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Nušautas Clevelando Liet GANDAI APIE SUKI- I SEKANTI ŽIEMA BUS 
LIMUS RUSIJOJE LABAI ŠALTA

Banko Sekretorius
[R DARBININKŲ ŽINIOS

Angliakasių padėtis blogėja.
Prasidėjus minkštosios anglies 

' kasėjų streikui, ir prigabenus iš 
kitų valstijų streiklaužių, da
bartiniu laiku yra apie 300,000 
darbininkų perdaug kasyklų in
dustrijoje, sako Darbo Sekreto
rius Davis.

Jeigu streikeriai laimės ir bus 
išvyti iš darbo streiklaužiai jų 
padėtis bus bloga: jie užpildys 
artimus miestus, nes atgal į to
limesnes valstijas negryš. Jie 
daugumoje yra juodukai.

San Angelo, Texas. — Gazp 
tanko eksplozijoj 21 darbinin
kas užmušta.
apie 100 darbininkų, iš kurių 
keliolika sužeista. Kitų lavo-

Partinis Bankrutas
Dar nepasibaigus šiai žiemai, 

jau Paryžiuje eina pranašavi
mai kad sekanti žiema bus labai 
šalta, viena iš šalčiausių isto
rijoje.

Sakoma jog Thames upė An 
glijoje užšals penkioliktu sykiu 
800 metų bėgiu; Seino upė, kuri 
nebuvo užšalus 50 metų, užšals 
ir ledai išplėšys tiltus. Suvie
nytose Valstijose butlegeriai le
du galės ateiti per Didžiuosius 
Ežerus iš Kanados su degtine, 
nes visi ežerai užšals.

Moderninėj istorijoj šalčiau
sios žiemos 
1789, 1796, 
1891, 1895,

Maskva. — Pranešimai iš Ry
gos skelbia užrubežiams kad so- I
vietų Rusijoje buvę sukilimai, 
bet tas yra tik išmislas.

Nuo pat Trockio ištrėmimo i 
Sibirą viskas ramti ir niekas jo 
nepasigenda.

Keli Trockio draugai, kurie jį 
rėmė, netekę savo vado prade
da atsiprašyti Stalino ir kitų ir 
nori vėl būti Įleisti į išrinktųjų 
jų eiles.

Pasinaudojimas Jaunuomene
Jaunuoliai labiausia partijai 

pasitarnavę buvo siunčiami Į 
užsienį valstybės pinigais stu
dijuoti. Vieni pasiųstųjų į už
sienį ruošėsi būti ministeriais, 
kiti net prezidentais, 
buvo 
kuri

Kaunas. — Siauras naujų lai
kų intelektualizmas plačiai pra- j 
skynė kelią nesąžiningumui, ku
ris, praktikos srityje arba vi
suomeniniame gyvenime pagim
dė gilų parlamentarizmo bei de
mokratizmo krizj.

Kaip tas partijų vadų krizis 
pasireiškė pas mus?

Jeigu mums rei«w« ,
. ,. , , , . I kėju,į klausimą kas pas mus labiau
sia pakenkė demokratizmui ir 
parlamentarizmui tai nei kiek 
nesviruodami atsakytume štai 
kaip: Musų politinių partijų va
dų perdaug didelis gobšumas ir 
dar didesnis nesąžiningumas.

Gobšumas ir nesąžiningumas huos kurių malone užsienyj stu- 
prasidėjo pas mus -tada kadai 
jau buvo susidarius Tyryba, bet Į 
kada Lietuvoje dar buvo okupa-i 
cine Vokiečių valdžia. Tada vi
siems gerai žinomi, daugeliui ir 
pažįstami, žmonės, dešiniųjų 
partijų labai įtakingi šulai, pra
dėjo Vokiečių markutes gaben
ti į Rusiją, o Rusijos rubliukus 
į Lietuvą. Pinigų prekėju bei 
valiutų spekuliantų agentai, be
gabendami Vokiškas markutes 
į Rusiją ir Rusiškus Į-ubluikilsJ 
Lietuvą, mėgino papirkti viena 
kitą rubežius saugojančių dalių, 
vadą. Prasidėjo baisi savo pa
sėkomis papirkinėjimo sistemą, 
kuri užgimus viršūnėse ilgainiui 
nusileido į apačias ir skaudžiai 
sudemoralizavo žymią valdiniu- j 
kų dalį ir nemaža pasišventėliu i nepadorumo pavyzdžiu, 
jaunuolių.

S. Zaborskis
*—------------------------

laiku. Vienas sulaikytas au
tomobiliu važiuojantis turė
jo prie savęs revolverį. Jis 
sulaikytas tardymui, nors 
nejungiamas su šia žudyste.

Didedis Nuostolis Cleve- 
lando Lietuviams

Steponas Zaborskis buvo 
apie 42 metų amžiaus, dar 
nevedęs, labai rimtas ir in
teligentiškas vyras. Jis da
lyvavo Lietuviškame tautiš
kame judėjime, žymiai pa
remdamas tautos reikalus 
ir musų organizacijas. Tarp 
kitko buvo nariu Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 14 
kuopos.

Laike Lietuvos nepriklau
somybės kovų, Zaborskis 
aktiviai dalyvavo Laisvės 
Paskolos kėlime, buvo Pa
skolos stoties valdybos na
riu.

Steponas paėjo iš Svėda
sų miestelio, Rokiškio apsk., 
kur gyvena jo motina ir 
brolis Antanas, kuriam jis 
leidžia “Dirvą”.

Nesmagią naujieną jiems 
šis “Dirvos” numeris pra- 

I neš.
Clevelande gyvena jo bro

lis, kuris rūpinasi laidojimu.
Lankėsi Lietuvoje

Pereitą vasarą Steponas 
lankėsi Lietuvoje, pasimaty
mui su savo motina, kuri y- 
ra apie 70 metų amžiaus, ir 
sakė kad gal jau “paskuti
nį kartą” matysis. Ir ant 
nelaimės buvo paskutinis.

Jis parsivežė labai gerus 
įspūdžius iš Lietuvos apie 
dabartinę valdžią, jos tvar
ką, viską pagirdamas.

Dar visai nesenai, “Dir- 
kal- 
jog 
va-

(Paveikslas Vietinėse

Cleveland, Ohio. — Sausio 
31 d., apie 2 vai. po pietų, 
du plėšikai inėjo j Lietuvių 
Taupymo ir Paskolos Drau
gijos banką, 6712 Superior 
avė., ir sukomandavo tuo 
tarpu pirmiausią pamatytą 
Juozą Urbšaitj atidaryt du
ris ir įsileisti už grotų kur 
laikoma pinigai. Revolveriu 
grasinamas, Urbšaitis įsilei
do, ir plėšikai inėję už gro
tų tuojau ėmė šeimininkau
ti. Iš Urbšaičio stalčiaus iš-

Suimta Grąsintojai Chi- 
cagos Majorui

Chicago. — Gavus žinią kad 
grasina subombardavimu majo
ro Thompsono namo, policija 
puolėsi į nužiūrėtas vietas ir 
užtiko bombų dirbtuves. Dvy
lika vyrų ir moterų suimta.

Mirė Ispanas Rašytojas 
Blasco Ibanez

O visi 
remiami arba valstybės, 
tada buvo krikščioniško

buvo: 1740,
1830, 1871.

1917.

1776,
1880,

Tai Kazyminkų!

Toi vietoj dirbo ėmė pinigus, apie $951, o ki- 
‘ tas puolėsi į užpakalinę ofi
so dalį, kur užtiko Steponą 
Zaborskį tvarkantį popie-

nai matyta išmesti aukštu ir užkomandavo, jį eiti 
orą.

Fall River, Mass. — Audiny- 
čių darbininkai susitaikė dirbti 
už 10 nuošimčių algos mažiau, 
išskyrus vieną dirbtuvę kurios 
darbininkai streikuoja.

Aukos angliakasių šeimynų 
šelpimui. Ohio valstijos guber
natoriui atsišaukus į gyvento
jus duoti aukas pinigais, dra
bužiais ir maistu badaujančioms 
streikuojančių angliakasių šei
mynoms gelbėti, iki šiai savai
tei suplaukė apie $11,000 pini
gais. ši pagalba skiriama tiktai 
Ohio valstijos Hocking klonio 
streikeriams.

Padaryta 23 stotįs, kuriose 
duodama maistas vaikučiams; 
2,336 vaikučiai gauna iš jų pa
valgyti.

Vienijasi plieno korporacijos. 
Ohio valstijoj vienijasi į ben
drą keletas plieno korporacijų 
kurios sudarys dvi dideles or
ganizacijas. Vienos jų turtas 
sieks $400,000,000, kitos apie 
$200,000,000.

Youngstown Sheet and Tube 
Co. vienijas su Inland Steel Co., 
o Republic Steel Co. su Trum
bull Steel Co.

Clevelando medžio apdirbėjai 
prie budavojamų namų susita
rė su kontraktoriais del naujų 
algų. Pasirašyta 1928 metų su
tartis, sulyg kurios darbininkai 
gaus po $1.37į/ž į valandą. No
rėk tu, prastas žmogeli, pasibu- 
davot sau namą, kuris gauni tik 
po 50c į valandą... .

Užmušta 35 angliakasių. Ja
va saloje, angliakasykloje prie 
Savaroso, kilus eksplozijai už
mušta 35 darbininkai, kiti 24 
išsigelbėjo.

Ispanijoj mokytojai gauna al
gos po 58 centus į dieną, arba 
mažiau negu paprasti darbinin
kai.

Į skiepą. Kitas paskui varė 
į skiepą Urbšaitj.

Priėjus prie skiepo laiptų 
ir lipant žemyn, Zaborskis, 
kuris pirmutinis ėjo, atsisu
ko atgal pažiūrėti, ir bandi
tas kuris buvo įsakęs nežiū
rėti atgal, be daugiau nieko 
paleido šūvį, kuris pataikė 
Zaborskiui palei akį j galvą, 
ir jis griuvo trepais j skie
pą.

Urbšaitis nulipo j skiepą 
prie Zaborskio ir rado jį be 
dvasios.

Urbšaičiui nuėjus j skie
pą plėšikai išeidami užraki
no duris, kurias tačiau pas
kui pasisekė atsidaryti ir 
duoti žinią policijai.

Plėšikai sumišę metėsi iš 
banko ir pasišalino.

Tuoj duota žinia policijai 
ir pribuvus vežimui Zabor
skis paimtas vežti į ligonbu- 
tj, bet kelyje mirė, daugiau 
jau neprakalbėdamas.

Banko iždininkas Jonas 
DeRighter (Deraitis) tuo 
laiku buvo išvažiavęs mies
tan su reikalais.

Policijai po šitos žudystės 
duota įsakymai tėmyti visur 
žmogžudžių visą dieną: tė
myti gatves ir kelius, gelž- 
kelių stotis, ir pultasi viso
se apielinkėse gauti nužiu-i 
retus gaivalus.

Užpuolikai išrodė, anot J. 
Urbšaičio, kuris geriausia 
įsižiūrėjo, panašiai;

Vienas, aukštokas vyru
kas, apie 30 metų, apie 150 
svarų, apšiapusiai apsirė
dęs, išblyškusiu veidu, pa
kumpusia nosia.

Kitas buvo žemas vaikiš
čias, apie 17 metų, raudonu 
veidu.

Slaptos policijos inspekto
rius Cody ypatiškai ėmėsi 
komandos jieškojime žmog
žudžių ir laikė visus detek- 
tivus, naktinius ir dieninius, 
ant kojų.

Suimta keletas nužiūrėtų 
asmenų, bet paleista, nes iš
rodė savo buvimo vietas tuo

vos” redaktoriui su juo 
bantis, Steponas sakė 
už poros-trijų metų vėl 
žiuos Lietuvon.

Mentone, Francuzija. — Iš
trėmime gyvendamas, be teisės 
sugryžti Į savo šalį, mirė gar
sus Ispanas rašytojas Ibanez.

Jis buvo pradėjęs smerkti Is
panijos karalių ir diktatorių De 
Ribera, už ką turėjo prasišalin
ti iš savo šalies. Ibanez palai
dotas Ispanijoj.

Bankierius kuris Nenori 
Pinigų

San Francisco, Cal. — Italas 
bankierius Giannini gaunamus 
iš banko $1,500,000 pelno at
sisakė priimti, nenorėdamas bū
ti mil'jonierium, ir tuos pini
gus padovanojo Kalifornijos 
niversitetui.

Kortavimas po senovei yra 
didelis naminis sportas Suvie
nytose Valstijose, nes pereitais 
metais parduota suvirs 47,000,- 
000 kaladžių kortų ir apie 7,- 
000,000 kaladžių išvežta i užru- 
bežį.

Pernai išdirbta apie 80,000,- 
000 kaladžių kortų, bet neįsten
gta visos parduoti.

Valdžia gavo iš jų $4,796,000 
taksų, po 10c nuo kaladės.

Kitų taksų valdžia gavo per
nai: nuo automobilių $60,473,- 
000; nuo įžangos tikietų į teat
rus $17,835,000.

Rūkymas pernai padidėjo, nes 
už cigaretus, cigarus ir kitus 
tabako produktus taksų surink
ta $387,427,880, arba $15,000,- 
000 daugiau negu 1926 metais.

u- Vis Toms Moterims

is ' |.................
, i bloko rankose, arba pinigu pre- iketu atsakyti ’

I Rėjų, kurie pradėjo demorahza- 
. Įc'ją arba papirkinėjimo sistemą 

, Lietuvoje. Tie kurie mokėsi 
stačiai į prezidentus gaudavo 
dvilinką stipendiją. Visi gti- 

| pendininkai, rinkimams atėjus, 
Į turėdavo mesti laikinai mokslą 
1 ir važiuoti į Lietuvą agituoti už

di javo.
Agitacija negalėjo būti švari, 

jei ne pasaulio tai bent Lietu
vos, naujintojars pritinkanti. 
Ji negalėjo būti švari del to 
kad stipendininkais patekdavo 
daugiausia partijai pasitarnavę 
žmonės; į juos buvo žiūrėta kai
po į agitatorius kurie užsienyje 
turėjo pasitobulinti agitacijos 
darbui; jie agitavimu, tai yra 
lojimu nuo bačkų, turėjo atsi
lyginti juos mokinantiems.

Aišku kad iš žmonių kurie 
tokiu budu patekdavo į užsienį 
ir į kuriuos žiūrėdavo kaip į 
agitatorius negalima buvo lau
kti padorumo.

Čia prisiminsime ti)< du tokio 
Vienas

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Veiklus prie Banko
Lietuvių Taupymo ir 

skolos Draugija tapo suor
ganizuota 1909 metais, prie 
kurios dirbti kaipo sekreto
rius tapo išrinktas Stepo
nas 1914 metais ir visą lai
ką joje darbavosi.

Jo ir kitų su juo veikusių j š eliav 
banko vedėjų pastangomis ° . . 
organizacijos turtas buvoi a ar 11111 
pakilęs iki netoli milijono 
dolarių. ■

Iš Lietuvos jis buvo pa
mokytas, dirbo gelžkelio 
stotyse, buvo net ant Kau
kazo nuskirtas.

Amerikon atvažiavo bū
damas apie 20 metų, pir
miausia gyveno Waterbury, 
Conn., paskui atvyko i Cle- 
velandą, kur išsyk dirbo už 
paprastą darbininką, vėliau 
gavo geresnę vietą, o kada 
pristojo prie Lietuvių Tau
pymo ir Paskolos Draugijos

(Pabaiga ant 8-to pusi.)

