuose kas metai buvo ruo
šiama Įvairios rungtynės, o Lamžėnai tik 
retkarčiais tą sumanydavo, dideliam atsi
tikimui pasitaikius. Paskutiniu laiku jie 
turėjo rungtynes pora metų atgal, kada 
Ardys, Dargis ir Sargis dalyvavo. Nerei
kia sakyti kad Lamžėnai ir jų kunigaikšti
jų dalyviai rungtynėse buvo kokie lepšiai, 
ne, jie irgi buvo parinkti vyrai ir buvo 
atsižymėję savo narsumu.

# # #

Tą patį vakarą musų mylimieji — Ali
na ir Ardys — sėdėjo portike “Meilės Dar
že”. Dabar jiedu kalbėjosi kaip nejučio
mis tas viskas praėjo ką jie pergyveno, ro
dos nieko nebuvo — rodos jie tik vakar 
čia abu sėdėjo ir meilavosi, o štai vėl sėdi 
greta vienas kito ir džiaugiasi.... Ne
drąsu buvo nei vienam nei kitam užsimin
ti apie tą vieną praeities nuofikį — Nemy- 
ros mirtį — bet ir tas turėjo būti išaiškin
ta, todėl Ardys paklausė savo žmonos:

— Pasakyk man dabar, mylimoji, ne
slėpdama nieko, kodėl tu neleidai man jo 
nužudyt kardu — kaip įšėlęs žmogus visa
da galėtų padaryt? Aš tada buvau be
griebiąs jo kardą ir bučiau padaręs jam ga
lą, be tavo susitepimo savo nekaltų ran
kų....

— Aš bijojau krauto, mano brangus, 
kurį tu galėjai praliet, nes kraujas butų 
išdavęs mudviejų paslaptį ir karaliaus mir
ties priežastį....

— Bet tu susitepei savo rankas jo mir- 
čia, kas mane labai graužė ir kaltinau pats 
save ilgai kam paklausiau tavęs ir nulei
dau kardą nepanaudojęs....

— Brangiausis, ne kas kitas turėjo 
teisę prie jo gyvasties kaip tik aš, ir aš nu
nuodijau jį gindama save. Jis pavergė 
mane'' ir norėdama išsiliuosuoti aš arba pa
ti bučiau nusinuodijus pirmiau arba jį nu
nuodijau tada ir atsikračiau jo. Jeigu tu 
butum jam ką daręs, tu butum buvęs kerš
tautoju, o aš tik save gelbėjau, žinoma, ir 
tave.... — aiškinosi Alina.

¥ ¥ ¥
Bet pažiūrėkim kas tame pat sodne 

tuo pat tarpu biskį toliau dėjosi. Kada 
Alina ir Ardys prisimindinėjo savo senas 
dienas, savo dievų skirtą meilę, ir džiaugė
si vienas kitą gavę taip netikėtai ir beveik 
priverstinai, netoliese sodne užeiname du 
šešėliu, kuriuos prie nepilno mėnulio sun
kiai buvo galima pažinti....

Kas ten galėjo būti: ar kas keršto 
jieško ir už ką? Ar kas pasalomis taikosi 
prie Ardžio ir Alinos? Patylomis pūslin
kime arčiau, tik atsargiai kad jų neišgąs

dintume, ir pažiūrėkime per krūmų šake
les kas jiedu tokie; paklausykime jų kal
bos (kuri nors tik kuždesiais ėjo), gal iš
girsime ir suprasime kas čia tokie butų.

Nagi tai musų narsi’Agnita, ta ištiki
ma ir kantri Alinos tarnaitė. Agnitą jau 
pažinome, bet kas kitas su ja? Nagi vy
riškis, su kuriuo ji patylomis kuždasi mei
lės žodelius.... Bet kas tas vyriškis? Ar 
tai ne tas pats nejaunas jaunikaitis, Mak- 
nys, kurs pagelbėjo jai išgelbėt karalienę 
ir Ardį nuo Nemyros keršto? Ne, iš balso 
ne tas, balsas visai svetimas.

Kas jis tokis? vėl reikia paklausti. Jis 
yra atėjūnas, visai svetimas Lamžinui ir 
Agnitai, bet ji jį pamilo pamačius smar
kiai atsižymintį rungtynėse, ir prašė kara
lienės kaip nors suvesti ją su tuo narsuo
liu, ką Alina būtinai ir išpildė. Jis buvo 
jaunas, bet ne perjaunas jai, nes buvo be
veik jos pačios metų; buvo dailus iš veido 
ir nors ne iš kunigaikščių eilės, bet iš gerų 
tėvų. Pagaliaus pasakysime kad jis pa
ėjo iš vienos Daugupių kunigijos ir buvo 
vienas iš Ardžio palydovų, kurį Ardys pa
ėmė sau už sargybinį už jo narsumą ir ga
bumus. Jo vardas buvo Kirsna, ir tai jį 
Agnita galiau pamilo ir prisitaikė prie jo 
taip kad vaikinas išrado progą tą vakarą 
palikti visus savo draugus ir susitaręs su
sitikti su ja sodne, dabar su baime ir ne
drąsiai kalbino ją sau už moterį, nors ta 
jauna našlė ant to buvo jau senai sutikus. 
Kada karališkos puotos pasibaigė, viskas 
aprimo, prasidėjo kitos vestuvės, tai Agni- 
tos su Kirsna, kuriedu ir liko visada arti 
prie karališkų palocių.

Nedaug truko iki karalius Ardys su
rado savo tuos du paslaptingu vyruku, ku
rie jam visada gelbėdavo ir buvo jo drau
gais, ir paaukštino juos už jų narsumą ir 
drąsą keliauti tokią tolimą kelionę į Daug- 
upius, tik dėlto kad Agnita užsimanė pa
sveikinti Ardį savo karalienės vardu.

¥ ¥ ¥
Kaipo busintis Daugupių įpėdinis, Ar

džio ir Gaižutės sūnelis palikęs tėvo pily
je, po atidžia gerų moterų priežiūra augo 
sveikas, kuomet jo tėvas buvo toli nuo jo 
iškeliavęs. Jis užaugs Daugupių kunigaik
ščiu ir gal bus apšauktas tėvo vietoj didku- 
nigaikščiu, jeigu bus tinkamas kaip jo tė
vas, o gal ir Lamžino karalium, bet tai jau 
butų kita pasaka.

