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Zaborskio Nužu 150 METU AMERIKOS: PAVOGĖ 64,000 BA
IR PRANCŪZUOS
DRAUGINGUMO

KANŲ DUONOS

dytoįai Sugauti
d.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Del Derybu su Lenkais
Glasgow, Škotija. — Už su

tartiną nuvogimą apie 64,000 
bakanų duonos bėgyje 14 mėne
sių, vienos kepyklos tarnauto
jas ir penki išvežiotojai nuteis
ta po šešis mėnesius kalėjimo. 
Tos duonos vertė $6,000. Tar
nautojas išduodavo išvežioto- 
jams daugiau duonos negu jų 
rekordai rodė ir pelną dalinda
vosi pusiau.

PROF. VOLDEMARO ATSAKYMAS Į LENKŲ UŽRUBEŽIŲ 
MINISTERIO ZALESKIO LAIŠKĄ.

Kaunas. — Specialiai Lenkų I Del Lenkų pasiūlytos darbu 
kurjere A. Tarnovskio įteikia-Į tvarkos atsakymas pastebi kad 
me Prof. Voldemarui A. Žales- jo išvardintais klausimais Len- 
kio laiške siūloma pradėti Lie-! kai nepatiekia nei konkrečių 
tuvių-Lenkų derybas Rygoje 31 ! projektų, nei nurodymų kuriose 
d. Sausio. Į ribose ir kokia plotme jie mano-

S'uloma svarstyti šie klausi-j ma svarstyti, o Lietuvos laiky
mai: 1) Pasienio susisiekimas; tų tai būtina sąlyga derybų pa- 
2) pašto ir telegrafo susisieki- sėkmingumui.
mas; 3) susisiekimas geležinke
liais; 4) tranzito klausimai.

Laiškas baigiamas pastaba 
kad jei derybose asmeniškai da
lyvaus Prof. Voldemaras tai ir 
Zaleskis pats ten dalyvausiąs.

sutarties, 
Dabar ji 

sutar

Washington. — Vasario 6 
suėjo 150 metų nuo Suvienytų 
Valstijų ir Fraricuzijos pasira
šymo draugingumo 
kuri ii' buvo pildoma,
pernaują pasirašyta, i 
tyje nusmerkiama karas kurio 
neprivalo būti imamasi kaipo 
įmonės santikiuose tarp tų dvie
jų respublikų.

a ______________

j PATS ŠOVIKAS PARGABENTAS Į CLEVE
LANDĄ; ANTRAS PRIEŠINASI VEŽIMUI

Į  *-----------------------------------------------------------------------

Žmogžudis Pargabentas Į ko Sausio 13 d., prikibo prie 
i Cleveland, O. — Dar Ste- J® Pastabos ir išgavo iš jo 
. ponas Zaborskis, nušautas v*s&s smulkmenas apie api- 
. Lietuvių banko apiplėšime plėšimą Lietuvių banko ir 

Sausio 31 d. nebuvo palai- nužudymą Zaborskio. 
dotas jau St. Louis mieste,1 

į Missouri valstijoje, už su
virs tūkstančio mylių tolu
mo, tapo sugautas žmogus, 
kuris ir pasirodė esąs kalti
ninkas tos liūdnos Lietu
viams tragedijos.

Vasario 4 d., laidojant S. 
Zaborskį, į kapines atsisku
bino detektivai, kurie jau 
ten J. Urbšaičiui, kitam su 
Zaborskiu banke buvusiam 
kasieriui, parodė sugautų 

, nužiūrėtų vyrų paveikslus, •

Youngstown, O. — Plieno in
dustrijoje . pradeda apsireikšti 
gyvumas. Išdirbystės gauna už
sakymų keletui mėnesių iškal- 
no. Išdirbėjai taipgi kelia kai
nas ant savo produktų. 
Keletas, kompanijų 
dideles korporacijas.

Plieno industrijai 
žymė kad ir kitos 
gali atsipeikėti.