Pa-

Baisi Plėga Indijoj;
Mirė 3,000 Žmonių
Bombai, Indija. — Kasdien 

didesni būriai žmonių miršta 
nuo plėgos kuri pradėjo siausti, 
o gyventojai laikosi savo senų 
papročių ir atsisako pasiduot' 
moderniniam hygienos reikala
vimui. Mieste Hyderbad kuris 
turi 70,000 gyventojų vienu mė
nesiu mirė apie 3,000 žmonių. 
Gyventojai visiškai nepasitiki 
ir neklauso gydytojų kad užsi
rakina namuose ir nieko neįsi
leidžia.

Nori Suvaržyt Kanados 
Degtinės Šmugelystę 
Kanados valdžia nori suvar

žyt išgavimą Kanados degtinės 
rimui į Suv. Valstijas. 

Dabartiniu laiku tik S. Valsti
jų valdžia daboja, o ką kas iš 
Kanados perka ir kur vežasi 
niekas nežiūri. Kanada nori 
sužiurėt visas firmas kurios 
parduoda degtinę šmugelnin- 
kams išsivežti.

Užmušta 4 Ypatos
Gettysburg, Pa. — Motina ir 

trįs maži vaikai sudegė ukėje 
savo namuose York Springs, 
po to kai eksplodavo kerosino 
lempa kurią, motina pildė kero- 
sinu.

Londonas. — Moterims ku - 
rios bijo būti riebiomis sugal- Sni 
vota išganymas. Valgyklos su- 
manė parūpinti valgius tokius 
kurie neturi riebinančių mede- j 
gų, ir garsina tą patraukimui 
pas save moteriškų valgytojų. 
Tą daro hoteliai ir valgyklos.

ATE1NA VASARA

Areštavo Vienuole:
Meksikos valdžia sugavo kur

stančios literatūros prieš val
džią, kurią platino vienuolės, ir 
areštavo apie 300 vienuolių mo
kinančių katalikų vaikus Meksi
kos mokyklose, 
propagandą 
valdžią varė 
kus.

Pranešama
Meksikos banditų su. kariumene 
užmušta 37 sukilėliai ir 14 ka
reivių.

Vienuolės savo 
prieš “bedievių” 
per mokyklų vai-

kad susirėmime

Nori Palengvint Ateivių 
Įvažiavimą

Suv. Valstijų senate norima 
suminkštint ateivybės varžymo 
įstatymas ir prašalinti nekurias 
kliūtis nedaleidžianeias ateivių 
šeimynoms susivienyti.

Norima padaryt palengvini
mas ne piliečiams parsitraukti 
savo pačias ir vaikus, jeigu jie Ę 
paduoda aplikaciją pilietybei -

i 

pauuoua apnnaciją pmeiyuei.
Iki šiolei leidžia tik pilnų pi- gįį 

j liečiu šeimynas. Įr j

J rasidės kelionės Lietuvon ir at
gal. Vyks daugybė apsilankyt 

ar apsigyvent savo Tėviškėj, Sjlr jus 
ima pagunda aplankyti savo gimtinę 
šalelę, bet stoka informacijų kartais 
pabaugina ir trukdo ruošimąsi. Ka
da kreipsitės “Dirvos” Agenturon in
formacijų patirsit kad j I 2 dienų gali
ma parvažiuoti, kad prisiruošimas la
bai paprastas, kad gali gryžti Ameri 
kon piliečiai ir ne-piliečiai, kada ‘ Dir
vos” Agentūra pagamina visus reika
lingus dokumentus.

“DIRVOS” EKSKURSIJA
® Geriausi laivai išeina kas savaitė ir 
kas nori gali išvažiuot bile kada. Bet 
kurie nori važiuot linksmame būryje 
:avo draugų, galit vegistruotis Į “Dir
vom” Ekskursija. Kas ją vadovaus ir 
1-ada išplauks bus paskelbta trumpu 
laiku. Tėmykite “Dirva”.

Adresuoki t:
“DIRVOS” AGENTŪRA

6820 Superior Ave. Cleveland, O.



__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_- i
DIRVAPITTSBURGH Iš Angliakasių Kovų Vanagaičio Atsilankymas

Šeimynos Badauja Streikas prasidėjo taip senai,

LAUKIAM KOMP. A. VA- 
GAIČIO

Amerikos Lietuviams, ir jau 
Pittsburgiečiaras žinomas (nes 
pernai čia koncertavo) komp. 
A. Vanagaitis ii- pianistas M. 
Yozavitas bus Pittsburge Vasa
rio 19 d., sekmadienio vakare, 
L. M. D. svetainėj, duos savo 
juokų koncertą. Kaip jie patįs 
sakosi, kažin ar neišjudins tą 
susnūdusį Pittsburgą; sako, 
kaip tik mes sutinkam žmones 
kurie yra važinėje per kolonijas 
su kokiais parengimais, ir už
klausia kur važiuojam, tai kaip 
tik pasakom kad į Pittsburgą 
tai sako ten nevažiuokit, nes 
ten gausit pridėt savo. Bet, ra
šo Vanagaitis, mums rodos kad 
linksmomis dainelėmis ir gra
žiais juokais Pittsburgiečius ir
gi galima į judint, kaip į judi
nom kitus.

Na o aš nuo savęs pasakau 
tą, jog tikiu kad vargu tilps į 
L. M. D. svetainę publikos, nes 
kas tik dagirsta visi sako, “Ei
sim pasiklausyt Vanagėlio!”

TALENTO VAKARAS

Sausio 22 d. L. M. D. svetai
nėje atsibuvo A. L. T. Sandaros 
kuopų sąryšio Talento Vakaras. 
Ir reikia pastebėti kad tai buvo 
vienas iš puikiausių koncertų 
kokis buvo vietinių spėkų pa
rengtas. Programe dalyvavo:

Piano solo Julė Rajauskaitė, 
smuiką solo Zona Rajauskaitė, 
akompanavo M. Virbickaitė; 
Smuiką solo Ona Maniokiutė, 
smuiką solo Fel. Stanišauskas, 
akomp. M. Virbickaitė; smuiką

solo J. Kelia, piano solo Johana 
Poviliuniutė, smuiką solo Fr. 
S. Paseckas, akomp. M. Virbic
kaitė.

Dainų duetas — Marijona Gi- 
liutė ir P. Gilius, akom. M. Vir
bickaitė; smuiką solo B. Marti- 
noniutė, akomp. M. V.; smuikų 
duetai F. Sanišauskas ir V. La- 
vanas, akomp. M. V.

J. Poviliunaitė šoko, pianu ve
dant M. V.; piano solo M. Ru- 
kiutė; smuiką solo V. Levanas, 
akomp. M. V.

Akordionu grojo S. Pauliuko- 
nis. bubnu pritarė šavinis, 4 m. 
vaikutis.

Šoko Plukiutė, akomp. Plū
kiate, smuiką solo K. Savickas, 
akomp. M. V.; daina solo M. Gi- 

, liūtė, akomp. M. V.
Piano solo Milda Virbickaitė; 

smuiką solo Vytautas Virbicku
os, akomp. M. V.; šoko Zanai- 
da Venclovaitė, akomp. A. Mar- 
čilaitis; piano solo Ona Lelio
niutė, salo dainavo Elena Lelio- 
niutė, akomp. O. Lelioniutė.

Programas užbaigta su Lietu
vos Himnu, visiems sykiu gro
jant ir daįnuojant.

Iš šito būrio vietinio jaunimo 
buvo visokių, daugis pirmą kar
tą scenoje pasirodė, kiti dar su 
maža praktika savo srityje, ki
ti gi labai puikiai pasirodė. Va
karo žvaigždės buvo Zanaida 
Vensloviutė, kuri savo gražia 
išvaizda ir linksma šypsą, gra
žiai pašokdama klasiškus šokius 
publiką žavėjo; Elena Lelioniu
tė, irgi Pittsburgiečių mylima 
dainininkė, kuri buvo iššaukta 
kelis sykius. J. Poviliuniutė 
gal kiek ir perdrąsiai šoko, bet 
daugeliui labai patiko, ypač vai-

Pittsburgh, Pa. — šaltam žie
mos orui siaučiant, 100,000 šei
mynų streikuojančių angliaka
sių centralinėj e ir vakarinėje 
Pennsylvanijoje, šiaurinėj West 
Virginia ir Ohio valstijose gy-

dešimts mėnesių atgal, kad vi
suomenė jau užmiršo ko strei
kuojama. Apie keturi metai lai
ko atgal, po valdžios spaudimu, 
padaryta Jacksonville sutartis, 
sulyg kuria pamatinė alga turi

Komp. A. Vanagaičio dainų, 
juokų ir muzikos vakaras ruo
šiama Vasario 20 d., Barney 
Community svetainėje. Tai bus 
didelė naujenybė Daytoniečiams 
ir Vanagaitis su M. Yozavitu 
visus prajuokins.

Sargo Draugas.

T. M. D. REIKALAI
BROOKLYN, N. Y

Skausmai, nerviškumas, 
sunkumas šlaipnantis, da
žnai reiškia rimtų bėdų, 
Išbandykit pasaulyj gar
sų vaistą inkstų, pūslės ir 
šlapumo bėdose. Gerkit 
vandeni ir naudokit

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

Tėmykit vardo GOLD MEDAL ant 
kožnos dėžutės ir neimkit kitokių.

kinams. Plukiutė nors dar vi
sai jauna, puikiai pašoko, ir jei 
nenustos lavintis bus tikra ar
tistė.

Pianistės visos gerai skambi
no ; Rajauskiutė dar visai maža 
bet pianas jos klauso; Rukiutė, 
Lelioniutė, Virbickaitė jau skai
tosi prie didesnių, ir jos gražiai 
pasirodė, žmonių buvo pilna 
svetainė. J. Virbickas.

Reikalauja daugiau Pinigų
1928 metams Allegheny ap

skričio valdyba reikalauja virš 
$100,000 daugiau pinigų algų 
padidinimui, naujoms vietoms 
viršininkams ir didesniam skai
čiui darbininkų į kitas įstaigas 
per visą apskritį.

vena už apie $3 savaitėje ką 
gauna iš unijos iždo.

Pittsburgo distrikte, anglia
kasių kovos centre, gauna po 
$1 suaugusieji ir po 35c kiek
vienas vaikas. Kituose distrik- 
tuose iš unijos gauna dar ma
žiau.

Kai kurie streikeriai gyvena' 
savuose namuose. Nekurie dari 
vis gyvena kompanijų namuo
se, iš kurių paimta po $750 už
stato nuo šeimynos garantavi
mui nuomos, ir jie laukia die
nos kada kompanija paims ir iš
mes juos iš namų. Daugelyje 
vietų angliakasiai jau išmesti 
iš kompanijų namų ir priversti 
glaustis kur kas gali. Nekurie 
išvyta padarymui vietos streik
laužiams, bet daugiausia nei to 
kompanijai nereikalinga.

Kur tik kompanijos bando va
ryti darbą su streiklaužiais vi
sur veja streikerius su šeimy
nomis iš savo kaimelių. Unijos 
pasiūlymai užstatų garantavi
mui nuomos tapo atmesti; kom
panijų policija ir šerifai išvijo 
tūkstančius šeimynų į šaltį ir 
užkalė savo namų duris ir lan
gus. Darbininkai kurie išgyve
no po 10 ar 20 metų kompani
jų namuose negali taip lengvai 
sutikti su kompanijų logika jog 
jie turi apleisti namus kuomet 
kompanijos neturės ką su tuš
čiomis stubomis daryti.

Pittsburgo Distrikte

Suvirs 12,000 tų išmestų an
gliakasių viename tik Pittsbur
go distrikte gyvena barakuose

būti $7.50 į dieną. Taip turėjo 
būti iki Balandžio, 1927 m. Už 
mažiau negu šešių mėnesių po 
sutarties pasirašymo, Consoli- 

i dates Coal Co., kurią sako kon
troliuoja Rockefelleriai, sulaužė 
savo sutartį ir pradėjo operuoti 
su ne-unijistais, sakydama kad 
negali varyt kompeticijos su ki
tų valstijų kasyklomis kurios 
kasa anglį ne-unijistais, ir nu
mušė savo darbininkams algas 
iki $5 i diena. Metas vėliau ta

I padarė ir Pittsburgh Coal Co., 
didžiausia Suv. Valstijose, kurią 
sako kontroliuoja Meliono inte
resai. Tuoj tos kompanijos dar
bininkai ir sustreikavo ir strei
kuoja jau apie du metai laiko.

Išsibaigus 1927 metais Jack- 
sono sutarčiai, ir kitos kasyklos 
atsisakė mokėti $7.50 į dieną 
ir reikalavo unijos sutikti ant 
mažesnės mokesties. Darbinin
kai tam pasipriešino ir streikas 
prasidėjo.

Dabartiniu laiku ne tiek ope
ratoriams apeina algų klausi
mas kiek noras panaikinti uni
ją, ir kaip unijos viršininkai su
sekė, konspiraciją tame padarė 
kasyklų ir gelžkelių kompani- 
kos, bankai ir industrialės kor
poracijos. Delei šitų priežasčių 
darbininkai pasiryžę neužsileis
ti kompanijoms nežiūrint kaip 
jų šeimynos skurstų.

... ■ t, .
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DAYTON
Pastaba Sargui

ant greitųjų unijos subudavo- 
tuose. Ir kasdien dabudavoja- 
ua nauji barakai naujai išme
tamiems prisiglausti. Barakai 
daugiausia randasi skersai kelio 
?nt neutralės žemės prieš tuš
čius kompanijos namus, arba 
užpildytus streiklaužiais. Vien
tik toks vaizdas kelia abiejose
pusėse neapikantą.

Vienas kambaris, perdalintas
pusiau, yra paprasta barakuose
bustynė visai šeimynai, nežiū
rint ar turi vieną vaiką ar de
šimts. Pavieniams vyrams nė
ra jokių aprūpinimų. Jie patįs 
turi susirasti pastogę.

Anglies kurui unija parūpina,
daugiausia kastos pačių streike-

DETROIT

D.
bu-

Daug

“Dirvos” 4 num. gerb. Sargas 
paduoda keletą svarbių žinelių 
iš šios kolonijos, kurias buvo 
smagu pasiskaityti.

Bet aš nesutinku su Sarge 
pasakymu paskutiniame punk
te. Sargas rašo: “Bet dabar 
musų žmoneliai lyg užmarinti,
lyg kokiomis dujomis apsvaigę
partiviškume”.

To negalima pripažinti už vi-

' SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
< ■ ___________________________________
1 Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

v <usiorcranizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirfiniŲ. Pašaipi; išmokėta $413,550.15.

i a Kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai prl- 
.lama nuo 18 iki 50 m amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Ti- 

>'vnę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusg kainos

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

J Del platesnių informacijų kreipkitės iiue adresui M ,

3 1 .ITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA į;' 
3 307 W. 30th Street New York, N. Y. H j

qXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXI j

rių, iš kurios artimos kalno pa
šonės.

Už tris dolariuš savaitėje, 
ką gali darbininko šeimyna val
gyti? Jeigu didesnė šeimyna, 
išeina tik po kelis centus į die
ną maistui. Tik duona ir pupos 
su vandenėliu tai viskas ką ga
li gauti.