Alina klausinėjo Ardžio apie jo praei
tų poros metų gyvenimą, ir žinodama kad 
jis turi sūnelį labai norėjo jį pamatyti ir 
mylėti kaipo savo, bet nebuvo galima taip 
greitai kūdikį tokį tolimą kelią atgabenti 
arba jai į Daugupius keliauti — viskam 
reikėjo laiko, ir laikas savo keliu ėjo, o vis
kas dėjosi taip kaip likimo buvo patvarky
ta, ir atėjo laikas kada Alina priglaudė 
savo mylimojo sūnelį prie savęs.

To paties likimo patvarkymu, Ardys 
atgavo savo žemes, paliko valdovu ant jų, 
o per tai ir Lamžino karalium tapo, o Ali
na sulaukė savo išsvajoto mylimojo, kokį 
ankstyvos sayo mergystės dienose debe- 
suose matydavo, sėdėdama savo gimtiniuo
se kalneliuose.

Pažvelgkime dabar į Ardį, pabaigoj 
šios pasakos, ir pamatysime štai kokį vaiz
dą:

Sėdi jis soste, kai erelis išskėtęs pla
čius sparnus ant dviejų didelių ir galingų 
valstybių, ir nors jaučia savo galybę sie
kiančią plačiai ir toli, bet mažai apie ją 
mano, nes šalę jo sėdi jo mylimoji, Alina, 
kuri švelniai bučiuoja jo ranką, džiaugsmo 
ašaromis vilgindama, kad teko vienas ki
tam, nors tiek daug jiedu turėjo perkęst ir 
pergyvent, be ko visko irgi butų galėję 
vienas kitą turėti ir taip pat karštai mylė
tis....

(GALAS)

Pastaba prie Pabaigos
Kad skaitytojui neišrodytų perdaug 

pasakišku ir negalimu tokis Ardžio ir Ali
nos susiėjimas ir Ardžio tapimas karalium 
ir sykiu buvimas didžiu kunigaikščiu, rei
kia pasakyti kad tokių atsitikimų buvo ir 
istorijoje, kurių vienas mums geriausia ži
nomas. Didis Lietuvos kunigaikštis Jo
gaila irgi buvo prikviestas į Lenkus už ka
ralių ir vedė jų našlę karalienę Jadvygą, 
(1386 metais), kurią Lenkai buvo atėmę 
nuo kito, netinkamo būti jų karalium, ir

“VAIDEVUTIS”
Pirm “BALTIJOS ARO”, “Dirvoje” dar tilps vie

nas svarbus gilios Lietuvių senovės romanas, paliečiantis 
Šeštą šimtmetį, vardu “VAIDEVUTIS”. Tai yra verti
mas iš svetimos kalbos, bet kalba apie atsiradimą pirmo 
Lietuvių-Parusių kunigaikščio VAIDEVUČIO ir pirmo 
Lietuvių Krivių-Krivaičio.

“VAIDEVUTIS” yra trumpa apysaka ir tęsis tik 
per keletą numerių. Bet tas dalykas yra toks žingeidus 
ir svarbus kad Redakcija nori idant kiekvienas “Dirvos” 
skaitytojas su ta apysaka susipažintų.

—Atnaujinkit savo prenumeratas,
—Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje;
—Užrašyki! “Dirvą” savo draugams ir giminėms čia 

Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Kanadoje, Brazilijoje, Ku
boje, Argentinoje ir kitose pasaulio dalyse gyvenantiems.

—“Dirvos” kaina metams Amerikoje tiktai $2.00. 
Į Kanadą $2.50. Į Visas kitas šalis $3.00. Pusei metų 
pusė kainos.

“Dirvą” skaitydami gausit už tuos pačius $2.00 kelių do- 
larių vertės gražių skaitymų, ko kiti laikraščiai neduoda.
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Už Bankines Knygelės

jčILUTĖS juodų skaitlinių. Vietom biskį 
raudonai kur įrašyta pusmetiniai nuo

šimčiai. Priešakyje surašąs viršininkų ir 
surašąs informacijų. Tai paprasta maža 
knygelė, mažai grožio ir inspiracijos joje

Bet atlankykit taupymų banką ir pažiūrė
kit kas už bankinių knygelių. Žmogus de
dasi tau reguliariai norėdamas pradėt biz
nį. Kitur mergina turi sutuoktuvių žie
dą; ji taupo pinigus ir pirks sau namų rei
kmenis ateinantį Birželį. Čia vėl žmogus 
išsitraukia pinigus pirkimui namo kuriuos 
jis su žmona susitaupė. Ten vėl moteris 
išsiims imtą dolarių užmokėjimui dukters 
mokslo, kuri įstoja kolegijon.

Ištikro bankinės knygelės atskleidžia dau
gybę reikalų, įvairių kaip pats gyvenimas.

Ir viena tokių knygelių dirba ir jums, gel
bėdama atsiekti jūsų viltis ir troškimus?

a
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goctetg Car ^tutinas 
in.the City of Cleveland-

- PUBLIC SQUARE®
Pirmiausia Pasibudavokit N am ą
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ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

E ■ . ■ =E

REIKALINGA dabar nuvers
ti Kauno valdžią ir lai užvaldo 
soc.-demokratai, kad Plečkaitis 
ir jo gauja gautų amnestiją ir 
sugryžtų į Lietuvą, o tie kurie 

I Plečkaitį gaudo atsisėstų Var
niuose.... Juk taip kaip da
bar yra daugiau pakęsti nega
lima (socialdemokratams)....

Pereitame num. feljetone iš 
Lietuvos mes užtikome gražią 
dainelę kuri mums patiko, ir ją 
perspausdiname šio kampelio 
skaitytojams (nes yra tokių ku
rie kitų puslapių neskaito kaip 
tik šj ir tos daineles nematė).

Štai ji:

“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!”

MEILĖS HIMNAS
Tau Meilės Dainą / 
Gražią dainuosiu —

Tik tau vienai,
Tau amžinai. ...

švieskit,, akelės,
Ugnia galinga, 

žibėkit man, 
Tik man vienam!

Mylėk, mergele,
Mane širdingai —

Mylėsiu aš
Kol jiegos neš!

Tu saulė ryto
Mano auksinė,

Tu man švieti — 
Savin kvieti!

Gaivink man sielą
Lupelėm savo —

Bučiuok karštai, 
Bučiuok saldžiai!

Aš tave kelsiu
Dausų aukštybėn;

Valdovė tu
Mano jausmų!

Ateik pas mane
Kai aš nuliūdęs —

Džiaugsmą suteik: 
Ateik, ateik!

Sapnuoju tave,
Gėle puikioji,

Geidžiu tavęs, 
šaukiuos tavęs!