Akrono gumo išdirgystės ne
kurtuose departmentuose dirba 
trimis pamainomis. Goodyear 
Co. per Sausio mėnesį išdirbo 
po 53,000 automobilams šinų 
kasdien.

Ohio valstijoje puodininkys , 
tės darbai didina savo produk- -š kurių vieną Urbšaitis iš- 
ciją. 

i ’ hStreikeriams valgyklos. An- 
gliakasyklų distrikte kur tęsia
si streikas jau devyni mėnesiai, 
Ohio valstijoje, Hocking Klony
je, iš visuomenės surinktomis 
aukomis steigiama virtuvės ku
riose maitinama bedaujanti vai
kučiai. Jau įsteigta 47 virtu
vės po įvairius kaimelius ir-iš 
jų duodama maistas 4,000 vai
kų. Pinigais aukų šiose dienose 
jau suėjo $13,000.

Kadangi streiko galo nesima
to ir streikeriai neturi iš ko 
misti, prašoma ir toliau aukų iš 
visuomenės.

Kasyklų kompanijos užsispy
rę priešinasi eiti j kokias nors 
tarybos su unija streiko užbai
gimui. Siūloma baigti streiką 
paliaubomis, paskui užvesti de
rybas, darbininkai tuo tarpu ga
lėtų dirbti, vienok kompanijos 
nori dar labiau slopint angliaka
sių dvasią ir laukti iki jie bus 
visiškai nusilpę. Kompanijom 
sako nenori susitikti su unijos 
atstovais, nes neturį nieko su 
jais tartis.

Illinois valstijoj, kur strei
kas užbaigta keli mėnesiai at
gal, dar vis neprieinama prie 
galutino susitarimo ir pertrau
kta tarybos.

Kanadoj keliama sumanymai 
kad valdžia paskirtų komisiją 
nustatymui minimum algų vy
rams, kaip padaryta su moterų 
algomis.

Montrealyj daugelis šeimynų 
tėvų teuždirba po 20 ir 25 cen
tus į valandą, ir ta alga yra to
kia žema kad naikina žmonių 
gerą ūpą.

Badauja. Chinijoj, šantungo 
-provincijoj, badauja suvirs du 
šimtai tūkstančių žmonių, netu
rėdami maisto iš priežasties su
mišimų.

Milijonas Vaikų Sveika
tos Užžiurėjimui

McAdoo Grūmoja 
Smith’ui

Gub.

vienijasi į

kįlant yra 
industrijos

rinko ir pasakė jog tai bu
ko tas kuris pirmiausia įsi
veržė ir Zaborskį nušo
vė. Tada detektivai pasakė 
Urbšaičiui jog jj jau turi ir 
parga'bena j Clevelandą.

Vasario 5 d. suimtasis at
gabenta j Clevelandą ir vėl 
Urbšaitis buvo nuvežtas Į 
policijos stotį pamatyti jį, 
ir ten vėl iš keleto kitų Urb
šaitis pažino tikrąjį kalti
ninką. Jis pasidavęs vardu 
George Germain, 33 metų 
amžiaus. Jis Urbšaitį irgi 
pažino ir pasakė jog Urb
šaitis jam atidarė duris ir 
įleido, kuomet jis revolverį 
atstatęs to pareikalavo.

Pats Prisipažįsta
Sugautas automobiliu į- 

važiuojant į St. Louis mies 
tą, Germain prisipažino kal
iu apiplėšime Sausio 13 d. 
Citizens Savings Co. banko 
1354 Superior avė., kur ir
gi revolveriu privertė Al
doną Jankauskaitę-Vilkelic- 
nę, kasierę, duoti pinigus, ir 
paskui pabėgo su taxi. Apie 
Lietuvių banko apiplėšimą 
jis nieko dar neužsiminė ta
da. Ir jį gaudyta tik kaipo 
nužiūrėtą pirmame apiplė
šime.

Sugautasis yra jau atsi
žymėjęs kriminališkais dar
bais, dabar buvo dar nese
nai iš kalėjimo išleistas.

Clevelando policijai jo 
prisipažinimas buvo nema
ža nuostaba, lyg žaibas iš 
tyro dangaus.