Vaikams, nei kūdikiams nėra 
pieno, išskyrus ką gauna iš mo
tinos krūtų. Kūdikiai yra alka
ni ir nedavalgę. Ir motinos, ku
rios nedavalgo kad tik vaiku
čiams daugiau liktų, yra dar al- 
kanesnės.

Pasiryžę Laikytis

Nežiūrint šito vargo, badavi
mo ir šalimo, tarp streikerių 
yra griežtas užsispyrimas lai
kytis ir nepasiduoti, nedaleisti 
kompanijoms numažinti algas. 
Ne tik vyrai bet net ir moterįs 
ir vaikai nusistatę kad vyrai ne
užsileistų.

sišką tiesą. Dabartiniu laiku 
pas mus nėra tokio atkaklaus 
partiviškumo. Dabartinis kle
bonas, Kun. V. Slavynas, jokių 
partiviškų intrigų nevarinėja 
kaip darydavo senasis, Kun. Cy- 
belis. Jeigu klebonas vaidijasi 
su savo parapijonais, jei tūli 
Lietuviai apsvaigę baltakės du
jomis ar už baltakės biznį bara
si tai yra pašalinis dalykas ir 
negalima skaityti partiviškumu.

Kaslink veikimo tai tiesa, 
Daytono Lietuviai kultūros at
žvilgiu apsnūdę, vienok šią žie
mą prasideja veikimas, štai į- 
vyks, kaipo vienas didžiausių 
nuotikių, 10 metų sukaktuvių 
Lietuvos nepriklausomybės — 
tai įvyks sekmadienį, Vasario 
19 d., parapijinėj svetainėj. Tik 
to sumanymo vykintojus reiktų 
pabarti kam rengiama toks da
lykas parapijinėj svetainėj, ku
ri yra permaža, o antra, klebo
nas gali sau nepatinkamas ypa- 
tas, ypač parapijonus ant ku
rių rūstauja, visai iš svetainės 
išvaryti. Reikėjo paimti vi
siems Lietuviams priprastą sa
lę, Barney Community, kuri yra 
puiki, sanitariška, ir tiktai už 
kelis dolariuą nuomoę, kur kle
bonas negali ponauti.

“C

Fordas išsikraustė. Iš High
land Park Fordas iškraustė sa
vo archivus į naują $2,000,000 
įstaigą Fordsone. Čionai nau
jame budinke sutalpinama visi 
raštinių darbininkai visų Fordo 
industrijų, išskyrus tik labora
torijas ir spaustuvę, kas palie
ka Dearborne.

Visas Fordo sistemos judėji
mas persikelia į naują vietą, 
kur, ant kokių 1,100 akrų že
mės, Fordas išvystė industrials 
mašiną kuri yra arčiausia pa
saulinėj istorijoj tokiai indus
trijos sistemai kuri kontroliuo
ja pati savo medegą žemėje, sa
vo arterijas-transportaciją, sa
vo viską kas tik reikalinga au
tomobilių gavinimui.

Highland Parko dirbtuvėse 
Jirba dar apie 20,000 darbinin
kų, bet dabartiniu laiku jau su- 
siųsta į naują įstaigą apie 50,- 
100 darbininkų iš senos vietos 
r dirbama nauji fordai tenai.

Kas bus daroma su sena vie
ta dar nepasakyta.

vie-

apie
Mil-

pareiga dabar turi

Didelis lermas del gatvių pla- 
inimo. Detroite miesto tarybo

je yra sumanymas praplatinimo 
latvių, kas viskas apimtų apie 
>200,000,000 sumą ir paliestų 
15,000 namų savininkų. Daugy- 
>ei reikėtų apmokėti už jų na- 
nų palietimą, taipgi daug kai- 
luotų ir pats platinimo darbas. 
Jž tai kilo taryboje didelis ler- 
nas. Miestui reikalinga pini- 
jų ir tam tikslui reiktų užtrau
kti paskola. Kolei kas plana 
tidėta į šalį ir tėra svarstoma 
Patinimas Gratiot ir Davison 
latvių.

Nužudė pačią ir save. Adrian, 
Mich. — Teodoras Blaskie nu
šovė savo pačią ir pats savo 
msižudė, o trečia ypata jo šo
vinio randasi sunkioje padėtyje 
ligoninėje.

Calumet, Mich. — George Bo- 
rich peršovė savo uačią, savo 
namį ir pats susižeidė po to kai 
susekė jog jo moteris palaiko 
meiliškus ryšius su tuo įnamiu.

PAJIEŠKOJIMAS
Paj ieškau Andriaus Žebraus

ko, gyveno Naugatuck, Conn., 
dabar nežinia kur. Paeina iš 
Suvalkų g., Sasnavos par.

Juozas šimanskas 
1905 Hamilton av. Cleveland, O.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

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

Varginanti
INKSTU

Skausmai
NUO SENUMO

Saugiai 
Palengvinami su
Santai Midy
Visose Aptekose

kenčian-

Istorija” yra sunkus ir nenau
dingas veikalas, vienok musų 
tauta žengia pirmyn apšvietoje 
ir jaunosios gentkartės daugiau 
ir daugiau joje ras naudos ir 
“Pasaulio Istorija"’ bus priedas 
prie musų literatūros labai di
delės svarbos.

Reikalinga kad visi TMD. na
riai darbuotųsi ne tiek sau kiek 
ateičiai, kiek pakėlimui musų 
tautos, ir kad savo pastangomis 
paliktų sekančioms gentkartėms 
tokių raštų už ką jos mus ilgai 
minėtų.

Nariams sunku butų patiems 
išrinkti knygas kokias reikėtų 
leisti, net ir moksliškas. Pavy
zdį turime iš kelis sykius keltų 
klausimų apie Amatų Vadovė
lius. Nei sykio dar nei vienas 
rašantis vadovėlių klausime ne
susitaikė su kitu, kad tokio tai 
tikrai Vadovėlio reikia: kožnas 
vis siūlė kitokį, kokis jo supra
timu butų reikalingas.

TMD. turi išrinkus valdybą 
ir rimtus Literatūros Komisijos 
žmones, kuriems pavesta raštų 
leidimo darbas, ir reikia pasiti
kti jų kompetentiškumu.

K. š.

rimto darbo, ų kad vėl na-
veidais žadu
M. D. Juk

Iš TMD. 3-čios Kuopos
Pirmas šių metų T. M. 

3-čios kuopos susirinkimas 
vo skaitlingas ir gyvas,
narių užsimokėjo mokestis ir 
įsirašė naujų narių.

Kuopa ėmėsi svarstyti kur 
geriausia tiktų laikyti šių metų 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
seimas. Buvo įnešta pasiūlyti 
laikyti sykiu su S. L. A. seimu 
Baltimorėje. Visapusiai apkal
bėjus šitą klausimą sutikta jog 
Baltimorėje seimas sykiu su S. 
L. A. seimu geriausia tiktų. Tą 
reikalą rekomenduoja Centro 
Valdybai, kuri skiria seimo 
tą.

Sekantis klausimas buvo 
naujas knygas, po “Dailės
žinų”. Iš Centro Sekretoriaus 
V. Sirvydo, kuris yra šios kuo
pos nariu, paaiškėjo jog musų 
didžiausia
būti išleist trečią tomą “Pasau
lio Istorijos” ir kvietė visus na
rius kuolabiausia apie tai rūpin
tis.

Kuopa buvo pakviesta prisi- 
lėti prie apvaikščiojimo Opere- 
.ės Draugijos sumanymo vi
siems bendrai ruošti Lietuvos 
Nepriklausomybės 10 metų su
kaktuvių paminėjimą.

Kuopos valdyba 1928 metams 
išrinkta ši: V. Sirvydas pirmi
ninkas; V. Višnius sekretorius; 
P. Vizbarą iždininkas.

Šiame susirinkime pasirodė 
iymės kad žmonės pradeda at
sigauti nuo klaidintojų, mesti 
juos ir gryžti prie 
Met smagu darosi 
■iai su linksmais 
larbuotis prie T.
štikrųjų musų organizacija yra 

.’iena iš rimčiausių, kurioje jo
čių politikų neturi būti maišo- 
na. Kas gali būti svarbesnio 
:aip naudingų 'moksliškų kny- 
rų leidimas.

Susirinkime buvo iškelta min
ių jog reikia stengtis leisti to- 
cias knygas kurių žmonės rei
kalauja. Bet Centro Sekreto- 
•ius paaiškino jog tas niekados 
nebūtų galima pasiekti, nes 
įmonių mintįs yra labai skir
tingos ir knyga yra labai keblus 
Jausimas. Vieniems viena pa- 
inka, kitiems kita. Manyta kad 
‘Pasaulio Istorija” visiems pa
iks, bet pasirodė kad ją vieni 

giria, kiti peikia.
Mums svarbu, sako sekreto

rius V. Sirvydas, kad TMD. iš
leistos knygos butų ne vieniems 
ir ne keliems metams bet kad 
jos niekuomet nepasentų ir bu
tų pilnoje savo svarboje. Ne- 
kuriems nariams tokios knygos 
nepatinka dėlto kad jie nesu
pranta aukštosioss literature 
vertės, klasiškų knygų svarbos, 
bet suprantančių skaičius vis 
dauginasi ir ateityje supras ir 
įvertins ne tik musų išleistas 
knygas bet ir musų organizaci
jos narius kurie Draugiją pa
laikėm ir sudėjom pinigus kny
goms leisti. Juk mes ne sau 
dirbam, sako V. Sirvydas, bet 
del ateities, ką mes gero pada
rysim tas bus gera ir ateities 
laikuose.

šitą suprantant, visi T.M.D. 
nariai stengkimės daryti vien 
tai kas gera ir naudinga, nors 
mums butų nesuprantama. Rei
kia pripažinti kad nekurierps T. 
M. D. nariams, kurie mažiau su
sipažinę su skaitymu, “Pasaulio

WARKEGAN, ILL.
TMD. 13-ta kuopa laikė savo 

metinį susirinkimą Sausio 14 d. 
pas J. Masiliūną, 828 Lincoln 
gat. Susirinkime vėl buvo už
tvirtinta sena kuopos valdyba: 
Pirmininkas K. Ambraziunas, 
Iždininkas J. Maseliunas, Sekr. 
J. Misevičius.

Iš kuopos iždo paaukota $5 
Dę^čs -Šerno paminklui. -

Sekantis susirinkimas nutar
ta laikyti K. Ambraziuno na
me, 844 Lincoln st.

J. Misevičius.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

C820 Superior Ave Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkal

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

Bulgariškų Šaknų (Kraujo) Arba
ta yra žymi šeimyninė 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.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
[ĘAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, w jeigu žmogaus 
'dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo is-

Didelė tuba Listerinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co„ Saint
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SANSKRITO GALVOSŪKIAI I

1 Sugalvojo gerb. Spragilas ?
2 Čia bus talpinama sakiniai senovės Sanskrito kalba, gimi- ;
j ninga Lietuviams. Atidžiai suskirstykit šiuos Sanskrito * 
| žodžius į Lietuviškus, ir gausit iš jų jums gerai žinomus ; 
* Lietuviškus sakinius. j

I
 GALVOSŪKIS No. 11 į

LE KĖKAIS AKALA SNUT UPE KAIPVA BAL AS į 
(Lietuviški žodžiai ir jų raidės eina ištisai, be sumaišymo.) >
Kas teisingai išris šitą galvosūki ir prisius juos iš dviejų numerių, ; 
su 5 savo draugų adresais kurie “Dirvos” neskaito gaus DYKAI < 
knygelę “ŽMONIŲ LIGOS” (pridėkit 2c štampą persiuntimui) ♦

GALVOSŪKIS No 8 BUVO TOKS:
“Kas nor panai Marijai tarnaut”

i
i
i
i

GERB.
SPRAGILO |

GUŠTELE

*------------------------.

GERB. SPRAGILO SAP
NAS APIE GERAS IR 
BLOGAS VALDŽIAS

Aną šiokį pono Dievulio 
vakarą, kai labai snigo ir 
•pustė, gerb. Spragilas par
ėjo iš darbo, ir labai supus
tytas inėjęs į vidų ėmė kra- 
tyt sniegą nuo savęs, net 
visos lentynos, stalai ir krė
slai apsikratė, o paskui kai 
ėmė tirpt tai ir pasileido.

Ale pasileido gerb. Šon-1 
kaulio gerklė, ba kai ėmė 
rėkt už tokį darbą tai net 
kuolais ausis užsikimšus ne
galėtum negirdėt.

— Vat, misliu sau, tvarka 
pasaulyje: jeigu taip butų 
demokratizmas ir namuose 
tai žmogus nuo pačios des
potizmo ir bausmės galėtum 
išsisukt: tuoj sušauktum
Namų Tarybos posėdį ir ap
svarsčius, pasiteisinus galė
tų balsuot ar aš kaltas ar 
ne, ir jeigu uždėtų bausmę 
tai vistiek tik su didumos 
nusprendimu. O dabar, pa
griebė tave už sprando, pa
davė mazgotę ir diktatoriš
kai įsakė nušluostyt vande
nį, o jeigu ne tai atsidursi 
Varnių Sibire, ar tam pana
šiai, kokią vietą tik jos dik
tatoriška galva tau išras.

Dar gerai kad davė val
gyt, o jeigu ne tai jos dik
tatorišku įsakymu bučiau 
nuėjęs gult ir reikėtų tylėt.

Ale ką čia su miegu. Ma
ne išbudino mano kaimynas 
ir vedasi.

savo kad Ragožiaus šuo tu
ri būti nubaustas. Ale ne
buvo dviejų trečdalių didu
mos tai teismas atidėta ki
tam sykiui.

— Eime namon, — kai
mynui sakau aš.

— Palauk, dar yra kita 
byla, — sako jis.

Antra byla buvo: kokio
mis žirklėmis— trumpomis 
ar ilgomis — kirpikai priva
lo kirpti žmonėms plaukus. 
Moteriški balsai nusprendė 
kad kirpt trumpom, ba jei
gu gražus kirpikas pasitai
ko tai gauni ilgiau su juo 
paflirtuoti.

— Eime namon, — sakau 
kaimynui aš.

— Palauk, dar yra kita 
byk, — sako jis.

Demokratiško teismo sek
retorius skaito bylą.

Piliečiai turi nubalsuot ar 
tašytais akmenais ar plyto
mis gryst didžiąją miesto 
gatvę. Prie dviejų trečda
lių didumos truko vieno 
balso, ale kad gatvė buvo 
visai nepervažiuojama ir 
jau tas klausimas penktu

i
(iki isšimetė visi su mažiau 
i balsų jau ir saulutė pradėjo 
| tekėt. Galiaus išrinkom Šu
rnų Gaudymo Komisarą.

— Eime namon, — sakau 
kaimynui aš.

— Palauk, dar yra kita 
byla, — sako jis.

Demokratiškos sistemos 
teismo sekretorius skaito 
skundą ant Laiškų Išnešio
tojo už ėmimą kyšių, ba jį 
sušalusį vieną rytą viena 
gera šeimininkė pavaišino 
puoduku kavos.

Laiškų Išnešiotojas atras
tas kaltu ir nubaustas nete
kimu Piliečio Teisių ant tri
jų metų laiko.

— Eime namon, — sakau 
kaimynui aš.

— Palauk, dar yra kita 
byla, — sako jis.

Demokratiškos sistemos 
teismo sekretorius skaito 
kitą. Skundas ant visų Pi
liečių diduma balsų išrinkto 
miesto urėdo, kad jis suvo
gė daug Piliečių Iždo Pini
gų.