Tu man linksmybė,
Laimė, saldybė,

Deivė sapnų, 
Džiaugsmas dienų!

Kai nuliūdimas
Širdį man graužia

Guodžiuos tik tau, 
Tik tau sakau.

O jeigu džiaugsmą
Širdis pajunta,

Noriu kad tu
Jaustum kartu!

Už turtą žemės
Jokį neduočiau,

Miela, tavęs, 
Niekad tavęs!

Į kraštą žemės
Pas tave eičiau —

Paskui tavęs, 
Jieškot tavęs!

Lai plyšta žemė,
Dangus lai griūva,

Sutiksiu žūt,
Bil tavo but!

Lai gęsta žvaigždės,
Saulė užšąlą -—

Tu šviesi man, 
žibėsi man!

Adonis.
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EKSTRA! Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

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

business man came 
a long day at the

IN REPLY
The tired 

home after

dinner. The tired business man 
bowed his head to ask the bless
ing and all was quiet.

“This is Mr. Jones speaking” 
— he began.

It may not pay to advertise, 
but you no doubt have noticed 
that the fellow who caught the 

walked right domu

Main street with it instead of'office. The family gathered for 
sneaking up the alley. 

•Y- ¥ ¥ Akron Naujienos

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- l 
jos pavasariniams Siu- i 
tams.K. E. YOCHUS

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

BATTERY ir RADIO PATARNAVIMAS
Visokis patarnavimas prie Automobiliu 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

Prospect 2420 Central 1765

THE F. W. ZIMMERMAN CO
Generališki perkraustytojai, vinduotoiai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandui? pa- 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

SERGANTI ŽMONĖS į
EČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY .10 OFISAN PASITARTI į 

DYKAI SAVO NEGEROVES. į
Dr. Smedley, garsus Specialistas 2 

su 45 metų pasekmingu medikaliu 5 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- E 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia į 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių į 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, "C 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- į 
gų ir kitokių su tuo bendrų. 2

Egzaminavimas su X-Ray mašina 5 
ir kitais budais yra beskausmis ir 2 
tok is tikras kad negalima padaryti į 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- į 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi J 
išegzaminuoja. J

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 2 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- 5 
sybę apie savo kūnišką stovi ir neuž- 2 
sileiskit, nes musų laikais beveik vi- JĮ 
sos ligos yra išgydomos. 2

Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 2 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. J

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- 2 
silpnintus kūno organus. 5

užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. J
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS :

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

Nedčldieniaią nuo 10 iki 1.

NUSISKANDINO MOTERIS
Sausio 21 d. nuo naujo tilto 

per Cuyahoga upę nušoko mote
ris ir prigėrė. Jos lavona ne
rasta tą dieną, bet paliktas jos 
apsiaustas davė pažinti kas ji 
tokia buvo. Patirta kad ji yra 
Marė Scheetz, 40 metų, nuo 347 
Julian st., dirbus prie išvežioji- 
mo laiškų Akrono išlaukėse. Ji 
paliko laiškelį, bet be parašo, 
tik pasakė kad nusižudo del šei
myniškų vargų. Paliko ketu
rias dukteris. Jos vyras mirė 
metai laiko atgal nuo šūvio, ku
rį spėjama pats tyčia ar netyčia 
paleido.

Iš LIETUVIŲ JUDĖJIMO
Akrono Lietuviai katalikai 

labai nusiminę, jie neteko baž
nyčios, kurios pastatymui sudė
jo didelius piingus. Neteko sve
tainės kurioje draugijos laiky
davo mitingus, rengdavo vaka
rėlius. Reikale svetainės šian
dien turi kreiptis į žydų svetai
nes ir už jas turi brangiai mo
kėti taip kad parengus vakarėlį 
draugijos turi deficitus. Mitin-

jau pervėlu.
Tiesa, dar nekurie parapijo- 

nai turi viltį savo bažnyčią at
gauti kada vyskupas sugryš iš 
Europos, bet vargu kas gero 
bus atsiekta. Bažnyčią ir sve
tainę pralaimėti buvo lengva, 
bet atgauti bus sunku.

Ir taip viskas Akrone yra už
mirę. čia seniau buvo labai gy
va Lietuvių kolonija, ar ji ka
da atgis parodys ateitis.

Akroniečių labai yra mylimas 
laikraštis “Dirva” ir ją čia visi 
noriai skaito. Visą jų Lietu
viškumą dabar “Dirva” palaiko, 
kada pradeda irti organizacijų 
gyvenimas.

Lukšienė padavė prašymą at
siskyrimui nuo savo vyro kuris 
sako nenori dirbti nei savo šei
mynos užlaikyti, o pinigus pra
leidžiąs. Lukšienės advokatu 
yra P. J. Keršis iš Clevelando.

S. L. A. Balius
šeštadienį, Sausio 28 d., S. L. 

A. 198 kuopa rengia balių sve
tainėje prie Raymond ir Woos
ter avė. Kalnas.

gus draugijos turi laikyti pri- Gelbsti angliakasius. Atsi-
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vatiniuose namuose, ir taip da
rant del vietos nepastovumo su
simažina narių skaitlius.

Tas viskas įvyko dėka buvu
sio klebono, Kun. Cybelio, ku
ris su keliais savo gizeliais pa
vedė Lietuvių bažnyčią svetim
taučiams. Tiesa, už jo privati
nius griekus vyskupas jį iš Ak
rono išvijo, bet Lietuviams baž
nyčios nei svetainės negrąžino.

Šiandien Lietuvių bažnyčioje 
negirdėsi nei žodelio savo kal
boje, svetainės duris Lietu
viams uždarytos, jie yra sveti
mi, paskaityti už blėdingus bol
ševikus. Lietuvius kaltina ne- 
apmokėjime nuošimčių už baž
nytinę skolą. Bet Lietuviai nuo
šimčius mokėjo, bet tie pinigai 
turbut kur kitur sutirpo.

Kada Cybelis iš Akrono pra
šalintas, suprato ir jo gizeliai 
darę klaidą aklai jo visur klau
sydami ir pasitarnaudami, bet

šaukus į mokyklų vaikus rinkti 
kokią gali paramą streikuojan
tiems angliakasiams ir jų šei
mynoms, vaikai sunešė daugybę 
drabužių, maisto ir pinigų.