Gryžtant iš St. Louis su 
juo, detektivai nusivedė jį į 
traukinio valgomąjį vagona 
pavalgyt. Bevalgant jis už
vedė kalbą ir pasakė:

“Aš manau jog gabenate 
mane statyti prieš apkalti
nimą žmogžudystėje”.

Detektivai, kurie nužiūrė
jo jį apvogime Citizens ban-

Nežinojo jog Nušovė
Pargabentas j Clevelan

dą, Vasario 5 d. jis policijai 
prisipažino vėl, kaip ir po 
sugavimo, jog jis apiplėšė 
Citizens banką, ir paskui iš
pasakojo apie atsitikimą su 
Zaborskiu. Iki policija ne
pasakė jis nebuvo tikras ar 
Zaborskis mirė nuo jo šau
tuvo.

Germain' pats savo pėdas 
išdavė, nors buvo labai at
sargus kitais žvilgsniais ir 
mokėjo gerai slapstytis. Jis 
bųdamas, CIevelande, kote
lyje užsiregistravo jog paei- 

, na iš St. Louis. Tas ir pri
vedė prie jo areštavimo te- 
paskolos bankų atsigaben- 
nai. Jo pėdas policija turė
jo susekus po Citizens ban
ko apiplėšimo iš taxi veži
kų, kuriuos jis naudojo sa
vo darbe, iki paskui nusi- 
lirko savo automobilį už 
mgtus pinigus.

Germain išsipasakojo taip 
)at jog savo užpuolimuose 
int Clevelando taupymo ir 
kaip tik “Raudonukas”, iš 
'lavo su savim ir draugą, 
kurio jis kitaip ir nežinojo 
jo raudono veido. Jis yra 
mažas vyriškis, su kuriuo 
jis ir padarė užpuolimą ant 
Lietuvių banko. Būdamas 
labai nervuotas, varydamas 
Zaborskį į skiepą, jis pa
spaudė automatiško revol
verio gaiduką būdamas vi
sai arti, ir Zaborskis nuvir
to trepais žemyn. Tada jie 
leidosi bėgti, nežinodami ar 
jis nušautas mirtinai ar ne. 
Jam policija išsyk ir nesakė 
jog Zaborskis nušautas, no
rėdama išgauti iš jo dau
giau apie tai žinių.

Po to atsitikimo, tą pačią 
dieną jiedu abu susirinko 
savo daiktus, sėdo automo- ’’ 
bilin pirktan už pinigus pa-J 
vogtus iš Citizens banko, ir 
leidosi tiesiog į St. Louis.

Jo draugas iš nuogandos 
bijodamas sykiu su šoviku 
važiuoti, pametė jį Cleve
lando priemiestyje Rocky 
River, ir pasišalino, pasako
jo Germain.

Ncw York. — 1927 ni. Com
monwealth Fondas išleido $1,- 
100.000 vaikų fiziškos ir protiš
kos sveikatos sužiurėjimui šio
je šalyje. Tą fondą įsteigė 1918 
turtuolė moteris Harkness, pa
likdama $10,000,000.

Per tą laiką į tą fondą dadė- 
io dovanų ir kiti kapitalistai ir 
dabar fondas turi $38,000,000 
javo darbų varymui. Jis užlai
ko keletoj valstijų vaikų ligon-. 
bučius ir aukauja kitų Įsteig- 
iems tos rūšies ligonbučiams.

Kantone Nužudyta 270
Komunistų -

Šanghai. — Pranešimuose iš 
Kantono paduodama jog iš po
ros tūkstančių naujai suimtų 
įmonių kaipo bolševikų tapo nu
žudyta 270 ypatų.

Kur tik galima komunistai 
gaudoma ir jų aršesnieji žudo
ma apsivalymui nuo pražūtin
gos propagandos ir kurstymo 
žmonių prie revoliucijos.

Areštai Kantone eina jau sep
tynios savaitės, kai miestas ta
po atimtas nuo bolševikų, kuo
met žuvo apie 5,000 žmonių.