Eina pasiaiškinimai ir pa
siteisinimai, įrodinėjimai ir 
užsigynimai. Eina balsavi
mas: Kaltas ar Ne. Nubal
suota kad Nekaltas, ba jis 
prieš balsavimus j visus 
piktai pažiurėjo... .

— Eime namon, — sakau 
aš kaimynui.

— Palauk, dar yra kita 
byla, — sako jis.

— Pasikark tu su savo 
bylom, kada aš miegosiu, 
aš turiu j darbą eit, — sa
kau aš.

— Drauge, kaip gali pa
likt kitų rankose savo mies
to tvarką: išeisi, kiti pada
rys kaip jiems patinka. De
mokratiškoj tvarkoj kitaip 
negali, — sako jis.

— Dar sykį sakau: pasi
kark tu su savo demokra
tiškumu, ba kiek sykių už 
ką aš balsavau, vis kitaip iš
ėjo ir nutarta taip kaip ki-

ti norėjo, — sakau aš.
— Ale vistiek, drauge, tu

ri sutikt su didumos nuo
sprendžiu, — sako jis.

Ale daugiau aš jo neklau
siau ir pametęs Demokratiš
kos Sistemos Tarybos Posė
di išbėgau. Bėgu tekinas ir 
atbulas žiuriu ar toli nubė-. 
gau, ir misliu visu keliu:

Ot ko žmonija susilaukė! 
Ar reikia dabar visam mie
stui, visai šaliai taip vargt 
per naktis,'kada kaltininką 
gali nubaust vienas žmogus, 
kada gatvę gali išgryst vie
no sumanymas: akmenais, 
ar plytomis ar asfaltu, bile 
tik bus išgrysta; ar šunų 
Gaudymo Komisarą paskirs 
vienas ar išrinks visas mie
stas ; ar ką kitą padarys vie
nas kuris tam geriausia tin
ka, o ne visi kurie nieko en- 
išmano....

Bėgu per tiltą, ir ibėgau 
j kitokios valdžios sistemą, 
kur valdo Diktatorius, ir 
patyręs kad čia kitokia val
dymo tvarka, nutariau pa- 
tyrinėt kaip čia dalykas ei
nasi, o ką patyriau pasaky
siu kitame numeryje.

Reikalaukit “Dirvoje”

VANAGO 
PLUNKSNA

paminėtų dainų yra pasakyta 
kokios gaidos tinka (kokia na
ta), taigi kas tik nori publiką 
prijuokint naujomis dainomis 
tą gali padaryti įsigydamas šią 
“Vanago Plunksną”.

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

po 25c.

Štai kas Vanago Plunksnojo 
telpa :

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

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

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

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

Knygelė yra padaryta taip 
kad tiktų į kišenių įsikišti ir | 
nešiotis Į repeticijas. Prie čia j

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

Gyląs ir Skausmus

Visose aptiekose—35c ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Children’s Musterolc (lengves

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Murine Co., Dept. II. S.,9 E. Ohio St., Chicago

I
I

I

i

— Kur tu mane vedi? — 
sakau aš.

— Į Piliečių Tarybos Po
sėdį, — sako jis.

Turiu rengtis ir eit.
Nueinam, susirinkęs visas 

miestas apspręst ką daryt 
su Ragožiaus šuniu, kuris 
neduoda Krapštienės katei 
ant tvoros sėdėt: kaip tik 
pamato taip ir šoka ant jos, 
gatavas visą tvorą nuverst. 
Krapštienė apsiskundė Ta
rybai. Reikia nuosprendis 
išnešt.

Balsuojam. Kurie turi šu
nis tie balsavo kad Rago
žiaus šuo turi tiesą savo kie
me ant Krapštienės katės 
lot. Kurie turi kates tie bal-

sykiu iškeliamas ir be pa
sekmių, tai pasiūlyta prie 
bylos pataisymas kad reikia 
liet asfaltu, ir kurie gyve
no asfaltu lietose gatvėse 
tie balsavo kad butų gren
dama plytomis, kurie gyve
no ant akmenais grystų ga
tvių tie balsavo kad butų 
grendama asfaltu, o kurie 
gyveno ant plytomis grystų 
gatvių balsavo kad butų 
grendama akmenais, ba vis 
žmogus neužganėdintas taip 
kaip yra ir nori kad butų 
kitaip.

Ir vėl klausimas atidėta 
kitam sykiui.

— Eime namon, — sakau 
kaimynui aš.

— Palauk, dar yra kita 
byla, — sako jis.

Demokratiškos sistemos 
Sekretorius skaito toliau.

Dabar ėjo rinkimai mies
to Šunų Gaudytojo.

Perstatymas kandidatų j 
tą garbingą vietą. Vieni 
perstato buvusį gubernato
rių, kiti miesto majorą, kiti 
vyskupą, kiti mokytoją, ki
ti konduktorių, kiti gelžke- 
lio inžinierių, kiti stoties 
šlaviką, o mano kaimynas 
perstato ir mane, ale aš at
sisakiau, ba nelabai greitas.

Kurie apsiėmė, r.eikėjo už 
juos balsuoti. Kandidatas 
turi gauti didesnę pusę Po
sėdyje esančių balsų, tai

“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 čekį, užrašyk savo adresą ir pridėjęs 
tik $1.00 atsiųsk “Sandaros” Administracijai, 327 E Street, So. 
Boston, Mass., o jeigu nenori sukarpyti laikrašti tai atsiųsk tik 
^l.^O su savo adresu, pažymėdamas iš kurio laikraščio sužinojai. 
Naudokitės proga!

$1.00 ----- Taupyk Dolari-----  $1.00
Užsirašančiam laikrašti “Sandarą” ant metų šis čekis skaitomas vieno 

dolario vertės. Užsirašymo laikas baigiasi Vasario 16 dieną. “Sanda
ros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” Administracijai šį čekį pri
dėjęs tik Vieną 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.
'.V.W.W.'.'AV.V.WVM’.V.W.’lSVA'.W.W.VAWAWASMIEGOKITE PATOGIAI

Tik sveiki gali patogiai 
miegoti. Jei nervingi, er- 
zulingi, išvargę, negalite 
miegoti, atsikeliate ryte 
vis nuvargę, jus žengiate 
žemyn; tai 
ženklai kūno 
silpnybių. In
kstai ir pūslė 
gal reikalingi 
pagalbos iš

Tėmykit vardo GOLD MEDAI, 
ant dėžučių ir neimkit kitokių. 

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

mesti nuodus kurie tas 
bėdas gamina. Gerkit dik- 
čiai bandens ir naudokit 
Gold Medal haarlem oil 
capsules (vienatinės tik

ros), tai pa
garsėjęs pa

saulyje diure- 
tiškas akstin- 
tojas. Dėžutės 
po antspauda.

I puslapių, tinka 
minusia dovana pasiuntimui Į Lietuvą jaunimu 
moksleiviams Kalėdoms. Tinka dovanoti o P

7 Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didele 
f* knyga — viso 1 52 puslapių — atiduodama už numažin

tą kainą — tiktai už 50 centų, Dabar laikas pirkti!

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

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

KAS PRISIUS “DIRVAI” VIENĄ NAUJĄ METINI 
SKAITYTOJĄ GAUS ŠIA ŽINGEIDŽIĄ KNYGĄ~ 

VISIŠKAI DOVANAI!

Užmokesti siųskit pašto štampais.

'DIRVA'’
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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SMAGI NAUJIENA SKAITYTOJAMS

^UGA, auga, auga! — to
kią smagią naujieną ga

lime pranešti jums, bran
gus “Dirvos” skaitytojai.

Jūsų laikraščio, “Dirvos”, 
skaitytojų eilės diena iš die
nos didėja, auga. Kada kiti! 
musų laikraščiai dairosi kasi 
daryti, šaukiasi į visuomenę 
pagalbos, sugalvoja visokius 
budus patraukimui daugiau 
dolarių, kiti turi savo orga
nizacijų kuopas ir per jas 
nuolat verkia aukų ir para
mos, “Dirva” auga be viso
kių tokių prašymų, prisivi
liojimų.

“Dirva” auga savo nuo
pelnais. Laikraštis kuris tu
ri ką nors daugiau skaityto
jui duoti šalip pliovonių ir 
partiviškų barnių visados 
gali augti.

Visuomenė įvertina “Dir
vą” ir atsilygina jai savo 
užsirašymu.

Nei blogi laikai, nei kaina 
nei “fašizmai” nei kitokie 
dalykai nepastoja “Dirvai” 
kelio augti.

Visi paprastai griebiasi to 
laikraščio kuris auga, pro
gresuoja savo turiniu, o ne 
to kurs pašvinkęs nudėvėtu 
partiviškumu nieko daugiau 
skaitytojams neduoda.

“Dirvos” žymus augimas 
eina jau trejetas pastarų 
metų, bet šią žiemą ypač tas 
apsireiškė: nauji skaityto
jai būriais prisideda, senieji 
užrašinėja “Dirvą” savo gi
minėms Lietuvoje ir drau
gams čia Amerikoje, ir pa
tįs įsikibę laikosi neužvilki- 
nėdami savo prenumeratų.

Dirbkime, mieli skaitvto- 
jai, taip ir toliau visi išvien: 
“Dirva” kaip davė, duoda, 
taip ir duos jums naudingų 
raistų, o jus iš savo pusės 
stengkites kad kuodaugiau 
jūsų draugų ir giminių gau
tų juos pasiskaityti.

visam kaimui ar miesteliui.
Tas gal kaip kur ir prakti

kuojama, bet reiktų visur.

Muilinimas Akių
Musų komunistėliai šienavo, 

šienavo iki plikai nugremžė sa
vo pasekėjus. Dabar reikia nau
jų, ir ačiū dievams atsirado ge
ra proga — tas garbingas “fa
šizmas” Lietuvoje! Ar gali ko
munistai už tai ant perversmo 
pykti!

Jie sudarė “laikiną priešfašis- 
tinį komitetą” ir šaukia dabar 
visų Amerikos Lietuvių “seimą” 
i Brooklyną, o kvietimus siun
tinėja TMD. ir Sandaros kuo
poms, neskaitant jau kitų orga
nizacijų. Kad j tas draugijas 
kreipiasi yra ir priežastis: ne- 
kurios jų kuopos, o Sandaros ir 
centras, kilo prieš “fašistus” vi
su smarkumu. Sandariečiai ta
po sukelti prieš dabartinę Lie
tuvos valdžią. O kadangi taip 
yra tai komunistams reikia tik 
šienauti. Ir ar dyvai bus jei ke
letas karštų Sandariečių nuva-

•žiuos į komunistų “seimą”? Juk 
jų “seimo” programs kaip tik 
išdėta tie punktai už kokius ir 
Sandariečiai varosi.

Reiktų kad “Sandara” panau
dotų savo Įtekmę ne tik į savo 
kuopas bet ir Į kitas jos sude- 
moralizuotas draugijas kad jos 
nesiųstų jokio delegato Į komu
nistų “seimą”.

Laikraštis Brazilijoj
Iš Sao Baulo, Brazilijos, atėjo 

pirmas numeris “Pietų Ameri
kos Lietuvio”, 4 puslapių didu
mo, Lietuvos laikraščių forma
to savaitraščio. Leidžia Lietu
vių Literatų Grupė, redaguoja 
Juozas Ruškys. Laikraščio tu
rinis yra Lietuviškas, patrioti
nės dvasios, ir eina į vietą su
stojusio “Brazilijos Lietuvio”.

Laikraštis bus gera atrama 
prieš Lietuvių tamsintojus ir 
išnaudotojus komunistus, kuriu 
ir ten priviso. Darbo žmonelia: 
turės bent kiek teisingesnį žodi

Laikraščio finansinės galimy
bės yra menkutės ir prašosi vi
sų paramos.

Radio Lietuvoje

ATEIK....
Ateiki, mylimoji, pas mane su šypsą, 
Suteiki man, gražioji, smagumą kai giedra; 
Dainuoki man, brangioji, dainelę širdingai, 
Žiūrėk manin, skaisčioji, akelėm meilingai. 
Vai ilgu man be tavęs, ramybės netekau, 
Ilgiuosi kai dienelės kai naktyje tunau. 
Kai naktį siauč’ gludumas ’kad’ saulė šviest 

nustoj’, 
Taip širdis man be tavęs tik liūdesy  j tuno j. 
Pasaulis man prašvinta kai tave pamatau, 
Paukšteliai meiliai čiulba tada rods garbei 

tau;
Jausmų tad širdžia pilna tau dainą tik pinu 
Žodeliais meiliais tave pasauliui garsinu. 
Ką mums likimas turi visai aš nežinau, 
Rustai ar eiliai žiuri j mus nenumanau; 
Bet širdis džiaugsmą turi mylėti kad galiu, 
Kad tave iš daugybės išrinkęs sau turiu.

Adonis.

M. V. Gogolis
BAISUS KERŠTAS

Ant.-Fer. Max.
(Tąsa iš pereito num.) sielos stovis atspindi virpančiame stambia-

POETAMS

Lietuvoje įsteigus radio stotį 
per ją stengiamasi padaryti to 
kas yra naudingiausia Lietuvos 
gyventojams. Duodama paskai
tos apie sveikatą, ūkininkams 
reikalingos žinios, informacijos 
apie orą, ir tt. ir tt., šalip muzi
kos programų.

Svarbus darbas varoma ir del 
Vilniaus: per radio buna Vil
niaus valanda, priminimas visai 
tautai apie Vilnių, kurio ragina
ma neužmiršti.

Dar kita nauda iš radio turė
tų būti nepražiurėta: tai panau
dojimas jo tokiuose atsitiki
muose kaip Tauragės riaušės. 
Ten riaušininkai skelbė kad jau 
Kauno valdžia nuversta ir vis
kas atlikta kas jiems reikalin
ga, ir tt. Per radio turėtų būti 
visas kraštas informuojama a- 
pie valdžios padėtį kad piliečiai 
nebūtų klaidinami gandų.

Viena ko gaila tai kad mažai 
kas radio turi, ypač provincijo- / 
je. Kaip kaimietis gali žinoti 
ką jam iš Kauno radio stoties 
ore ’balsai kalba jeigu jis ne- . 
turi radio priimtuvo.

Geriausia butų jeigu šaulių 
Sąjungos būreliai įsigytų radio 
priimtuvus ir paskirtomis va
landomis duotų progos išgirsti

DAINA
(B. Vasiliūnas)

Išmirė tėveliai, nameliai liko, 
Našlaičiai verkia vieni palikę, 
Oi liūdna, liūdna, oi širdžiai liūdna, 
Našlaičiai verkia vieni palikę.

Girdžiu kaimyno gaideliai gieda,
O našlaitėliams ašaros rieda,
Oi liūdna.... ir tt.
O našlaitėliams ašaros rieda.

Žiuriu pro langą į tuos kapelius,
Kur paguldyti mieli tėveliai, 
Oi liūdna. ... ir tt.
Kur paguldyti mieli tėveliai.

Einu pro šalį, pro tuos kapelius, 
Nebekalbina meilus tėvelis, 
Oi liūdna.... ir tt.
Nebekalbina mielas tėvelis....

O kas ten žydi vidur girelės,
O kas ten verkia vidur naktelės?
Oi liūdna.... ir tt.
O kas ten verkia vidur naktelės?

Paparčiai žydi vidur girelės, 
Našlaičiai verkia vidur naktelės, 
Oi liūdna.... ir tt.
Našlaičiai verkia vidur naktelės....