Nužudė plėšiką. Pažymus vi
soj Amerikoj plėšikas, Salisbu
ry, tapo nušautas bandant pa
bėgti nuo policijanto kuris jį 
vijosi norėdamas sulaikyti. Jis 
nušautas sekmadienio vakare. 
Keletas vagysčių papildytų par- 
tarų dienų bėgiu priskiriama 
jam.

Telefonas Main 6111

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

C. D. A1NGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimų.
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Du Milijoninis Buick Prisidėjo 
Prie Savo Brolių ant Kelių

PRANEŠIMAS PUBLIKAI
Trisdešimts vieno laikraščio leidėjai gelbsti šiam 

Biurui atkreipti visuomenės domę į jo pastangas, tarp 
tų yra 17 svetimtautiškų laikraščių leidžiamų devyniose 
kalbose. Viena radio stotis, tramvajų kortos ir progra
mai taipgi prie to prisideda. Periodiškai, žinutės apie tą 
Biurą ir jo veikimą telpa 167 įvairių vietiniuose laikraš
čiuose.

Kelios trumpos savaitės atgal, Buick nustebino Ameriką 
padirbdinant Du-Milijoninj Buick ir tuomi atsiekė stebėti- 
niausi išdirbystės 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

ta 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 popųliariškumo.

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

Ir šiandien, 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
sitikėjimo ir pastovumo—rekordą kuris nuolat darosi Įspū
dingesnis su kiekvienu nauju Buick’u kuris tik išeina i 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 
volumas, kaip ir vertybė, pakilo iki naujo laipsnio.

Tikslas Cleveland Better Business Bureau yra padi
dinti ir palaikyti visuomenės pasitikėjimą į biznius, ų

Jis pagelbsti biznieriams susekti klastingus budus 
pardavime ir garsinimesi, pagelbsti investoriams gauti 
pamatinius faktus apie jų planuojamus investmentus, ko
voja su klastomis, klaidingais perstatymais ir neteisinga 
kompeticija. »

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

Šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

Fjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiig

THE OHIO BUICK COMPANY
1900 East 24th St.

The Bailey Buick Co.
14400 Detroit ave. Lakewood 9100

The Bailey Buick Co.
13550 Lorain ave. Lakewood 9100

The Broadway Buick Co.
8401 Broadway Academy 1010

The Broadway Buick Co.
4255 Pearl rd. Atlantic 0118

Prospect 3400

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, •

KUOMET BUS PADAROMI GERESNI AUTOMOBILIAI, BUICK JUOS PADARYS

A. S. BARTKŲ^
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 
----- Telefonas Randolph 5297 -----
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TAUTOS PRISIKĖLIMO PAMINKLO
REIKALU

Kaune tapo išrinkta komite
tas, kuris rinks aukas pastaty
mui Lietuvos Panteono. Aiš
kiau pasakius rūpinsis pastaty
mu tokio maldnamio po kuriuo 
ilsėsis pažymieji musų kariai, 
rašytojai ir visi tie kurie daug, 
daug prisidėjo prie atgavimo 
Lietuvai nepriklausomybės.

Toks sumanymas yra pagirt L 
nas jei jis bus taip vedamas 
kokiomis mintimis jis yra ruo
šiamas. Visos kultūringos tau
tos turi savo tam panašius Pan
teonus, ir tie svarbus paminklai 
yra pastatyta visos tautos au
komis.

Statant Lietuvos Panteoną, 
tam tikslui aukaus ne vien Lie
tuviai bet ir visų tikybų ir tau
tysčių Lietuvos piliečiai. Nuo 
aukos nebus liuosi ir Lietuviai 
Amerikiečiai. Bet kad aukų da
vėjai šį dalyką gerai suprastų 
pirma reikia dažinoti ir persi-

' miausi žmonės ir daugiausia 
! tautai dirbę. Reiškia, Panteone 
gaus vietos Krupavičiai, klebo
nai, vyskupai ir klebonų pažįs
tamos “sesutės”.

Jeigu taip bus tai aukauti 
turi tik tam tikra krikščioniška 
srovė.

Yra kalbų buk Kaune esanti 
reikalinga bažnyčia, bet be au
kų ji stotis negali, o apšaukus 
tos bažnyčios sumanymą “Pan
teonu” liaudis ir visa tauta no
riai duos tam aukų.

Na, viską padėkime į šalį, 
kreipkimės prie svarbesnės kliū
ties.

Visos tautos Panteonus turi 
tik sostinėse, tas pridera ir Lie
tuviams. Mes teisingai šaukia
me kad Vilnius musų ir kad mes 
jį atgausime. Taigi statydami 
Panteoną Kaune pasirodysime 
kad mes į atgavimą savo sosti
nės Vilniaus netikime. O antra.

Iš DZŪKIJOS KRAŠTO
Alytus. — Gruodžio 15 Mak- 

niunų dvaro kumečiai atvažiavę 
miestan gerai įsidrožė ir būda
mi girti kai pėdai gryžo namon. 
Važiuodami pakelyje susiginči
jo ir susipešė. Du iš jų palikti 
ant kelio girtutėliai prie didelio 
šalčio atšalo rankas ir kojas. 
Jie tapo atvežti Alytaus apskri
ties ligoninėn. Sveikata men
ka, pagijimo viltis maža.

Alytaus moksleivių šaulių bu
ris suruošė spaudos platinimo 
savaitę. Pirmoje eilėje rinkta 
prenumeratoriai šaulių organui 
“Trimitui”, antroje kitiems lai
kraščiams . Kaip kuriems gerai 
sekasi. Per šventes studentai 
rinko prenumeratas provincijo
je. Tik gaila kad nekurie žmo
nės nesuprasdami spaudos pla
tinimo ir jos reikšmės tankiai 
išsikalbinėja ir tai daro net in
teligentai.

Įsteigti prie gimnazijos Lie
tuvių kalbos kursai suaugu
siems nuolat didėja. Tik nege
ras dalykas, net peiktinas, kad 
laike pamokų suaugusieji nemo
ka užsilaikyti ir juokus krečia 
su pasityčiojimais. Mokykla ro
dos nėra smuklė ir lankytojai 
turėtų apsieiti rimčiau.

Iš šaulių darbuotės. Gruodžio|

18 d. buvo šaukiama Alytaus 
Šaulių būrio susirinkimas. Su
sirinkime dalyvavo ir apskrities 
viršininkas Aravičius. Susirin-

mis ir prityrimu galėtų daug 
padėti šaulių darbui.

Karinę programą numatoma 
praeiti 1928 metais pilnai.