Hainan saloje, Chinų komu- 
listams plėšikams,siaučiant, iš
žudyta 300 žmonių, sako Ame
rikos Presbiterijonų misija Hoi- 
'iowe. Išžudyta daug Chinų 
ūrklių ir krautuvninkų.

Demokratų partijos kandida
tūros į prezidentus jieškančio 
Smitho padangėj renkasi debe
siai. McAdoo, kuris keli metai 
atgal su Smithu už nominaciją 
varžėsi ir abudu negavo, grasi
na Smithui sekančiai: jeigu 
Smith neišsitrauks iš lenktynių 
ant prezidento tai 
Demokratų partijos 
bus tokia pat kaip 
metais New Yorke.

Tokis McAdoo pasiryžimas iš
kelia naują ermyderį Demokra
tų partijoje. McAdoo skaitėsi 
1924 metais žymiausia figūra 
savo partijoje į prezidentus, 
bet New Yorko valstijos'guber
natorius Smith jam kelią pa
stojo ir tada abu negavo nomi
nuoti.

Houstone 
konvencija 
buvo 1924

Lietuvos vyriausybė iš savo 
pusės siūlytų įtraukti darbų 
tvarkon klausimą apie karo pa
sėkų likvidavimą, būtent, atly
ginimą Lietuvai padarytų želi- 
govskiados žygiais nuostolių; 
šiuo klausimu Lietuvos vyriau
sybė patieks visų reikiamų pa
aiškinimų.

Kalbant apie konferencijos 
dieną ir vietą, atsakyme stato
ma klausimas kaip Lenkija sau 
įsivaizduoja derybas — su Tau
tų Sąjungos dalyvavimu (Tautų 
Sąjungos rezoliucija numato ir 
tokį galimumą) ar be jos. Da
lyvaujant Tautų Sąjungai tek-

Perbrangųs Bučkiai
Camden, N. J. — Miesto ug- 

liagesis, Ošušek gavo teismo 
priskyrimą $75,000 iš vieno tur
tuolio, Malinowskio, už atvilioji- 
mą jo moteries. Ošušek pasa
kojo kaip vieną naktį gryžda- 
,mas namon užtiko Malinowski 
bučiujantis su jo žmona. Iškė
lė prieš jį bylą ant $150,000, ir 
laimėjo pusę tos sumos.

Riaušes Berline

Rado Triakio Gyvūno 
Skeletą

Akmcnyčioj Anglijoje atras
ta skelėtomis triakio baisūno, 
•airis kaip spėjama gyveno tarp 
10,000,000 ir 200,000,000 metų 
itga'. Tas gyvūnas vadinama 
Dleslosaurus.

Skeletas perkeliama į Britiš
ką Muzejų, kur bus pastatytas 
šalę kito tų laikų gyvūno, ich- 

| thyosauro.
Šis naujas ridinis yra įdomus 

tuo kad prie jo rasta ir galva. Į 
Kiti jie rasti kitais laikais bu- vo ugniagesiai, 
vo be galvų.
yra trikampa ir jis turėjo tre
čią akį viršuje kaktos. Liekana]

Berlinas. — Vasario 5 d. 
rengtoje kaizerio šalininkų 
monstracijoje 200 žmonių 
žeista ir 125 areštuota. Demon
stracija buvo surengta pagerbi
mui kaizerio sūnaus Kitelio ir 
paraduojantieji buvo apsidėję 
senas kariškas plieno kepurėj.

Juos atakavo komunistai ii 
republikonai, mėtydami viskuo 
ką tik galėjo sugriebti.

sli

de
s’.! -

Philadelphia, Pa. — Namu 
gaisre sudegė šešios ypatos: tė
vas, motina ir keturi vaikučiai 
Italų šeimynos. Vienas 7 metų 
vaikutis išgelbėtas kada pribu-

Plesiosauro galva
Meknes, Morokkoj, griūvant 

fortifikacijos sienai užmušta 19'-“i ..... .|-----------
taip tvarkoj rasta kad skelete žmonių ir sugriauta trjs namai.