O kas nuraškys paparčio žiedą,
O kas nuramins našlaitį biedną?
Oi liūdna.... ir tt,
Oi kas nuramins našlaitį biedną?....

Rasa nurėdė paparčio žiedą,
Aštrios rykštelės našlaičius biednus, 
Oi liūdna.... ir tt.
Aštrios rykštelės našlaičus biednus..

Pradėjo svečias kalbėti kaip vieną kar
tą su Danilu nuoširdžiai ir atvirai besikal
bant daug, daug ką naujo iš jo patyręs, ir 
tame pasikalbėjime Danilas jam pareiškė: 
“Klausyk, brolau Koprianai, kada mane 
Dievas pašauks į dangaus karaliją, paimk 
mano žmoną sau už pačią.... ”

Katrė sudrebėjo ir savo akių žvilgs
nius įsmeigė į jo veidą.

— Ai! — suriko ji: — tai jis! tai mano 
tėvas! — ir peilį prieš jį pakėlė.

Ilgai ėmėsi svečias stengdamasis iš
traukti iš jos peilį.... ištraukė, užsimo
jo.... ir baisus dalykas atsitiko — užmu
šė tėvas savo beprotę dukterį.

Įsiutę kazokai griebėsi prie raganiaus; 
bet šis suspėjo ant žirgo užšokti.... ir su 
žirgu smego kaip nebuvęs.

XIV.
Už Kijevo sienų pasirodė negirdėti, 

neregėti stebuklai. Visi ponai ir hetmo- 
nai rinkosi žiūrėti tų stebuklų. Staiga pa
sirodė tolimos pasaulio šalįs. Tolumoj mė
lynavo Limanas, už Limano išsiliejus Juo
doji jura. Nekurie žmonės pažino iš užjū
rio kyšančią kalnuotą Krymo šalį ir pelkė
tą Sivašą. Iš kairės pusės aiškiai matėsi 
Galicijos žemė.

— O ten kokie stebuklai? — teiravosi 
vyrai, rodydami į toli, toli apsitraukusią 
padangę, labiau panašią į pilkus debesis 
baltomis viršūnėmis.

— Tai tolimi Karpatų kalnai! — kal
bėjo žinovai seneliai, — tarp jų yra ir to
kie nuo kurių sniegas niekad nenutirpsta; 
tokie aukšti kad debesims kelią pastoja ir 
jie jų prieglobstyje naktį praleidžia.

Staiga vienas iš susirinkusių ir bai
mingai nustebusių vyrų šoko ant žirgo ir 
žvalgydamasis į šalis it vejamas, visomis 
jiegomis spaudė savo žirgą. Tai buvo ra
ganius. O ko išsigando? Baimingai žiū
rėdamas į nuostabų ritierį pažino jį — tai 
buvo tas pats veidas kuris jam neprašytas 
pasirodė bedirbant šaukiamus burtus. Ir 
oats suprato kodėl taip liūdna ir baugu tą 
keistą raitelį pamačius. Visas daužėsi, vi
jo žirgą pakol saulutė nenusileido, padan
gėj žvaigždės nesuspindėjo. Pasuko žirgą 
j namus, nori paklausti velnišką jiegą ką 
reiškia šie stebuklai. Jau norėjo su žirgu 
šokti per upelį kuris siauras it rankovė 
vingiavo skersai kelią ir.... staiga žirgas 
pilname šuolyje piestu atsistojo, atsuko į jį 
savo snukį.... ir vėl stebuklas — keistai 
nusikvatojo! ir pro iššieptą snukį suspin
dėjo dviem eilėm baisus balti dantis. Ra
ganiaus plaukai piestu atsistojo, laukiniu 
balsu jis suriko, siautulio balsu pravirko ir 
siaubo pagautas veja žirgą tiesiog į Kijevo 
miestą. Jam vaidenasi kad iš visų pusių 
renkasi baisios šmėklos ir nori jį pačiup
ti: tamsių miškų pakraščiuos stovinti me
džiai gyvais virto, juodomis maknotomis 
barzdomis juda ir tiesdami savo šakas jį 
gaudo, nori pagauti; ir žvaigždės rodos 
prieš jį bėga, visiems pranešdamos kad 
vyksta baisus velnio tarnas; ir kelias ku
riuo jis joja nerimsta, ūžia, o pėdsakiais 
žirgo pasagų balsai aidi.

Siaubo vejamas raganius skuba į Kije
vo miestą — į šventą vietą.

XV.
Savo celėj prieš mirgsintį žibintuvą sė

di senelis vienuolis ir skaito šventą knygą. 
Jau daug metų prabėgo kaip jis užsidaręs 
savo celėj; jis jau sau padirbo tinkamą 
karstą, kuriame kasnakt miega — jam kar
stas malonus kaip kitiems minkšta lova. 
Šventas senelis uždengęs šventą knygą 
.pradeda melstis.... Staiga įbėga nuosta
bus vyras. Pirmą kartą gyvęnime nuste
bo šventas vyras pamatęs tokį svečią ir to
liau nuo jo pasitraukė. Jis vis dreba kai 

.drebulės lapas; laukinėm akim žvairuoja, 
iš akių išgąstinga ugnis skrieja; jo visas

me kune.
— Melskis, tėve, melskis! — prašyda

mas šaukė atbėgusis: — melskis už žuvu
sią sielą! — ir išvirto ant žemės.

Šventas vienuolis persižegnojo, paėmė 
knygą ir norėjo melstis.... staiga išgąs
tingai atgal pasitraukė ir vėl knygą padė
jo.

— Ne, prakeiktas nusidėjėli! nėra tau 
atleidimo! Skubėk iš mano celės! Aš ne
galiu už tave melstis!

— Ne? — suriko raganius kaip bepro
tis.

— Pažvelgk į šventą knygą: juodos 
raidės kraujo lašais pasriuvo.... Dar 
niekad pasaulis nebuvo matęs tokio nusi
dėjėlio !

— Tėve! tu tyčiojies nelaimingu!
— Šalin, prakeiktas niekše! Nenoriu 

iš tavęs juoktis. Baimė mane apniko. Ne
laimė žmogui su tavim būti!

— Ne, ne! tu juokiesi, to nekalbėk. Aš 
matau, tavo burna prasivėrus, štai eilėmis 
tavo seni dantįs balsuoja!....

Ir 'kai pasiutęs kirto — ir užmušė 
šventą vienuolį.

Koks tai sunkumas užviešpatavo ir 
viesulu per laukus, miškus išsisklaidė. Iš 
anos pusės miško iškilo sausos, gyslotos, il
gais nagais rankos: sudrebėjo ir staiga 
smego.

Ir jis jau nieko nebijo — nieko jis ne
junta. Viskas jam niekis, tik ausyse ūžia, 

i galva it nuo apinių žiedų svaigsta, akyse 
I temsta — viskas kas tik prieš jo akis sto
vi kai voratinkliu dengias. Užšokęs ant 
žirgo joja j Kanevo miestą, norėdamas iš 
ten pro Čerkasus tęsti dar toliau kelionę— 
į patį Krymą, pas Totorius. O ko jis'ten 
skuba tai ir pats nežino. Joja jis dieną, jo
ja antrą, bet vis Kanevo nematyti. Kelią 
joja tikrą, jau laikas butų jį pasiekti, bet 
vis dar nesimato. Toli suspindo cerkvių 
bokštai: bet ne Kanevas, o Šumskas. Nu
stebo raganius matydamas kad jis visą lai
ką joja į priešingą pusę. Paspaudė žirgą 
itgal į Kijevo mieštą ir dienai praslinkus 
mato aukštus bokštus; bet ne Kijevas tik 
Galičas, kuris dar toliau nuo Kijevo buvo 
kai Šumskas — visai arti Vengrijos sienos. 
Nežino kas ir pradėti, atsuko žirgą vėl į 
priešingą pusę, bet vėl pajuto kad priešin
gai joja ir vis pirmyn, pirmyn.

Ne vienas mirtingas žmogus negalėtų 
pasakyti kas dėjosi raganiaus krūtinėj; o 
jei kas butų pamatęs tai butų naktį neuž- 
miręs — butų amžinai nesijuokęs. Tai bu
vo ne pyktis, ne baimė ir ne žiauri apmau- 
ia. Nėra pasaulyje tokio žodžio kuriuo 
galėtum pasakyti jo vidujinį jausmą. Šir
dis jo dega, širdis liepsnoja, jis nori visą 
pasaulį žirgo kojomis sutrempti; paimti 
visą žemę nuo Kijevo i'ki Galičiaus, su žmo
nėmis, augalais ir visais gyviais ir j Juo- 
iąją jurą paskandinti. Bet ar iš pykčio, 
ar pagiežos tą nori daryti, ne — kodėl ir 
pats nežino. Jį šiurpas pakratė kada prieš 
jį arti pasirodė aukšti Karpatų kalnai ir 
dar aukštesnė Krivano viršūnė tamsia uka- 
kana prisidengus; o žirgas šėlsta, neša ir 
jau zovada kalnais dumia. Tamsios ūka
nos nuo kalnų prasiskleidė ir prieš pasiro
dė baisus milžinas — raitelis-vaiduoklis... 
Raganius nori žirgą sustabdyti, tvirtai pa
vadžius tempia; o žirgas laukiniu balsu 
žvengia, piktai ausim karpo ir vis artyn 
milžino raitelio dumia. Vaidenasi raga
niui kad visas jo kūnas sutingo, kad neju- 
domas raitelis sujudėjo ir kartu akim pra
žiūrėjo ir pamatęs prieš save atdumiantį 
raganių garsiai nusikvatojo. Kai perkūno 
trenkimas nuaidėjo pro aukštus kalnus 
baisus juokas ir atgarsis sukratė raganiaus 
širdį, ir viską sukratė kas jo viduje buvo. 
Jąm rodos kad koks tvirtuolis į jį patį įlin
do, ii' vaikščioja visame- kūne ir kūjais mu
ša širdį, gyslas.... Toks buvo baisus, pik
tas juokas.

(BUS DAUGIAU)

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 i 
pasistengkit išsiųsti DA
BAR kai šį pranešimų 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 
vertes 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.

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.

TIKRAS BUDAS SU-
LAIKYT MUSKULU

SKAUSMUS
Nekentėk strūndiegliu ir skausmu 

nuo sustyrusių muskulų ii- 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 Plas- 
teris užbaigia skausmus lyg magiš
kai, del to kad gyduolės ant plaste- 
rio persisunkia per odų ir eina tie
siog į apimtas vietas ir būtinai pra
deda savo nuostabų veikimų ir tei
kia pagalbų taip ilgai kol prasteris 
laikomas prie kūno.

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

Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.



APYSAKAITĖ Iš REALAUS GYVENIMO.
Leonas Vitkauskas.

— Šiandien ir rytoj duonos negausit! 
Tokios kalbos belaisvių liogeryje pas 

Lenkus nebuvo jokia naujiena.
Viename didžiuliame, aptvertame, iš 

kelių didelių barakų, liogeryje buvo apie 
šešiolika tūkstančių belaisviii — apie ketu
ri tūkstančiai Lietuvių ir apie dvylika tūk
stančių bolševikų.

Bolševikus laikė atskirai, ir jų užlai
kymą dar labiau negu Lietuvių, Lenkai pa
sunkindavo. Jiems teduodavo tiktai tiek 
maisto kad duonos kepalėlis — kuri Lie
tuviai gaudavo ant kelerių — jiems būdavo 
skiriamas ant šešių žmonių.

. Šiaip gi ir vienų ir kitų maistų užpil
dydavo dažnai duodamos silkės — didelės 
ir jau apšmekusios, ir kiekvienas belaisvis 
jų gaudavo pradedant nuo porcijos suside
dančios iš tokios silkės pusės ir baigiant 
net, kartais, pusantros. Nesant užtekti
nai duonos, tos silkės labai belaisvius troš
kindavo.

Viduryje didelio kiemo, tarpe barakų, 
stovėjo pumpuojamas šulinis, bet jo tie
kiamo vandens, suprantama, nuolat sun
kiai galėdavo užtekti jau vien virtuvėms 
(nes, kad ir vieno vandens belaisvių pie
tums duoti ir tai kiek jo turėdavo ten iš
eiti), o ką jau bekalbėti apie tai kad jo už
tektų visiems ištroškusiems gerti belais
viams.

Būdavo, stovi ilgiausia eilė su skardi
nukėmis prie to pumpo, belaukdama eilės 
gauti vandens atsigerti, o pumpas net ne
tenka jiegų, visą vandeni kiek jo užgrieb
damas, iš dugno Į lauką su garsu išvaryda
mas.

Matydami kad visiems belaisviams vis- 
tiek vandens neužtenka, Lenkai pagaliau ir 
visai uždraudė tuo šuliniu belaisviams nau
dotis.

Būdavo, stovi atsistojęs prie šulinio 
Lenkų sargybinis kareivis, ir nieko prie jo 
neprileidžia; o jeigu jis vienas neįstengia 
ištroškusios ir — bent vienu vandeniu kas
dieninį savo alkį nors dalinai patenkinti 
norinčios — belaisvių lendančios, slenkan
čios ir iš pasalų besitaikstančios prie pum
po prieiti išblyškusios ir su į žemę pana
šiais veidais minios tai pasikviečia dar vie
ną arba net du sargybiniu, ir tuomet jau 
pumpas yra tikrai apsaugotas.

Visas tas gyvenimas lietė du Lietuvius 
belaisvius: Antaną Skaidrį ir Stasį Paeže- 
raitį, kurie dabar viename belaisvių lioge
ryje uždaryti buvo.

Jiedu pakliuvo į Lenkų belaisvę ne vie
noje vietoje, ir ne vienodai palietė juos 
pirmutinės paėmusios į belaisvę Lenkų 
rankos: iš Antano, kuris pakliuvo į belais
vę prie Varėnos, Lenkai nieko neatėmė su 
jis su savim savo — ne kariško — turėjo: 
o Stasį, kuriam nelaimė pakliūti į belaisvę 
pasitaikė iš netyčių užėjus Lenkų lauko 
sargybai iš užpakalio ir nesubegėjus pro 
juos praeiti atgal, papuolė tokios rūšies 
žmonės Lenkų kareiviai kurie ne tiktai su 
piktumu traukte nutraukė nuo prisegimo 
jo turėtą ir brangiai atminčiai nuo savo 
artimo žmogaus gautą laikrodėlį, bet dar jį 
visą per kelis kartus vis į blogesnes drapa
nas įvilko, o jau apie tuos šimtą auksinų 
kuriuos tuo tarpu Stasys savo kišeniuje 
buvo turėjęs, žinoma, negalėjo būti nei kal
bos: delei jų dargi Stasį į belaisvę paėmu- 
sieji tris Lenkai savo tarpe nedraugiškai 
apsistumdė.

Taigi ir dabar, nors ir belaisvių lioge
ryje buvo visiems be išimties vienoda už
silaikymo tvarka, bet pavyzdžiui Antanas, 
turėdamas dar prie savęs pinigų, laikėsi 
kur kas geriau už kitus belaisvius savo bi
čiulius, ir taip pat už Stasį, kuris — kaip 
ir visa daugybė kitų belaisvių — turėjo 
gyventi tiktai vien iš to ką iš Lenkų ran
kų gaudavo, tuo tarpu kai Stasys buvo ir 
sveikata ir sudėjimu kur kas didesnio mai
tinimosi reikalingas negu pavyzdin toks 
Antanas, į kurį visos tos sunkaus užsilai
kymo sąlygos greitai taip buvo paveikę kad 
jis dažnai — visai priešingai kitiems savo 
bičiuliams — vietoje išbadėjus norėti dau
giau valgyti, visiškai to noro nustodavo ir

vaikščiodavo kaip mirties laukdamas, visas 
pradedąs brinkti ir lyg nuolat jį krečian
čio didelio drugio susitraukęs ir vos pavilk
damas nepaprastai pasunkėjusias savo ko
jas.