S. L. A. 14-TA KUOPA RENGIA VAKARĄ
Bus suvaidinta 3-jų veiksmų Komedija

tikrinti apie tą paminklą.
Dabar kįla klausimas ar ruo

šiamas statyti Panteonas tar
naus tikriems tautos didvy
riams ir patriotams ar tik par
tiniams krikščionims?

Kitų tautų Panteonuose ran
da pailsį kūnai visų tų kurie 
dirbo ir kentėjo už savo tėvynę, 
neskiriant nei tikybų nei pažiū
rų. O pas mus girdisi kitaip: 
buk Panteone ilsėsis kaulai tik 
tų kurie buvo geri krikščibnįs'. 
Ten negausią vietos šliupas, 
Grinius arba ir Amerikiečiai 
Lietuviai pirmeiviai nors ir žy-

juk Vilniuje jau yra pradėtas 
musų Panteonas: katedros rū
syje ilsisi musų kunigaikščių 
kaulai, o kapinėse musų tautos 
patriarkas Dr. J. Basanavičius.

Todėl su Panteono statymu 
nėra ko skubintis.

P. Kriukelis.

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

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

United States Lines
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, ?.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

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

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

Recist hied

Tikras
Geras

Maistas

1823 E. 55th St.
Tel.—Rand. 3707

ŽIŪRĖKIT KAD BUTU TOKS SAUGUS KAIP 

Clover Meadow 
TIKRAS KARVĖS PIENAS 

Šis maistingas pienas yra gaminamas iš 
atsargiai inspcktuoiamn karvių ir atšal
domas, pastcurizuojamas ir supilamas Į 
bonkas pavyzdingoj, sanitariškoj pieni
nėj, Pienas gera kiekvienam ir turėtu
mėt ji naudoti šeimynoje neskupaudami.

CLOVER MEADOW PIENAS 
PARSIDUODA TIK GROSERNĖSE 

Gaminamas per

CLOVER MEADOW 
CREAMERY CO.

kimą šaukė būrio valdyba. Bū
rio vadas nedalyvavo.

Susirinkimas nutarė ruošti 
Naujų Metų sutikimo vakarą 
šaulių salėje. Prie šio darbo 
pasižadėjo dirbt daugiausia mo- 
terįs šaulės.

Taip pat nutarta Lietuvos 10 
metų nepriklausomybės sukak- ' 
tuvėms paminėti suruošti vaka
rą su vaidinimu Vaičiūno dra
mos, “Sudrumsta Ramybė”.

Gruodžio pradžioje Alytuje 
įvyko šaulių burių vadų suva
žiavimas, kuriame atvyko veik 
visi vadai. Suažiavime buvo 
svarstoma įvairus klausimai ir 
buvo pranešimai iš vietų.

Iš visų suvažiavime dalyvių 
teko patirti kad Šauliai tvarko
si ir žengia pirmyn. Upas ir 
noras dirbti pakilęs ir 1928 me
tais numatyta daug kas nudirb
ti.

Tiesa, buvo iš keletos vietų 
nusiskundimų kad musų inteli
gentija labai nutolus nuo šau
lių darbo, ir buvo išsireiškimu 
kad reiktų juos traukti į šį dar
bą. Inteligentija, kaip mokyto
jai, daktarai ir kiti savo žinio-

Sudegė namas. Alytaus mies
te, Vilniaus gatvėj, sudegė na
mas kuriame buvo Alytaus ap
skrities 1-mos Nuovados polici
jos raštinė, Ūkininkų Sąjungos 
bendrovės krautuvė ir kitos įs
taigos. Tuo laiku oras pasitai
kė geras, ramus, ir gretimus 
namus nuo gręsiančio pavojaus 
pasisekė išgelbėti. Nuostolių 
padaryta daug. Padegimo prie
žastis neaiški, bet ant kiek su
žinota kilo nuo dežiuruojančių 
policininkų apsileidimo, kurie 
areštuoti ir užvesta tardymas.

R. ž.

||F PAVOJUS! \ 
gljv Pasirodžius pirmiems 

ženklams persišaldymo 
& krutinėję, patrinkite vikriai 
ft su

DR. RICHTERIO

a] Inkaro vaisbaženklis
| butų ant pakelio.
| 35c ir 70c vaistinėse, arba
Į rašykite tiesiai į laboratorijų.

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

Brooklyn, N. Y. Ą

Si

jį

I

"FARMAZONAF
Nerišlioj, Sausio-Feb. 29,1928

Lietuvių Svetainėj
6835 Superior avė. Cleveland, Ohio

Durys atsidarys nuo 4 vai., pradžia lygiai 5 vai.

įžanga 50c. Ant šokių 35c.
(Iškalno perkant tikietus kaina tik 40c. į teatrą. Galima 

gauti pirkti iškalno “Dirvoje’ )
k

Kas mylite linksmai laiką praleisti ateikite pamaty
ti “FARMAZONUS”, o juoko bus gana. Ypatingai S. 

Į L. A. 14-tos kuopos narių pareiga yra atsilankyti ir savo 
pažystamus paraginti ateiti.

VAIDINIME DALYVAUJA:
M. Gilienė — V. P. Banionis — M. Jasaičiutė 

K. Miliuniutė — M. Dovydaitienė — L. Banionienė
J. Kayackas — A. šmigelskis — S. čeriauka

J. Vasiliauskas — J. Pokeris.
Užtikriname kad busite užganėdinti. Bukite visi laiku, 
nes veikalas didelis ir bus pradėta garsinamu laiku.

PO TEATRO ŠOKIAI
Kviečia visus SLA. 14 KP. KOMISIJA.

Patogumai Perkant Sau Drapanas
RICHMANS

D>e Richman Cleveland Factory

Įsteigta 
~ 1879

Nieko Neimam

už
Pataisymus

Tiesog iš Musų Dirbtuves 
Kurie apsipažinę su musų originaliu “tiesiog iš dirbtuvės” par
davimo planu ras pelninku ir interesingu aplankę Richman krau
tuve. Pamatysit vertybes toli prasiekusias negu kiti pardavėjai 
gali" Įstengti—vertybes kurios butų negalimos išskiriant kad mes 
gaminam Richman’s Drapanas musų didelėse Clevelando ir Lo- 
raino siuvyklose, ir parduodam jas už mažą pelną musų krautu
vėse. Jus turit reikalą tiesiog su viena iš didžiausių drapanų iš- 
dirbysčių pasaulyje—jus dalinatės ekonomija milžiniškos pro
dukcijos—ir sutaupot tarpininko pelną—jus nemokat už kredito 
nuostolius arba puošnumą—jūsų pinigai moka už drapanos ver
tybę ir daugiau nieko. Šionai rasite daugiau stilių ir rūšių ne
gu kur kitur tikėjotės matyti už tokią kainą kaip musų.