Norėjo Nusižudyti
Policija suvažino visų pa

staru laiku nukentėjusių 
bankų žmones pažint ar tas

(Pabaiga ant 8-to pusi.)

yra visi dantįs.
Gyvūnas buvo 16 pėdų ilgio. 

Tas gyvūnas galėjo nugaišti ka
da dabartinės Anglijos salos 
buvo po vandeniu arba kada ta 
sritis - buvo pakraščiu jurų, ir 
žvėris išlipęs ant sausžemio nu
gaišo.

Voldemaro Atsakymas
Sausio 16 d. Lenkų specialiam 

karjerui buvo įteikta Lietuvos 
vyriausybės atsakymas į Len
kų pasiųstą notą.

Atsakymas yra gana ilgas do
kumentas. Smulkiai atpasako 
jus turinį pasikalbėjimo ir su
sitarimo tarp Zaleskio ir Volde
maro Genevoje, atsakyme krei
piama dėmesio į tai kad iki šiol fų ųei vietos ir laiko tartis ir 
iš Lenkų pusės neįvykdyta ka-jjsu Tautų Sąjunga.
Genevoj žadėta įvykdyt, būtent, ji Atsakyme taip pat pasakyta 
1) Ištremtieji iš Vilniaus kraš
to iki šiol neturi galimumo gry 
žti ir 2) organizavimas emi
grantų “kariumenės” su Pleč
kaičiu nelikviduotas; ta “kariu- 
rr.enė”, Lenkų apvilkta Lietuvių 
karo uniforma, iki š'ol laikoma 
Lydos karo kareivinėse.

jog notos nuorašas siunčiama ir 
Tautų Sąjungos žiniai.

“Lietuvis”.

kad

“Lietuva” štai kaip Sako:
Iš Zaleskio pareiškimų matyt 

dar vis tebegiedama sena
(Tąsa ant 7-to pusi.)

ATEINA VASARA

ĮLh

iuiai

'oH

us a-J i 
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mArdmore, Okla. — Pateko į 

bėdą apskrities teisėjas ir ap
skrities advokatas už tai kad į- 
sumanė pasinaudoti plėšiko gro-jįį^j 
biu kuris buvo atimta iš sugau- □R

M?

i f'"11 to vagies išsinešusio iš banko gXįj
| $9,300. F j

rasidės kelionės Lietuvon ir at
gal. Vyks daugybė apsilankyt 

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

“DIRVOS” EKSKURSIJA
Geriausi laivai išeina kas savaite ir 

kas nori gali išvažiuot bile kada. Bet 
kurie nori važiuot linksmame būryje 
avo draugų, galit 'egistruotis Į “Dir- 

--O-” F.'-s'-ursija. Kas it vadovaus ir 
ada išplauks bus naskelbta trumpu 

laiku. Tėmykite “Dirva”.

6820 S

Adresuokit:
DIRVOS” AGENTŪRA

Ave, Cleveland, O
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PITTSBURGH

NELAIMINGI ATSITIKIMA!

Sausio mėnesio bėgiu Pitts - 
burgo srityje nuo alkoholio mi
rė 31 ypata. Tai yra aukščiau
sias skaičius mirusių vieno mė
nesio bėgiu kiek yra žinoma 
šioje srityje.

Automobiliais užmušta irgi 
31 ypata, kas taipgi yra aukš
tas rekordas.

20 ypatų mirė nuo apdegimo 
kada jų drapanos užsidegė prie 
pečių šildantis. •

10 ypatų nužudyta žmogžu
džių užpuolimais.

Kitokių nelaimingų mirčių tą 
mėnesį buvo: 21 užsimušė puo
lant ; 14 mirė nuo nuodų; 3 pri
gėrė ; 3 užtroško nuo gazų; 1 
užmušta eksplozijoj; 2 užmušta 
dirbtuvėse; 5 užmušta kasyklo
se ; 7 užmušta ant gelžkelių; 
3 mirė nuo nusiplikinimo; 1 su
važinėjo tramvajus ir 1 suvaži
nėjo vežimas.