0 tuo tarpu pas tą suvargintą žmogy
stą, kuri jį belaisvėn paėmusių Lenkų dė
ka, iš apvalaus Lietuvos kareiviuko dabar 
buvo pavirtus lyg tiktai j vaikščiojančią 
giltinę, kurios žemiška sveikata jau gal vi
sam amžiui galutinai buvo suardyta, duo
nos savo duonmaišyje vis būdavo nesuval
gytos apie vienas, du ir net daugiau kepa
lėliai, — mat, “geraširdžiai” Lenkai už 
tuos grašius kuriuos dar galėdavo iš jo 
nors tokiu budu išvilioti, duonos patįs pri
statydavo tiek kiek tiktai tas butų kuomet 
nors pageidavęs.

Antanas gulėdavo barake, savo duon- 
maišį su esama jame duona po galva pasi
dėjęs, — kad kas nors, į ją žiūrėdamas, iš 
aplinkinių delei jos negalėtų nebesusilai- 
kyti, ir — kad nuo duonmaišio butų aukš
čiau ir minkščiau galvas, nes visi belais
viai tiesiai ant grindų barakuose turėjo 
gulėti.

Artimu Antano kaimynu, pagal taip 
vadinamą guolį, buvo Stasys, ir jam jau ne
be kartą buvo prieš norą įtariamai akis 
prie savo bičiulio arti jo esančio duonmai
šio su duona pritraukta.

Lenkiškos silkės begaliniai jį troški
no, ir jis be juokų — kaip jam kartais at
rodė — butų apsiėmęs kokius du metu sun
kiai dirbti kad tiktai kas nors jam butų 
davę prieš tai bent kelis gurkšnius ska
naus ir taip gaivinančio vandens atsiger
ti. Taip pat nemažai kentėjo tas didelio 
ūgio, plačiapetis ir prieš į Lenkų nelaisvę 
pakliuvant labai didelio krutinės apėmimo 
buvęs vyras ir nuo to kad nebuvo ko valgy
ti; duodami Lenkų pajokai tiktai suerzin
davo to Lietuviško kaimiečio virškinimo 
organus, ir jis nuo to nepaprastai sunkiai 
turėdavo kentėti.

Doras iki to laiko kas liečia vagystę, 
tas buvusis gero budo ir gana bičiuliškas 
vaikinas vis dažniau ėmė galvoti apie tai 
kad padarius pirmu kartu savo gyveni
me.... vagystę.

Taip, vagystę; kai jo bičiulis Antanas 
pagaliau ant grindų užmigs, jis palengva— 
kad neišbudinti — prišliaužš prie jo, ir gal 
pasiseks duonos iš bičiulio duonmaišio pa
siimti .... 0 kai visi aplink miega tai ne
sunku bus tą duoną be jokio pastebėjimo 
pačiam vienam ir suvalgyti.

Vieną ir kitą naktį Stasys jau-jau bu
vo besirpžtąs iš bičiulio duonmaišio duo
nos pavogti, bet vis prisimindavo kad jo 
bičiulis yra toks pat kaip ir jis belaisvis, ir 
Stasys savo tokio užmanymo vis truputį 
susigėsdavo ir pasistengdavo greičiau už
migti, nors ir alkanas būdamas.

Bet Stasio nervai nuolat labiau įsitem
pę būdavo, ir tas bičiulio duonmaišis su ne 
vienu kepalėliu duonos iškarto taip inerzi- 
no per dieną jo klaidžiojančias ir alkanas 
akis kad pastarą vakarą Stasys žūt but pa
siryžo iš bičiulio pasivogti duonos.

—Jis pats mažai tevalgo, jam daug 
jos juk ir nereikia; o turėdamas pinigų jis 
vėl galės duonos iš Lenkų nusipirkti; gi aš 
esu alkanas ir noriu valgyti.... Jis, bū
damas bičiuliu, ir matydamas kas aplinkui 
jį dedasi, ir pats turėtų tą suprasti.... 
Taigi, pavogsiu, o kas bus toliau pamaty
sime. ...

(Bus daugiau)
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SOCIALISTUS, Sandariečius 
ir komunistus seka ir taip vadi
nami “krikščionįs demokratai”, 
kartu su savo vadais, neramiai 
zurzėdami prieš Lietuvos val
džią. Ko gi šitiems “demokra
tams” reikia? O, jų reikalas 
labai aiškus. Mat prie dabarti
nės valdžios Lietuvoje kunigija 
sodinama ant to paties suolo 
ant kurio sėdi kiekvienas vals
tybės pa valdinis, taigi kunigijai 
jokių rezervų nedaroma. Be to 
dar daugelis kunigų ir vietų ne
teko valdiškose įstaigose. Tai 
nes seniau kada buvo tik ‘Mes!’ 
ir daugiau nieko.

‘DARBININKAS’, palydimas 
“Draugo” ir “Garso”, nagrinė
ja Lietuvos premjero Voldema
ro sudarytą su Vatikanu kon
kordatą, ir kiekvieną to konkor
dato punktą randa netikusiu, 
katalikybei pragaištingu, bažny
čiai pražūtingu, ir tam panašiai. 
Ir čia tos jų pretenzijos aiškios. 
Mat, konkordatą sudarė civiliš
kas žmogus. Ot, kad taip šitą 
sutartį butų sudaręs koks kuni
gas tai kas kita. Dabar kiek
vienas konkordato paragrafas 
išveda taip kad kunigija turi 
klausyti civiliškos valdžios; je: 
kunigas konkordatą butų suda
ręs tada civiliška valdžia turėtų 
klausyti kunigų. Ir tada butų 
tik “Mes!”

KOL KAS, viešai dar nieko 
nekalbama kodėl Lietuvoj ku
nigija sugryžo į bažnyčią, pali
kus politikaviipus, tačiau paša
liais kalbama kad tai premjero 
Voldemaro žygiai Vatikane pri- j 
vertė kunigiją prie to; Vatika- Į 
nas priėjo prie supratimo kad j 
Lietuvos katalikų kunigija nu-| 
ėjo pertoli, ne savo keliu, ir pa- [ 
liepė jai gryžti ten kur ji pri
klauso — j bažnyčią, politikos 
reikalus paliekant žmonėms, nes 
anot evangelijos, negalima tar- i

J

Su reikalavimais

“DIRVOS”
6820 Superior Ave.

APDARYTA g j

siųskit ir 'pinigus.

KNYGYNAS
Cleveland, Ohio

naut dviem ponam. Mat, da
bar jau ne viduramžių gadynė, 
kada be kunigijos nei karai ne
buvo vedama, nei rubežiai vals
tybėms skiriama. Dabar jau 
yra kam tuomi rūpintis.

Kvietiškis.

SEKIO gizelis Pėža pasiėmęs 
advokatėlio rolę, atsakydamas 
Tuinilai “Sandaroje” teisina so
cialistus ir sako jeigu kartais 
nekurie tautininkai biznieriai ir 
nukentėjo nuo tuomet skaitlin
gų socialistų tai Pėžai dar vis 
nereiškia kad socialistai abelnai 
nusistatę prieš Lietuvius biz
nierius. Mat, Pėžos pažiūra, jei 
socialistai buvo skaitlingi tai 
jie ir buvo O. K.

Toliau Pėža teisina Bagočių 
kurį Tuinila smerkia už aną me
tą tąsymą “Vienybės” po teis
mus ir sako kad tai legališkas 
žygis. Jeigu taip tai Pėžos lo
gika reikia teisinti ir Garmų, 
kuris tąsė “Sandarą” po teis
mus. Tai juk irgi buvo lega
liškas žygis.

Paskiau Pėža nurodo kokis 
Bagočius buvo geras Sandarie- 
čių talkininkas gynime Lietuvos 
Misijos Suv. Valstijose, kurios 
priešakyje buvo Vileišis, nuo 
komunistų ir klerikalų. Už tai 
Bagočiaus niekas ir nekaltina, 
bet kodėl Pėža nieko neprisime
na apie “geruosius” socialistus, 
kurie kaip tik tuo laiku per 
“Naujienas” ir “Keleivį” varė 
agitaciją “nei cento Lietuvai”. 
Tą Pėža turėtų žinoti, ir jeigu 
jis yra tikras Lietuvos sūnūs 
turėtų niekad ir nepamiršti.
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SANDARIEČIŲ vienmintis 
Liaudininkas Mickus iš Rygos 
rašo laišką “Sandarai”, kuriame 
smerkia, Plečkaitį ne dėlto kad 
jis organizuoja armiją Lietuvą 
pulti, bet dėlto kad organizuo
jami ne atskiri Lietuvių būriai, 
bet prie Lenkų 77-to pėstininkų 
pulko. Reiškia Mickus iš prin
cipo pilnai sutinka pralieti Lie
tuvių kraują, tik taktikoj 
skiriasi.

Pilsudskiui tas nedarys 
tumo, tik jus pradėkite.

kiek

skir-

pra-

&

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

AK NORĖČIAU. . . .

KOMUNISTŲ “Vilnis' 
neša kad Chicagos Sandariečių 
tarpe didele suirutė ir gali pri
eiti prie skilimo. O prie to ve
da “Naujieniečiai”, tai yra Gri- 
gaitiniai Sandariečiai.

Štai ką “Vilnis” sako apie 
juos: “Tie kurie stovi su Nau- 
jieniečiais, su jais visur eina ir 
savo organizacijos reikalų ne
paiso, kur tik gali kanda savuo
sius”. Tas tai tikra tiesa, juk 
tokie Švitra, Vaidila, Semaška 
niekad nebuvo tikri Sandariečiai 
idealistai, jie visuomet buvo ir 
yra po Grigaičio sparnu. Jie 
atbėgdavo pas tautininkus San
dariečius tik tada kada su Gri
gaičiu susipykdavo.

Paveizdan Švitra, kuris būda
mas socialistu išvadino Vilniaus 
Tautos Namą (kuriam Dr. Ba
sanavičius rinko aukas) niekšų 
namu, o vėliau kada susipyko 
su Grigaičiu atbėgo į “Vieny
bę” kad suversti viską ant Gri
gaičio. Tačiau kaip tik susitai
kė su Grigaičiu ir vėl loja ant 
tų ant kurių juos Grigaitis 
pjudo.

Ak norėčiau aš žinoti
Ką tų sau galvoji,
Ar mintyse savo, brangi, 
Mane minavoji?

Ar ilgėsis tave spaudžia 
Kai be manęs esi,'
Ar išvydus, kaip aš tave, 
Ir tu taip džiaugiesi?

Ar ir tavo širdis trokšta 
Vis su manim būti, 
Ar luputės tavo geidžia 
Mane pabučiuoti?

Ar sapnely.; naktį tamsią 
Su manim buvoji, 
Ar svajonės’ dieną ilgą 
Mane minavoji?

* * *
A k į.s- tavo man’ vilioja, 
Lupelės masina, 
žodžiai tavo man’ kerėja, 
Prie tavęs vadina. .. .

Vai norėčiau aš žinoti
Ką tu taip durnoji,
Ar mintyse savo, brangi, 
Mane minavoji?. ...

Adonis.

Šių Laiku Vedybos
Tamista nepažjsti nia-Jis: 

nęs?
Ji:
Jis:

sis vyras, su kuriuo tamsta du 
metai atgal atsiskyrei.

Jis: Veidas tamstos man la
bai pažįstamas, bet pavardės 
niekaip neatsimenu.

Atsiprašau, neprisimenu.
Juk aš tamstos trečia-

žinučiu Rinkėjas

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”

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;
—Užrašykit “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 
puse kainos.

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

KAIMO POEZIJA
Tėvas sU žmonele savo
Į vestuves išvažiavo, 
Duktė viena namie liko, 
Jai nelaimė atsitiko:

Ji suėjo daug berniokų, 
Sukapojo po surioką;
Kai suėjo bernai tvirti, 
Ji skilandi ėmė virti.

Piemenukus suvadino,
Po kilbasą užkabino;
Be to, juos dar pamylėjo: 
Prėsku pienu papenėjo.

Tėvas su žmonele savo 
Iš vestuvių parvažiavo.
Duktė bliudo neiššluostė,
Tėvas skilandį suuostė.

Tėvas virves susisukęs, 
Svirno duris užsibrukęs 
Bernus mušė, kotavojo, 
Bernai šaukė, rėkavo.) o.

Kas virtinių panorėjo 
Tas čiupriną palydėjo.
Kas skilandžių paragavo 
Tas gerai Į sprandą gavo.

Nuo Juokų Red.: Šios eilės 
yra nežinomo autoriaus — kas 
jas parašė negalėtume pasaky
ti, tik tiek žinome kad jos rašy
tos Lietuvoj, kokiame nors kai
me kur gyveno tėvai kurie turė
jo dukterį ir išvažiuodami į ves
tuves paliko ją vieną, o ji prisi
leido pas save bernų, kuriuos 
tėvai sugryžę užtiko su ja ir 
jie gavo nuo tėvo sprandų už 
rušiojimą jų duktės ir skilan
džio, o katras daugiausia gavo 
tas turbut ir šias eiles parašė.

Panevėžio Teisme
Teisėjas: Be reikalo tamis

ta spiries, juk girdėjai: tris liu
dininkai parodė kad matė tamis
ta Runkelio arklį vagiant.

Vagis: Ką reiškia liudinin
kai. Aš galiu pristatyt šimtus 
liudininkų kurie sąžiningai pri
rūdys kad jie nematė kaip aš vo
giau.
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UNCLE WIGGILY’S TRICKS

ir kitiems

Kalnas.

PRANEŠIMAS PUBLIKAI

Šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

VI metai

kiekvienas 
gauti kas

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

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.

(509 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

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

so

Vi

ir

atidi-■

ir

ne-

PRANEŠIMAS

PARSIDUODA

s

Karai bus pasta-

VI metai

Auklėjimo

Cleveland, Ohio
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Prenumerata Amerikon: su nusiuntimu metams $3.00, pu
sei metų $1.60. Užsakyti galima per “Dirvą” arba pas Kap. 
Stepą Darių, 6410 S. Talman Ave., Chicago, Ill.

f VIETINES ŽINIOS I

kuri 
mus 
beat

married secretly six weeks ago. 
I want you to help me get a 
divorce.”

10 ininutų nuo Public 
nuo Public Square iki 
“West 25th St.-Clark 

St.-State Road”.
apleidžiama nua

Telefonas Main 6111

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

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas siIeiskit’ nes musl! laikais beveik vi- 5 sos Heros yra išgydomos. į
Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot S 

būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. į
, Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- į 
silpnintus kūno organus. 5

Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. 5
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į 

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

Nedėldieniafi nu* 10 iki 1.

He’s betting worse, 
it this 

cleaner.

If you do right you will be 
criticised. If you do wrong you 
will be criticised. Yen might 
as well do right.