SIUTAI, OVERKOTAI 
ARBA TUXEDO SIUTAI

Richman dirbtuvės operuojamos po tiesiogi- 
na priežiūra trijų Richman brolių kurie pa- 
pašvente savo gyvenimų šiam bizniui—ir 2500 
šorus turinčių darbininkų pasitenkinančiai 
dirbančių su jais išlaikymui Richman pirme
nybės.

■i?

THE RICHMAN BROTHERS CO
Dvi Milžiniškos Clevelando Krautuves

■ 725-731 Enclid Avenue
Prospect & Ontario
Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare

Ekstra
Kelines 

$3, $4, $6
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Kas Girdei Clevelande-Apielinkese
6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

SPORTAS

SLA. 14 kp. laikys savo susi
rinkimą Vasario 8 d., nuo 7:30 
vai. vak. Lietuvių svetainėje.

Sekr. A. M. šmigelskis.

OPERA ATVYKSTA
Metropolitan Opera Company 

iš New Yorko vėl pribus i Cle
velandą ši pavasarį ir perstatys 
didžiąsias operas miesto audito
rijoj Balandžio 30 iki Gegužės 
5 d.

Bus perstatyta astuonios ar 
devynios žymiausios operos per 
tą savaitę ir dalyvaus geriausi 
dainininkai kokiffs Metropolitan 
kompanija turi.

Clevelandas padarė pasaulini 
rekordą 1927 metais kuomet 
61,584 žmonės sumokėjo už ti- 
kietus $186,298.00 didžiausiame 
operų perstatyme kokis kada 
šioje šalyje buvo.

Lankėsi Liūtas. Pereitą sa
vaitę Clevelande lankėsi Kau
nietis, United States Linijos at
stovas Kaune, Jonas Liūtas, su 
kuriuo pasitarus “Dirva” nu
skyrė tinkamiausį laiką, laivą 
ir viską kitą reikalingo “Dir
vos” Ekskursijai į Lietuvą.

Sekančiame numeryje bus 
viskas apie Ekskursiją pilnai ir 
aiškiai pranešta. Nepraleiskit 
nepatėmiję.

“ŽEMĖS ROJUS" su MA
GARYČIOMIS

jai. Dukrelei vardas parinkta 
Jieva Marijona; motina ir duk
tė jaučiasi gerai, o tėvas džiau
giasi savo dovanėle.

Lietuvių Banko šių metų val
dyba yra sekanti:

Dr. J. T. Vitkus, prezidentas
K. Žilinskas, vice-prez.
J. Vaizmužis, vice-prez.
S. Zaborskis, sekretorius,
John DeRighter, iždininkas,
J. J. Stapulions ir A. Ivinskas 

iždo globėjai.

SLA. 14 KP. VAKARAS
Kaip bobos sudurnavoja no-Į 

rėdamos kad jų vyrai butų tarpi 
“aukštų žmonių’’ parodo kome-! 
dija “Farmazonai”, kurią statoj 
scenoje šį sekmadienį SLA. 1 1! 
kuopa. (Žiur. skelbimą ant 7-1 
to pusi.)

Smarkios vėtros. Pasimainy- 
damos su šiltu oru ir lietum, 
Clevelandą peršlavė pūgos ir 
šalčiai. Vieną dieną šalta ir 
pusto, kitą dieną vėl lyja, o po 
dienos vėl smarkus šalčiai.

Sharkey Ruošiasi Kumš
tynėms su Risko

Kovo 12 d. New Yorke įvyks
ta kumštynės tarp Clevelandie- 
čio Vengro, Johnny Risko, ir

G A VO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios

ypatos:

i Bostoniečio Lietuvio, Jack Shar- 
1key. Jau kontraktai sudaryta 
Ir darbas užvestas.

Iš šitų dviejų kuris, laimės 
tas bus pastatytas vėliau prieš 
čampioną Tunney.

Tik tokiomis išlygomis Shar
key sutiko su Risko stoti.

Jiedu mušis 15 raundų, nors 
Sharkey reikalavo 10 raundų, 
pasitikėdamas kad savo smar
kumu į tiek laiko su Risko ap
sidirbs.

Trejetas metų laiko atgal jie 
mušėsi Bostone ir Sharkey iš
ėjo laimėtoju.

Risko vadinama “guminis vy

Eitutienės mirties priežastis. 
Dr. Knapp, iš miesto laborato
rijų, po ištyrinėjimo pareiškia 
kad Lucilė Eitutienė, kuri mi
rė už poros dienų po Kalėdų, 
mirtį patiko iš natūralių prie- 

i žasčių, o ne nuo grybų kaip iš
syk buvo manyta.

Advokatai dauginasi. Pereitą 
savaitę Ohio valstijoj išlaikė 
kvotimus 114 naujų advokatų, 
iš jų 38 iš Clevelando. Reika
linga daugiau butlegerių ir di- į 
vorsų kad advokatai turėtų iš} 
ko mist.

Marė Ragažinskienė .... Lt. 50
Jonas Martišauskas ...........  50
Rožė Ilgunaitienė ............. 50
Antanina Steponaitytė ....100
Zofija Lukšienė ............... 100
Marcelė Krunkaitienė .... 100
Pranciška Gudelienė .......... 100
Povilas Samas.................. • 100
Grasilda Murauskienė ........ 50
Marė Bubelienė ................. 100

ras”, nes yra labai miklus ir £ 
apsukrus. J

Sharkey norėjo gauti tiesiog 
kumštynes su Tunney, be jokio 
kito tame tarpe, bet jo prastas 
pasirodymas su Heeney priver-Į 
tė Rickardą reikalauti kad jis 
atsižymėtų geriau, arba visai I 
pasirodytų netikęs. I

Jack Delaney ir Tom Heeney j 
turės persimušti Kovo 1 d. už 
viršenybę. Delaney taipgi pa
davė savo iššaukimą kumšty
nėms su Tunney r liko priim
tas. Taigi dabar yra du prie.;' 
Tunney, Sharkis ir Delaney. j

rėjo kitas Waterbury, Conn., 
kuriose ritosi su garsiu Italu 
tigru, Tony Felice, ir jį parito.