Nušauta sargas. Ligoninėje 
mirė C. B. Johnson, 49 m., bu
vęs miesto policijos leitenantas, 
dirbęs už naktinį sargą Esplene, 
Pruett-Schafer Chemical Co.

Jis rasta sumuštas ir peršau
tas ir mirė negalėdamas nieko 
papasakot apie užpuolikus.

Orlaiviai. Pittsburgiečiai ne
užilgo galės orlaiviais keliauti 
į New Yorką arba Clevelandą ir 
Detroitą. Ruošiama orlaiviai 
pasažierių vežiojimui tarp šio 
ir paminėtų miestų. Sustojimą' 
bus Harrisburge ir Philadelphi- 
joj. Kelionė į New Corką kai
nuos $40. Truks tik tris-ir ptį- 
sę valandas.

DETROIT

Iš Angliakasių Kovų
Kaik Komunistai Demoralizuoja Mainerius, Pri

silaižydami savo “Rojiškais Prižadais”

KOKIUS LAIKRAŠ
ČIUS SKAITYTI PASTABĖLĖS

STREIKLAUŽIŲ PAŠĖLĘS 
TERORAS

Brucetone ir Broughtone nu
sigėrę streiklaužiai, daugiausia 
negrai, pereitą savaitę pradėjo 
terorą šaudydami beveik ištisas 
24 valandas. Tų miestelių gy
ventojai, kurie nėra nei strei- 
keriai nei streiklaužiai, turėjo 
išbėgti iš savo namų arba ki
taip gelbėti gyvastis.

Broughtone apšaudyta moky
kla, kuri turėjo užsidaryti kad 
vaikai nebūtų iššaudyti ir mo
kytojos kreipėsi j gubernatorių, 
prašydamos pagalbos tvarkos 
sužiurėjimui.

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

Nužudyta policijantas. Per
eitą savaitę ant St. Aubin avė. 
rasta išmestas sušaudytas poli- 
cijanto Welch lavonas. Pradė
ta tyrinėjimai. Sakoma kad jis 
buvo nužudytas ne laike savo 
pareigų ėjimo, bet gaujos žu- 
deikų su kuriais jis turėjo ry
šius. Po tos žudystės buvo su
gaudyta desėtkai žmonių, 10 jų 
laikoma kaipo, nužiūrėtų kalti
ninkų.

Policijos bėdos. Per 1927 me
tus Detroito policija areštavo 
969 girtus žmones sulaužiusius 
automobiliais važinėjimo taisy
kles. Iš jų 842 ypatos nubaus
ta kalėjimu.

Areštuota 4,069 ypatos lau
žančios prohibicijos įstatymą ir 
užsiimančios pardavinėjimu al
koholinių gėrimų. Per metą su
imta 22,034 nusigėrusių ypatų, 
neskaitant viršminėtų girtų au
tomobilistų.

Atimta 792,563 kvortos deg
tinės. Policija konfiskavo 340 
automobilius ir trokus ir sep
tynis laivus naudojamus degti
nės gabenimui.

Detroite atidaryta tris nau
jos policijos stotis pereitą metą 
ir dadėta 340 naujų policijantų. 
Dabartiniu laiku Detroito poli
cijos personalas susideda iš 
3,206, iš kurių 2,160 yra gatvi
niai policijantai, 136 detektivai 
ir 35 moteris policijantės; kiti 
yra viršininkai.

žmogžudystes
žmogžudysčių Detroite 1927 

metais buvo 232, arba žymiai 
mažiau negu 1926 m., kuomet 
buvo nužudyta 326 ypatos. Iš 
tų 1927 metų žudysčių, 88 pri 
skirta į neišvengtinas užmušė- 
jystes; likusiuose 132 atsitiki
muose, 62 kaltininkai tose žu- 
dystėse nuteista, 10 įtartųjų 
namius, 5 išteisinta apsigyni
mu, ir 12 dar neišspręsta. Du 
žmogžudžiai nužudyta po jų 
kruvino darbo, keturi nusižudė 
vienas kitą, 10 patįs nusižudė 
po užmušėjysčių. 15 žmogžu
džių dar nesurasta nors žinomi, 
ir 37 žudystės užrašyta kaipo 
neišaiškintos.