JAU LAIKAS
1928 METAMS

užsisakyti mėnesinis Sporto bei Fizinio 
iliustruotas žurnalas

* *
Hynes: Is Smythe still 

careful about his lawn?
Roberts:

I saw him going over 
morning with a vacuum 

----- o-----

6 minutos nuo Public Squorc su Taxi, 
Square tramvajum. Tramvajai eina tiesiog 
stoties ir pažymėti “West 25th Si. Station” 
Ave.”, ‘ West 25th St.-Pearl Road” ir “West 25th

Broadway Pasažicriv Stotis lieka visiškai 
Vasario 1 d.

Pradedant naktį Sausio 31, Buffalo Miegami 
tyti West 25th St. Stotyje. Galima bus juos užimti nuo 9:30 vai.

KITOS PATOGIOS PASAŽJERIŲ STOTYS
Euclid A v. 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 Pldg. Phone Prospect 2702

ft EKSTRA!

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

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

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

THE WEATHER
> read the fore
Cast every day;

We list
What

To test
We wet out thumbs;

But after all
We take what comes.

1928 MODEL
“Father”, began the beautiful 

girl as she came into the august 
presence, “J want you to help 
me to do something about 
George.”

“Huh”, grunted the old man. 
“Want to get married, eh?”

“No, father,” went on the 
beautiful flapper. “We were

BATTERY ir RADIO PATARNAVIMAS 
Visokis patarnavimas prie Automobilių Batterijų — 
taisymas, atnaujinimas: taipgi nuomuojafn kam ko
kiu reikia. Taisom Radio Setus jeigu kam pagenda, 

t Kreipkitės visokiais reikalais pas Lietuvius.
Nauji Radio Setai Radio Batarejas Atnaujinau.

G. W. Battery & Radio Service
Nikodemas Wilkelis. Sav.
3101 Superior Avenue

Prospect 2420 Central 1766

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

kuoja™. išleidžia™ ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Iš priežasties budavojimo naujos gelžkelių stoties 
Cleveland Union Terminai 

WEST 25th STREET STOTIS 
bus Main Downtown Terminal del

PILIETYBĖS KURSAI
Sekančiose vietose Lietuviai 

gali pasimokyti išsiėmimui ant
rų pilietybės popierių patapi- 
mui pilnais piliečiais:

Alta House, 12510 Mayfield 
rd., antradienio vakarais.

Broadway Library, Broadway 
ir E. 55th St., ketvirtadienio v.

Collinwood Junior High Sch., 
St. Cloir ir E. 152 st., trečiadie
nio vakarais.

Corlett School, Corlett ave. ir 
E. 131 st., trečiadienio vak.

East 79th St. Library, 1215 
E. 79 st., antradienio vak.

Goodrich House, 1420 E. 31 
st., antradienio vak.

Glenville Library, 660 Park
wood drive, trečiadienio vak.

Memorial School, E. 152 st. ir 
Luckow av., pirmadienio vak.

Rickcff School, Kinsman ir 
East 146 st., pirmadienio vak.

St. Clair Librory, St. Clair >r 
E. 55 st., ketvirtadienio vak.

Superior Library. 13'17 Eas't 
105th St.

South Library, Scranton 
Clark ave., trečiadienio v.

Pamokos buna nuo 7 iki 9
Lankydami tas klesas sutau

pysit vargo, laiko ir išlaidų ga
vimui pilietybės popierių.

Kuriems suėjo du metai nuo 
išsiėmimo pirmų popierių
laukdami nieko eikit į sau arti
miausią nurodytą vietą ir pasi
mokinę reikalingų atsakymų 
lengvai gausit pilietybės popie-

Iš SLA. 14 KP. VAKARO
Sausio 29 d. Lietuvių svetai

nėje buvo gražus vakaras Susi
vienijimo 14t-os kuopos, kuria
me statyta trijų veiksmų kome
dija “Farmazonai”, versta iš 
Amerikoniško. Komedija turi 
užtektinai juoko, o ją pusėtinai 
gyvai suvaidino būrelis vietos 
scenos mėgėjų, ir publika buvo 
pilnai patenkinta.

Roles turėjo šie:
V. P. Banionis — Kulbaičio, 

M. Gilienė — Karalinos, jo žmo
nos ; M. Dovidaitienė — Eilės, 
jų dukters; J. G. Polteris — Ru
dolfo, jų žento; M. Yasaitė — 
Lilkos; J. Vasiliauskas — Rim
šos ; L 
ros;

Banionienė — Barbo- 
J. Kayackas — Vijurko, 

kuriam prisiėjo nuduot mergi
na; K. Miliunaitė — Adelės; A. 
N. šmigelskis — Stranskio; jo 
žmonos — L. B.; S. Čeriauka — 
Bėgimo; F. J. Žiuris — policijos 
pasiuntinio.

Isškyrus mažus trukumus iš 
jaunesniųjų pusės, kiti atliko 
savo dalis gražiai.

Po program© buvo šokiai, 
si linksminosi gana gražiai 
11:30 vai. vakaro. Publikos 
vo pusėtinai, nors galėjo 
daugiau.

MAISTO PARODA
Šį ketvirtadienį miesto 

torijoj prasidėjo maisto paroda, 
kurioje išstatyta ne tik valgomi 
dalykai, bet ir įvairus namų pa
dargai, gaziniai, eletrinkiniai, ir 
abelnai viskas nuo mažiausio iki 
didžiausio dalyko reikalingo na
muose ir namų darbų apdirbi
me. Šių metų parodoje daug 
kas yra naujo ko kitose parodo
se nebuvo sugalvota ir nenau
dota.

Paroda .tęsis iki Vasario 10 
d., tik nebus sekmadienį.

Vestuvės parinktos porelės, 
kuri apturės dovanas nuo visų 
parodoje dalyvių savo namų su-

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Praeitą sekmadienį atsibuvo 

Lietuvių parapijos susirinkimas 
pačioje bažnyčioje, kadangi bu
vo atvykęs vyskupo pagelbinin- 
kas. Susirinkimas įvyko tuoj 
po mišių, taigi žmoneliai nega
lėjo nei išeit.

Buvo išduota 1927 metų at
skaita ir paskui pranešta jog 
susirinkimą ves Pralotas Smith. 
Kun. Smith kalbėjo Angliškai 
ir davė istoriją kada pradėta 
Cievelande statyt bažnyčias, o 
po to pranešė kad seka parapi
jos komiteto rinkimas. Parapi- 
jonai nekantriai laukė kokis čia 
gali būti rinkimas ar diskusijos 
pačioje bažnyčioje, prieš alto
rių.

Vienas parapijonas pakilo ir 
klausia kada duos žmonėms 
balsą ir kada bus parapijos ra
portas, tai pralotas parašė kad 
tą syk galės kalbėti kada bus 
komitetas išrinkta. Iš to žmo
nės suprato kad čia viskas da
roma pagal kunigų tvarkos, o 
ne parapijom], ir pradėjo eit iš 
bažnyčios laukan. Vienas ėmė 
šaukt kad susilankytų, neitų, 
kai išrinks komitetą tada galės 
eit, ir žmonės vėl susilaikė ir 
apsibuvo, bet lermavo jag su
sirinkimas netvarkiai eina. Bet 
susirinkimo vedėjai to nepaisė 
ir varė savotiškai, žmonėms 
dar labiau lermaujant, kaip tik 
užbaigta komiteto rinkimas, ve
dėjai sukalbėjo poterius ir ne
šėsi sau laukan iš bažnyčios.

Iš praloto kalbos visi Lietu
viai suprato kad jų bažnyčia 
yra ne jų bėt vyskupijos ir kad 
kunigai gali visiškai neleisti jo
kiam parapijonui kištis į baž
nyčios reikalų vedimą jeigu to 
užsinorės.

Senas Parapijonas.

— Ei, stop! kur tu taip sku
biniesi?

— Mister Policman! aš noriu 
paspėt į “žemės Rojų” Cleve- 
lande!

— Izdaco? tai orait! Gohet! 1

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

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

“SPORTE” dalyvauja geriaus'os sportininkų jiegos.

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

| Vyrams kurie dirba naktimis 
| specialės klesos buna Citizens 
! Biure, Old Court House, nuo 9 
vai. ryto trečiadieniais.

Norėdami informacijų telefo- 
j nuckit Cherry 3796.

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

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

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

Greit važiuoji negerai, lėtai 
važiuoji irgi negerai, užtai ta
po nubausta viena moteris kuri 
perlėtai miesto viduriu automo
biliu važiavo. Nuo tų įstatymų 
žmogus niekaip apbėgt negali.

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vi’durių negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendrų.

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

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž-

CHESTER ZURIS 
1395 EAST 65TH ST.

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

musų patarnavimu.

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

"DIRVA"
6820 Superior Ave.

Iš Lietuvių Gyvenimo
Antanas ir Ona Antuliai tu

rėjo krikštynas savo dukters 22 
d. Sausio. Vardą davė Veroni
ka. Tėvai džiaugdamies savo 
nauja dukrele suprašė pas save 
svečių. Kūmais buvo F. Rum
butis ir M. Puišienė. Laike po- 
kilio kūmos vyras, K. Puišis, 
paprašė dalyvaujančių ar nesu- 
mestų keletą centų biedniems 
streikuojantiems angliakasiams 
ir jo sumanymą parėmė P. Mar- 
tinkus. Taigi svečiai tuoj ir 
sumetė $7.50. Aukavo šie:

F. Rumbutis, P. Martinkus, 
J. Peštenis, Ch. Smitas po $1; 
M. Puišienė, J. Vaiveckas, 
Daukintis, D. Vidažius, A.
tūlis h- J. Rumbutienė po 50c. 
S. Rodavičia ir J. Jonuška po 
25c.

Nors Akrone blogų gaivalų 
kurstomi Lietuviai nupuolė, bet 
vis prie progos dirba ką gali 
gero, ir remia savo brolius dar
bininkus jų sunkioje kovoje.

Aukautojų noru yra jei ran
dasi koks nors mainerių komi
tetas iš Lietuvių angliakasių 
kad atsišauktų per “Dirvą”, ir 
pinigai butų įteikti. Reikalin
ga kad ir kitų kolonijų Lietu
viai prisidėtų. Aukos renkamos 
Ohio, Pennsylvania ir kitose 
valstijose.

Antulių pokilis buvo smagus 
gyvas. , Svečias.

school. Ji yra labai gabi mok
sle. Tėvai gerai daro kad duo
da .savo dukrelei ir tolimesnę 
progą mokslą lankyti. Linkėti
na jai geriausių pasekmių.

Baltrūnų duktė irgi pabaigė 
pradinę mokyklą ir įstojo high 
school. Linkėtina musų jauni
mui lavintis aukščiau ir siekti 
prie ko geresnio, nes tėveliams 
bus džiaugsmas kad jų vaike
liai žino ir moka daugiau ką ne
gu jie turėjo progos Lietuvoje 
išmokti.

Povilas Druskis Sausio 24 d. 
eidamas gatve tapo automobilio 
sužeistas, nors nesunkiai, nes 
tik veidas apdraskytas.

Akrono biznierius Mikolas Jo- 
cis parsitraukė iš “Dirvos” gra
žių rekordų, ir kada užgajino 
Vanagaičio dainas tai jos taip 
patiko visiems kad 
panorėjo tų rekordų 
tik turi grafofoną.

M. Jocis pataria
kas tik mėgsta tuos rekordus 
įsigyti jų iš “Dirvos” krautu
vės.

šyi
Didins orlaivių lauką. Nori

ma, sukvietus bendrai Akroną 
ir aplinkinius miestelius, įreng- 

„ .. . x. ti didesnį orlaiviu lauka, kurioGalima pasiusti, su- 
’ išdidinimui atsieitų $100,000, 
pagal dabar turimo plano. Rei
kalinga vietos pagelbėjimui vie
tinei Goodyear Zeppelinų kom
panijai statyti du milžiniškus 
karo zeppelinus už $8,000,000.

Kitas pasiūlymas yra susitar
ti su Clevelando miestu kad jis 

Į parūpintų dideles pastoges savo 
Stella Vertelaitė pabaigė pra- orlaivių lauke. Tas reikštų ir 

dinę mokyklą ir įstojo j high darbo perkėlimą į Clevelandą. 
=!iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>!iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiigtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii)j

Nuo Redakcijos. Per visą val
stiją renkama pinigai komiteto 
paskirto per Ohio valstijos gu
bernatorių angliakasių šeimynų 
šelpimui.
rinkus daugiau, tiesiog į Colum
bus, O., Mine Relief Committee, 
arba perduoti per bile Akrono 
Angliško laikraščio redakciją.

Nesiųskit pinigų į Lietuviš
kus komitetus, nes tokie atsi-Į 
randa tik tarp bolševikų, o jie 
pinigų neatiduos kam reikia.

Kel 
Airi 
viet 
arb;

Ui
Kote

Trisdešimts vieno laikraščio leidėjai gelbsti šiam 
Biurui atkreipti visuomenes domę i jo pastangas, tarp 
tų yra 17 svetimtautiškų laikraščių leidžiamų devyniose 
kalbose. Viena radio stotis, tramvajų kortos ir progra
mai taipgi prie to pris'deda. Periodiškai, žinutės apie tą 
Biurą ir jo veikimą telpa 167 įvairių vietiniuose laikraš
čiuose.

A. S. BARTK' K
Vienintelis Cievelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną dideli 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”

i Telefonas Randolph 5297 -----
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8 DIRVA

Kas Garde! Clevelande-Apielinkese
6820 Superior Ave. Atdara vakarais. f el. Randolph 1476

APIE ST. ZABORSKIO NU
ŠOVIMĄ SKAITYKIT 
Ant 1-MO PUSLAPIO

“ŽEMĖS ROJUS” J 
Jau Čia Pat!

Kas nenorėtų žemės ro
jaus vėl, po to kai gerb. A- 
domui ir jo šonkauliui Jie- 
vai jis buvo uždarytas?

Na tai trumpai sakant 
ir daug nešnekant reik pa
sakyti kad “Žemės Rojų” 
galėsit matyt visi kas tik 
norėsit (ale neužtikrinu ar 
galėsit ir turėt sau “Žemės 
Rojų”, ba nuo tos dienos kai 
gerb. Jieva užgintą obuolį 
sukandžiojo griešniems su
tvėrimams turėt žemės rojų 
uždrausta. Galėsit tik pa
sižiūrėt kaip kiti turi, ir ga
lėsit juoktis arba verkt, tai 
ne mano dalykas).

“Žemės Rojų” Clevelan- 
diečiams atgabena artistas 
S. Pilka, kuris vaidins rolę 
gerb. uošvio Graiboneran- 
da. Jis atvyksta Į Cleve- 
landą ketvirtadienį ir bus 
Clevelande keturias dienas, 
sumokindamas vietinius ar- 
tistus-mėgėjus, kurie jau ] 
seniau po rojų vaikštinėjo.

Vaidinime dalyvauja šie: 
Art. S. Pilka, M. Dovidaitie- 
nė, L. Banionienė, V. P. Ba-! 
nionis, K. S. Karpavičius, A. 
Zclanis, M. Yasaitė, A. Šmi- 
gelskis.

O štai kokią poeziją gerb. 
Pypkė apie “Žemės Rojų” 
parašė. Išmokit ją ant po- 
mietės ir dainuokit kur tik 
eisit, matysit kas tada atsi
tiks su “Žemės Rojum”.
“Žemės Rojus” — rojus žemei! 
Ar svajonė, ar juokai?!
Tai, matyt, kokie nors “dzyvai”, 
Jokiu budu ne niekai.
Nuo Chicagos per New Yorką, i 
Per pakalnes, per kalnus 
Rojaus artinas‘linksmybės! 
Antru kartu bus pas mus!!
šiuo syk “Rojaus Magaryčios” 
“žemės Rojų” dar papuoš.
Tą kurs “graibo ir neranda” j 
Stasys Pilka mums sulos!