Tose ristynėse. kur buvęs ne
buvęs pasisuko ir Lenkas Wla- 
dek Zbyszko, kuris iššaukė bile 
vieną iš tų ristikų imtis su juo 
kada nors paskirtu laiku. Ko- 
moras tuoj pasirodė kad Lenko 
nebijo. Ristynėms laikas ne
buvo nustatytas.

Bostone, dirbtuvėj netikėtai 
sutiko mirtį jaunas Lietuvis ri- 
stikas J. Gentvilas. Jis tapo 
užmuštas laike darbo.

Laidotuvės buvo iškilmingos,

Adv. Bagočius prie duobės pa
sakė kalbą.

Sarpalius su Zbyszko. Brook- 
lyne ristynėse pereitą savaitę 
Lietuvių čampionas Karolis Sar
palius susikibo vėl su Wladeku 
Zbyszko. Bet tik pusė valan
dos laiko jiems buvo duota tai 
tokiems milžinams nieko nerei
škia, ir jie išėjo lygiomis, vie
nas kitam nieko nepadarę. Vi
siems Sarpalius labai patiko.

Kansas City, Kan. — Stran
gler Lewis parito Rudy Dusek, 
du sykiu pagretu.

-
Jonas Latvis, gerai Clevelan- 

diečiams žinomas muzikantas, 
| paskiausia gyvenęs Wilmerding, 
Pa., dabar yra nariu Suv. Vals- 

Itljų Armijos Beno, kuris lanky
sis Clevelande Sausio 29 d. ir 

j gros Masonic auditorijoj. Tai 
yra žymiausias benas visoje ša
lyje. šis yra pirmas beno lan- 

i kymasi po Amerikos miestus. 
Gerai kad Lietuviai ir tokiose 

j vietose patenka. Latvis jau 9 
j metai kaip tame bene.

I Antanina Labokienė .........  151
Spaudžia Justice of the Peace [ Selvestras Dereška ...........  100

teisėjus, kurie gaudydami deg-1 Pranas Janušaitis ............. 62
tinęs pardavinėtojus prisirinko Jokūbas Alavočius .......... 100
pinigų, o neužmokėjo juos kur i Marijona Mačiulienė......... 200
reikia. 21 šio apskrities “justi-Į Simas Auksulevičius ......... 50
sai” turi sumokėti $34,734 vai- Kazys Avižienis................... 100
stijai, apskričiui, miestui ir ki-j Juozas Baranauskas ........ 200
tokms įstaigoms. Tą surado ’ Barbora Dauparienė ........ 100
valstijos egzaminatoriai. I Vincas Ginius ................. $6.00

Iš MUSŲ RISTIKŲ DARBŲ
J. Komaras laimėjo. Bostone 

aną savaitę ritosi musų sun
kiausias ristikas Juozas Koma
ras su didžiausiu Lenku, Stan
ley Stasiak, kurį Komaras pa
guldė pirmą ir trečią išėjimą, į 
bet Lenkui pasisekė Komarą pa- j 
laužti antrame susikibime.

Po tų ristynių Komaras tu-1 j,

PRANEŠIMAS

Iš priežasties budavojimo naujos gelžkelių stoties 
Cleveland Union Terminai

WEST 25th STREET STOTIS
bus Main Downtown Terminal del

KĮicKgL Pate Road
G minutes nuo Public Squore su Taxi, 10 minutų nuo Public 

Square tramvajum. Tramvajai eina tiesiog- nuo Public Square iki 
stoties ir pažymėti “West 25th St. Station”, “West 25th St.-Clark 
Ave.”, “West 25th St.-Pearl Road” ir ‘‘West 25th St.-State Road”.

Broadway Pasažierių Stotis lieka visiškai apleidžiama nuo 
Vasario 1 d.

Pradedant naktj Sausio 31, Buffalo Miegami Karai bus pasta- 
iyti West 25th Si. Stotyje. Galima bus juos užimti nuo 9:30 vai. -

KITOS PATOGIOS PASAŽIERIŲ STOTYS
Euclid Av. prie E. 120th St. — Rocky River, prieš Hotel Westlake, 

kurios aprūpina pasažierius iš East Side, East Cleveland ir 
Heights; ir West Side, Lakewood ir apielinkes.

CITY TICKET OFFICE—902 CHESTER AVENUE
Union Trust Bldg. Phone Prospect 2702

------- -------------------------- ----------- -----------------------+

Artistas St. Pilka atvyksta 
vėl į Clevelandą perstatyt nepa
prastą komediją, “žemės Ro
jus”, kuri nėra jokis partiviš- 
kas veikalas, o tik dalykas apie 
du vyruku kurie vienas turi pa
čią, bet jam farmos reikia, o ki
tas turi farmą, ale neturi pa
čios, o jam pačios būtinai reikia, 
nes be to jam viskas žus. Tai
gi jie apsimaino, ir tada einasi 
fonės kaip farmos savininkas su 
svetima pačia meilaujasi, o pa
čios vyras pyksta žiūrėdamas ir 
turi tylėti....

Pilka rašo kad “Žemės Rojus” 
jau padidėjo. Prie to jis fįuos 
keletą dalykų priedo, papasakos 
teatrališkų juokų ir dainų pa
dainuos.

Kurie andai apsigavo ‘Rojaus’ 
nematę dabar būtinai rengiasi 
dalyvauti.

Perstatymas bus Vasario 5 
d. Lietuvių salėj, po programo 
bus linksmas balius.

I ŠIS TAS Iš ELEKTROS
Finansine Atskaita

Nauja “Dirvos" skaitytoja, 
šeštadienio naktį, Sausio 21 d., 
žinomo musų tautiečio A. M. 
Praškevičiaus moteris sulaukė 
dukters, kuri tuoj ir tapo įra
šyta į “Dirvos” skaitytojų ei
les, nes abu Praškevičiai yra 
geri “Dirvos” draugai ir. rėmė-

- _ NEPRALEISKIT 
progos išgirst

Vl/ J Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Štai yra žmogus kuris žino 
apie Clevelandą minuta iš minu- 
tos, daugiau negu policijos vir
šininkas, Oro Biuras ir vaizbos 
butas sudėjus į vieną.