Keturi policijantai nužudyta 
laike pareigų 1927 m. ir 42 kri
minalistai mirė nuo policijantų 
kulkų.

Komunistų pastangos kursty
ti streikuojančius kasyklų dar
bininkus išdalies turi ir pasek
mes, sako tyrinėtojai. Jie pri
sitaiko prie darbininkų per savo 
taip vadinamą Amatninkų Uni
jų Apšvietos lygą ir kamufla- 
žuotą Pennsylvanijos-Ohio-Colo- 
rado angliekasių šelpimo komi
tetą.

Iki šiolei streikas centralinėj 
^vakarinėj Pennsylvanijoj, O- 
hie ir West Virginia apsiėjo be 
žymių susirėmimų. Buvo susi
kirtimų tarp streikerių ir poli
cijos ir streikerių su streiklau
žiais, vienok nieko neužmušta ir 
tik keletas tesužeista. Anglia
kasių unijos vice prezidentas P. 
Murray, kuris vadovauja strei
ku, pakartotinai išleidinėja at- 
-išaukimus Į organizatorius ir 
streikuojančius narius užsilai
kyti ramiai. Tas iš buvo kiek 
galint daroma.

Komunistai agitatoriai, kurie 
nori revoliucijos, dirba išsijuo
sę visuose streikerių distrikte ir 
težiūrint unijos pastangų per
sergėti darbininkus nuo jų, jie 
anda sau pasekėjų. Komunis

tai deda visas pastangas užval- 
lyti unijų lokalus.

Kuomet prasidėjo streikas, 
kiti laikraščiai nesiėmė perser
gėti savo skaitytojų nuo tų pa- 
azitų, o komunistai tuoj metė- 
i su savo spauda ir visomis į- 
nonėmis į streikerių tarpą va- 
yti savo pražūtingą darbą.

Užsitęsęs angliakasių strei
kas yra puiki proga komunistų 
ų-opagandai plėsti.-., Angliaka
siai streikuoja “devyni mėnesiai, 
r tūkstančiai darbininkų ne- 
lirba jau antri metai, šeimynos 
‘ra alkanos ir kenčia šaltį.

Iš unijos streikeriai gauna tik 
nažą paramą. Ta parama dar 
sumažinta, nes streikas peril
gai tęsiasi, kaip niekas netikėjo.

Dar labiau streikeriai suer-

noms. Paklauskit savo unijos 
viršininkų. Jie žino kur pini
gai nuėjo ir jie nedrysta jums 
pasakyti.”

Taip įkiršinę darbininkus ir 
nupiešę jų skurdžią padėtį, kur
sto mainerius “paklupdyti sa
vo bosus ant kelių ir priversti 
k negreičiausia susitaikyt”. Jie 
nepasako darbininkams kad to
kis įtūžęs sukilimas priversti 
bosus taikytis iššauktų kraujo 
praliejimą, atkviestų į streike
rių sritis kariumenę ir dar la-j 
biau sutramdytų taikymąsi.

Angliakasiai turėtų saugotis 
visokių kurstytojų, turėtų vy
ti juos laukan, nes už dabar pa
žadamą — ir neduodamą — pa
galbą po streiko jie darbinin
kus melžš savo naudai, prisilai
žydami ir prisipasakodami ko
kie jie buvo geri. Visur jie len
da kur skurdas ir per skurdžių 
pečius užlipa sau į rojų, o dar
bo žmoneliai paskui vėl turi ver
gauti, bet tokiems kurie prie to 
verstinai priverčia.

Pažiūrėkit ką padarė komu
nistai su Rusijos darbininkais 
ir užteks žinoti kas nauda iš jų 
prižadų.