Atvažiuoja jis pas mus 
Iš Cbicagos į svečius, 
Kad mus pralinksmint, 
Kad mus prijuokint, 
Kad dainų mums padainuot. ]
Neužmirškit, pasakykit
Savo prieteliams, draugams: 

NEDĖLIOJ
VASARIO 5

5 valandą po piet 
Lietuvių svetainės scenoj 
“žemės Rojus” prasidės!

Pypkė.

— Stop tu, kur tu su savo 
frentu bėgi?

— Mister Policman! Aš noriu 
pamatyt “žemės Rojų”.

— Ar jų šiur?
— šiur,'Mister Policman.
— Tai orait, gohet!
— Denkiu, Mister Policman. ]

KLUBO VAKARIENĖ
Amerikos Lietuvių Piliečių] 

Klubas ruošia gražų šeimynišką | 
vakarą Lietuvių svetainėje šeš-j 
tadienį, Vasario 18 d., pradžia] 
7:30 vai. vakare. Ypatai tikie- 
tas $1, vaikams 25c.

Klubas taipgi nutarė padary
ti vajų naujų narių prirašymui 
ir priims dabar Įsirašančius už 
pusę kainos.

“Dirva” reiškia dide- 
liausios apdailos iš prie
žasties netikėtos mir
ties vieno įžymiausių 
Clevelando Lietuvių in
teligento ir veikėjo,

STEPONO 
ZABORSKIO, 

savo uolaus rėmėjo, šė- 
rininko ir skaitytojo. 
Visi Clevelando Lietu
viai jo apgailauja, ir 
pasiges jo.

(Apie laidotuves bus 
plačiai aprašyta kitame 
“Dirvos” numeryje.)

kordai. I “sšr

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentu Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI

POLICIJOS REKORDAI
Bėgyje 1927 metų penkta da

lis Clevelando gyventojų, 200,- 
5G5 ypatų, turėjo susidūrimą su 
policija už kokius nors prasižen
gimus, rodo policijos re

Iš to skaičiaus, 59,212 gavo 
ružavas korteles už netvarką su 
automobiliais ir buvo nubausti 
po 82. 29,960 buvo atgabenti į 
policijos stotis ir gavo pabari
mų. 16,552 iš tų buvo pasigė
rę (tarp jų buvo ir moterų). 
1 '16,923 buvo areštuota už ma
žus prasižengimus, ir 4.470 ap
kaltinta didesniuose nusidėji
muose.

Clevelande dabar yra vienas 
policijantas ant kožnų 694 pi
liečių. Dar, sako, reikalinga 500 
daugiau policijantų.

Pereitais metais areštuota 
912 už gemblerystę ir 572 jų 
nubausta.

3,577 areštuota' už laužymą 
prchibicijos, iš jų 1,684 nubau
sta valstijos įstatais, o 469 pa
vesta federalei valdžiai.

Policija uždarė 380 butlege- 
r ų lizdų ir konfiskavo 279 deg
tinės varymo katilus, 5,672 ga
lionus degtinės, 25,852 bonkas 
alaus, 23 bačkas alaus, 30 ga
lionų vynų.

Automobilių pavogta 5,929, 
i.i jų iki galo metų atrasta 5,461 
arba 92.1 nuoš.

Pereitą metą sudėta 55 skers
gatvių signaliniai žiburiai ir iš- 
\ iso dabar yra 218 žiburių.

Automobilių nelaimėse užmu
šta 224 ypatos, 13 mažiau negu 
1926 metais. Sunkių sužeidi
mų buvo 894. Lengvų sužeidi
mų buvę 4,477 ir 3,544' atsitiki
mų kur automobilistai vienas 
Įeitam padarė nuostolių arba ką 
šiaip sugadino.

Policijos biure raportuota jog 
dingo 373 merginos žemiau 18 
metų amžiaus, 362 iš jų sugry- 
žo. 11 dar nesurandama. Vai
kų apleido namus be žinios 934, 
iš jų 56 dar nežinoma.

Policija nušovė keturis krimi
nalistus ir aštuonis sužeidė, o

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Wm. Abel salėj, 7017 Superior av.
Tyrinėjimai lybiai ant 2 p. p. 

Prakalbos lygiai ant 3 p. p.
Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

kriminalistai sužeidė tik tris po- 
licijantus. Vienas gelžkelių de- 
tektivas nušauta.

Per 1927 metus šeimyniškų 
skundų policijoje buvo: 214 kad 
vyras girtuokliauja, 192 kad ne
duoda pinigų, 161 kad žiaurus, 
138 visokių smulkių skundų, 81 
kad giminės maišosi į šeimyni
nį gyvenimą, 71 palikimų ir 51 
neištikimybės.

Bankas Neturi Jokių 
Nuostolių del Apiplė

šimo 
t

Galutinai patikrinus pa
vogtą iš Lietuvių banko pi
nigų sumą, pasirodė jog iš
nešta sulyginamai mažai, 

Ivos $951.11. Bankas nuo to
kių atsitikimų yra apsi
draudęs, todėl pavogtą su- 

j mą apdraudos kompanija 
i tuojau išmokėjo.

Banko valdyba, kaip ir vi
si jo draugai ir pažįstami, 
tiktai apgailauja netekę sa- 

i vo mylimo draugo, kurio 
jau daugiau nematys....

Iš priežasties laidotuvių 
(visą dieną Vasario 4 bankas 
bus uždarytas.

12 JAU NUŽUDYTA
Per Sausio mėnesį Clevelan- 

] de jau nužudyta 12 ypatų. Iš 
Į tų dvylikos astuonios žudystės 
išaiškinta. Pernai per pirmą 
mėnesį nužudyta tik 7 ypatos.

S. ZABORSKIO TRA
GEDIJA

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

reikalų vedimo, išsyk tą at
likinėjo paskirtomis valan
domis vakarais, o vėliau kai 

I atidaryta bankinis namas 
i jis visą laiką banke dirbo su 
].T. Urbšaičiu ir kitais, kurie 
i maininėjosi.

Jis buvo darbštus ir tau- 
i pus, draugingas ii- širdin- 
jgas vyras; niekad neatsisa- 
jkė nuo tautos reikalų parė- 
] mimo ir kitus stengėsi pa
laikyti gerais tautos mylė
tojais.

Jis paliko turto apie $30,- 
000.

Zahorskio Laidotuvės
Subatoj £ vai. ryte

Iš ligonbučio, kur rasta 
jog mirė, Stepono lavonas 
pervežta i apskrities lavonų 
namą, is kur trečiadienį at
vežta pašarvojimui į namus 
kuriuose jis gyvena, 1409 E. 
65th Street.

Laidotuvės bus šeštadie
nio ryte.

Laidotuvėmis rūpinasi jo 
brolis ir banko valdyba.

I Daugybė Lietuvių ruošia
si dalyvauti palydėjime jo 
į kapus.

Daugiau vietinių žinių ant 
6-to puslapio.

Pereitą savaitę sudegė pašto 
penkių aukštų pakelių sortavi- 
mo budinkas. Padaryta dideli 
nuostoliai. Gesinime dalyvavo 
apie 20 ugniagesių kompanijų.

Gaisre sudegė ir Clevelandie- 
čiams siųsta “Tėvynė”.

RUTINAS REIKALAS
j Clevelando Lietuvių kolonija 
yra pusėtinai didelė ir gana se
na. Čia ir Lietuvių yra ne men
kesnių kaip kitose kolonijose, 
'lik kasžin ko pas juos trūksta. 
Trūksta gyvumo, trūksta veik
lumo, ir todėl tarpe jų jaučiasi 
koks tai sustingimas, apsileidi
mas.

Vasario 16 diena Lietuvių 
tautai yra svarbi diena. Ją pa
minėt bruzda visų kolonijų Lie
tuviai, net mažesnės kolonijos, 
kaip Akronas, Pittsburgas ir k. 
Clevelandas kaž kodėl vis lie
kasi tame reikale ir aklas ir kur- 

1 čias. Geda, čia gyvena dau- 
j gelio tanių ateiviai. Visos tau
tos turi savo tautiškus paminė
jimus ir juos kasmet rengia, 

Į Lietuviai gali šiame dalyke ly- 
Į gintis tik Rusams, kurie- irgi 
sustingę, apsileidę.

Teisybė, Vasario 16 mini da
lelė Lietuvių parapijonų. Bet 

I ten visiems sutilpt negalima del 
tūlų aplinkybių. Bet tas dar 

: nepateisina dalyką. Apart pa
rapijonų yra daug Lietuvių ku
rie turėtų 16 Vasario dieną pa- 

Į minėt. Juk tai vienatinė diena 
Į metuose. Nėra jokios sunkeny- 
' bes surengt tą vakarą, kad ir 
be pelno tikslo, į kurį suėjus 
butų pagerbiama Lietuvos Ne- 

Į priklausomybės paskelbimo die- 
] na. Nėra būtino reikalo rengt 
[ didelį programą. Užtektų kad 
i ir paprastos vakarienės, ar bent 
] pasilinksminimo vakaro., Juk 
I čia diena surišta kaip tik su lin
ksmybe, su džiaugsmu.

] Pateisint tą butų galima šiek 
tiek jei š.tos rūšies Lietuviai čia 
kutų iškrikę, palaidi. Tačiau 
taip nėra. Didžiule draugija, 
tautišką vardą nešiojanti, Vinco 
Kudirkos; S. L. A. trįs kuopos;

, T. M. D. ir Sandaros kuopos — 
juk tai būriai organizuotų žmo
nių. Kodėl šioms draugijoms ir 
kuopoms toki dalykai nerupi ? 
Kodėl jos taip sutingę, apsilei
dę? Juk toks apsileidimas Cle
velando Lietuviams gaibės ne
teikia. Sukruškime. Prasiblai
vinkime. Atminkime jog esame 
gyvi, o gyvam sutvėrimui rei
kia krutėt. Atidedami visus sa
vo pašalinius, privatiškus reika
lus vienam vakarui kad savo 
tautos Nepriklausomybę prisi
minus, nepavargsime, nenuken- 
tesime. Jei yra energijos auto
mobiliais galvatrūkčiais pavo
jingais keliais po laukus, beveik 
be jokio tikslo, važinėt, tai vie
nam vakarui susirinkt vienon 
vieton ir praleist valandą laiko 
yra butinu reikalu.

Vienas iš Daugelio.

SPORTO ŽINIOS ANT 
7-TO PUSLAPIO

ZABULIONIS KALĖJIME
Jau visas mėnuo laiko kaip 

apskrities kalėjime sėdi uždary
tas “Keleivio” ir “Naujienų” 
bendradarbis V. J. Zabulionis. 
Jis ten pakliuvo už suklastuotu 
čekiu išgavimą svetimų pinigų. 
Po areštavimo ųž tai paaiškėjo 
jog jis turi dar du ar tris to
kius suklastavimus, kas viskas 
susidėjo jo bausmės apsunkini
mui, ir dar eina tyrinėjimai to
liau. Jam gręsia nuo 10 iki 29 
metų kalėjimo.

I Zabulionis yra auklėtinis rau- 
Įdonųjų mokslo. Su “Laisviniais” 
komunistais susipyko už kokius 
ten pinigus, kuriuos jie jam

Į primeta tiesiog pasisavinime.
Į Clevelandą atbėgęs dirbo 

prie “Aido”, bet ir su tais susi
pyko. Kaipo mėgstantis rašy
ti į laikraščius, jis žymėjosi sa
vo knisišku užkabinėjlmu kiek
vieno jam nepatinkamo asmens. 
Suvirs metai laiko jis per “Ke
leivį” ir “Naujienas” pradėjo 
kandžioti ir “Dirvą” už tai kad 
jam nebuvo duodama vietos jo 
raštams ant bolševikų, nes tie 
jo raštai buvo tiesiog žemo as
meninio užsipuldinėjimo.

Dar po jo įkalinimo “Naujie
nose” tilpo jo keli raštai, moki
nanti, kritikuojanti, terliojanti 
kitus asmenis. Jis visur bandė 
pasirodyt protingiausias ir ne
leisdavo niekam laikraščiuose 
prabilti, vis jis turėjo atsaky
mą, jeigu tik kas talpino. O ka
dangi “Keleiviui” ir “Naujie
noms” asmeniškų šmeižimų raš- 

] tai labiausia prie širdies tai jis 
] tuose laikraščiuose špaltas už
pildydavo.

j Nekurie dar norėtų jam pa
gelbėt pasiliuosuot ar bausmę 
apmažint, bet prieš jį įrodymų 
yra perdaug, ir prie visų jis pri
sipažino.

Kurie SLA. 14-tos kuopos na
riai buvot suklaidinti paskelbi
mu jog susirinkimas bus 8 d. 
Vasario, vietoj 1 dienos, jeigu 
esat skolingi už tris mėnesius ar 
daugiau galit priduoti savo mo
kesnius kuopos sekretoriui V. P. 
Banioniui, 1017 E. 72nd Place.|----- ---- -----_---------- —■---------

25? Vyrai ir Vaikinai ^
JEIGU NORIT NUOLATINIO 

į DARBO IR UŽDIRBT DAU
GIAU PINIGŲ, MOKYKITĖS 
WELDING AMATO. Garantu©- 
jama išmokinimas per 2 mėne- 

i nešiu. Mokestis tik $35. (8)
JOHN BENZ

15316 Huntmere avė.
(Eucild Beach Karas)_ _____

MAISTO | 
PARODA ■

PUBLIC
AUDITORIUM

Vasario 2 iki 10 d.
Išskyrus sekmadieni
KEPIMO

KONTESTAI
DEMONSTRAVIMAI 
PALINKSMINIMAI 
NAUJAUSI

NAMŲ 
PADARGAI

Valandos
11 ryte iki 11 vak. 

įžanga 25c.

ROJUS’

Lietuvos Dramos Aristas Stasys Pilka

Atvyksta Garsus Lietuvos Dramos Artistas

bus pakartojama

Nuo Chicagos iki New Yorko — per visas Lietuvių 
kolonijas — ir taip pat Clevelande

PRAGARSĖJUS
ir gal pati garsiausia 3-jų veiksmų 

su 3GG0 juokų ir dar 5030 nusišypsojimų 
nepaprasta Komedija

“ŽEMES ROJUS”
šiuo kartu su

“ROJAUS MAGARYČIOMIS”

ši tragedija bus 
bene pirmutinė 
Lietuvių 
bankinėj 
istorijoj 
Amerikoje. 
Lietuvių Bankas 
randasi tik 
keletas durų 
nuo “Dirvos” 
spaustuvės. 
Buris žmonių 
ir banko vaizdas 
nutraukta tuoj 
po apiplėšimo. 
Subėgę buvo 
daugiausia 
Lietuviai. 
Moteris kurios 
paveikslas čia 
matosi yra 
Lietuvė, 
p. Daniels, 
kuri matė 
žmogžudžius 
išbėgant. 
(Paveikslas iš 
Cleveland 
Press)

Steponas Zaborskis ir Banko namo vaizdas iš lauko, kuriame žiaurus niekšai atėmė žmogui gyvastį be reikalo
su žymiausiais vietiniais artistais. Matysit tikrą 
vaidinimą — tikrus aristiškus nugramiravimus ir 

viską kito ko vietiniai negali teatrui pridėti.

Nedėlioj, 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.