Jis yra A. H. Nicholson, ku
ris Cleveland Electric Illumina
ting kompanijoj žinomas kaipo 
“Chief Operator”. Jo žinioj yra 
operavimas Illuminating kompa
nijos elektros generacijos sto
čių—per jį turit elektrą kada 
jums reikia. Neišeidamas iš 
Illuminating budinko ofiso jisai 
gali pasakyti:

Kada diduma Clevelandiečių 
eina gulti,

Kada jie kelia.
Ar snigs ar lis ir kada.
Jo lakštai parodo kad 10 vai. 

vakare yra mėgiamiausia valan- 
! da didumai eiti gulti. Kad tu- 
I rėti gana elektros dienos laiku 
i užsidegi lempas, Nicholson gau
na iškalno oro informacijas ir

I gauna jas.
Didžiausias reikalavimas kokį 

Į Illuminating turėjo buvo Gruo- 
! džio 13, sako Nicholson. Taip 
j buvo dėlto kad diena buvo tam- 
| si ir daug buvo žmonių mieste 
ir krautuvės buvo nušviestos.

“Ei, taxi 1” jau daugiau ne- 
j sigirdi Vienuos gatvėse. Taxi 
j kompanijos įtaisė elektriškus 
Į automatiškus signalus prie te- 
j etrų ir kitur; prie stulpų yra 
i sagutės. Kada ją paspaudi per 
I vielas nueina signalas prie arti- 
' miausios taxi stoties ir taxi at-1 
' važiuoja.

—
Ravenna, O. — Vieno Italo 

i namas suardyta nuo eksplozijos 
1 degtinės virimo katilo ir už- 
j mušta du vaikai, pats tėvas ar- 
| ti mirties nuo žaizdų.

LIETUVIŲ TAUPYMO IR PASKOLOS DR-JOS
PARODANTI KAIP DALYKAS STOVI PABAIGOJE FISKALIO METO 

GRUODŽIO 31 <1., 1927 m.

80 MYLIŲ ŠILUMOS IŠEINA PER JŪSŲ KA

MINĄ KASDIENĄ!

TURTAS
Pinigai ant rankų ................................................................$ 35,735.19
Paskolos ant mortgage security ..................................... 643,867.10
Paskolos ant certifikatų arba bankinių knygelių .... 8,589.40
Real estate—ofiso budinkas ............................................. 33,000.00
Suv. Valstijų Bondsai ........................................................ 3,500.00
Depozitai kitose budavojimo ir paskolos draugijose . . 41,500.00

Viso ..................................................................................... $763,041.69

ATSAKOMYBĖ
Running stoct ir dividendai ............................................ $ 59,122.47
Sumokėtas stock ir dividendai ......................................... 58,200.00
Neištraukiamas stock ir dividendai ............................... 24,000.00
Depozitai ir suėję nuošimčiai ............................................. 583,422.72
Rezervo fondas .................. ■................................................. 25,000.00
Skolininkams priklauso ant nebaigtų budinkų ................ 970.54
Kalėdų Taupymo Klube .................................................... 122.75
Dividendai (Išmokami Sausio 3, 1928) ............................ 2,774.36
Viso ..................................................................................... $763,041.69

Taupykit šiluma 
Taupykit Gazą

STATE OF OHIO ,
CUYAHOGA COUNTY: ss

S. Zaborskis, prisaigdintas kaip teisės reikalauja, pareiškia jog jis 
yra Sekretorius The Lithuanian Savings and Loan Association (Lietuvių 
Taupymo ir Paskolos Draugijos) Clevelande, Ohio, ir kad viršuje išdėsty
tos skaitlinės parodo teisingą finansinį stovi šios Draugijos pabaigoje fis
kalio meto baigiančiosi 31 dieną Gruodžio, 1927 m.

S. ZABORSKIS, Sekretorius.

Prisaigdintas ir pasirašė prie manęs šią 7 dieną Sausio, 1928 m.
JOHN BALUKONIS, Notary Public.

PATVIRTINIMAS PERŽIŪRĖTOJŲ KOMITETO 
IŠ TRIJŲ DIREKTORIŲ

Mes, žemiau pasirašę, Dr. John T. Vitkus, J. J. Stapulions ir A. Ivins- 
kas, iš Lietuvių Taupymo ir Paskolos Draugijos, Cleveland, Ohio, šiuomi 
liudijame kad, pagal musų geriausio patyrimo ir tikėjimo, tai yra teisinga 
ir tikra atskaita parodanti šios Draugijos finansinį stovį pabaigoje fiskalio 
meto baigiančiosi Trisdešimts Pirmą Dieną Gruodžio, 1927 m.

Dr. JOHN T. VITKUS,
J. J. STAPULIONS,
A. IVINSKAS.

Prijungkit

SCIENTIFIC
ECONOMIZER

’ŽEMES
Atvyksta Garsus Lietuvos Dramos Artistas

St. Pilka
ROJUS’fe

šiuo kartu su «
“ROJAUS MAGARYČIOMIS”

bus pakartojama
Nuo Chicagos iki New Yorko — per visas Lietuvių 

kolonijas — ir taip pat Clevelande 
PRAGARSĖJUS

ir gal pati garsiausia 3-jų veiksmų 
su 3000 juokų ir dar 5000 nusišypsojimų 

nepaprasta Komedija

“ŽEMĖS ROJUS”

su žymiausiais vietiniais artistais. Matysit tikrą 
vaidinimą — tikrus aristiškus nugramiravimus ir 

viską kito ko vietiniai negali teatrui pridėti.

Nedalioj, Vasario-Feb. 5,1928
Lietuvių Svetainėj
6835 Superior avė. Pradžia lygiai 5 vai.

Tikietai 50c., keletas vietų po 75c. ir po $1.00 
Po programo Šokiai — 35c ypatai.

prie savo dabartinio

GAZINIO IR ANGLINIO 
FURNASO

ir sutaupykit aikvojamą šilumą kuri dabar išeina per 
kaminą.

The Scientific Gas Economizer yra tikrai pritaikytas, 
gerai Dabudavotas del gazą turinčių anglinių furnasų, ir 
galima deginti gazą jūsų angliniame furnase dikčiai pa
didinant šilumą, o tas reiškia didesnę ekonomiją. Kaina 
labai prieinama.
Moksliškas Gazo Ekonomizuotojas pritaikomas prie turinčio gazinj prietai
są anglinio furnaso to paties dezaino (įbudamotas tiesiog į Economizerį) 
tiesų, guzu deginamą Mokslišką Šilto Oro furnasą—standard gajo indus
trijoje per daug metų.

THE SCIENTIFIC HEATER CO.
Mes noriai pasiųsime musų knygelę, “NOW YOU CAN 
HEAT YOUR HOME ECONOMICALLY WITH GAS”, ap
rašančią šį Scientific Gas Economizer, jeigu tik pareikalau- 
sit. Telefonas MAin 5456 arba parašykit laiškelį.
The Scientific Heater Co., 2100 Central Viaduct, Cleveland.