Kongresmanas Nustebintas
New Yorko valstijos kongres

manas F. H. LaGuardia, lanky
damasis patyrinėti angliakasių 
padėties iš priežasties streiko, 
labai nustebo iš tokio gyveni
mo kokiame atsidūrė streikeriai. 
Jis sako stengsis kuogreičiau- 
sia suragini Kongresą kad im
tųsi kuogreičiausia žiūrėti ang
liakasių padėties ir kad verstų 
kompanijas streiką baigti.

LaGuardia pranešė valdžiai 
ką patyrė ir tarp streiklaužių. 
Jie baisiausia išnaudojami, lai
komi kaip belaisviai; apsvaigę 
nuodingu gėralu, apginkluoti jie 
kurstomi šaudyti į streikerių 
barakus.

Firma įsteigta 1872

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS 
PERKAME IR PARDUODAME 
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuviu Apdraudos ir Pašaipos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.
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inti išmetinėjimais iš namų ir 
kitokiais teismų uždraudimais. 
Streikeriams užginta laikyti pi
ketus, išskyrus kaip pavelyta iš 
ieismo, tam tikroje vietoje; už
gintą kuo nors užsiimti kas pa- 
lėtų palaikyti streikerių ūpą ir 
intuziazmą. Jie negali rengti 
lemons traci jų. Negali susieiti

BAYONNE, N. J.
Šioj apielinkėj darbai labai 

susilpnėjo. Daug darbininkų iš 
darbo atleista. Mieste laikosi 
bedarbe. ; '

Nors Lietuvių kolonija nedi-

Aš pradėjau skaityti tokius 
laikraščius kurie neva skelbia 
pirmynžangą, pasivadinę darbi
ninkų išvaduotojais, o griežtai 
nusistatę prieš tautą ir yra jos 
niekintojais.

Tuose laikraščiuose nieko ge
ro nebuvo rašoma tiktai pliovo- 
nės, keiksmai, melagystės, Lie
tuvių tautos niekinimas, žmo
nių vienas prieš kitą kurstymai 
ir niekam nereikalingi partiji- 
niai ginčai.

Tokie laikraščiai užnuodija 
savo skaitytojų protą, parali- 
žiuoja jų dvasią ir sukelia ker
štą prieš visus.

Aš buvau Įklimpęs į partijos 
dumblynę, pradėjau niekinti sa
vo tautą, žinoma ir pats save, 
net buvau gavęs partivišką his- 
teriją kurios nei gydytojai ne
galėjo išgydyt.

Bet ant laimės pateko man 
susipažinti su švariais ir tik
rais Lietuviškais laikraščiais — 
tai “Dirva” ir “Vienybe”.

Pradėjęs tuodu laikraščius 
skaityti, suradau teisybę: kad 
esu tikras Lietuvos sūnūs, ir 
toksai turiu būti ir gerbti savo 
tautą, mylėti savo žmones.

Išbridai! iš partijų dumblyno 
ir gavęs linksmų, gerų raštų pa
siskaityti visiškai pasveikau iš 
savo histerijos.

Taigi, mieli broliai ir sesers, 
iš tikros širdies patariu ir jums 
tuos du laikraščiu skaityti — 
“Dirvą”, kuri yra savaitinis, ir 
“Vienybę”, einančią tris sykius 
i savaitę. Taip pat patariu už
rašyti juos ir saviškiams į Lie
tuvą, Argentiną, Braziliją, Ka
nadą ar kur kitur, kurie džiaug
sis ir dėkavos jums už brangias 
dovanas.
Prie Kokių Organizacijų Ge

riausia Prigulėti
Didžiausia ir turtingiausia 

Lietuvių savitarpinė apdraudos 
ir pašalpos organizacija yra Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko- 
ia. Jos turtas perviršijo mili
joną dolarių, turi keturis Šim
us kuopų ir dvidešimts tuks- 
ančių narių. Turi keturis ap

saugos laipsnius ir tris pašalpos 
skyrius, kas į kokį nori gali įs
toti. Nariais gali būti visi do
ro pasivedimo Lietuviai abiejų 
lyčių, nuo 18 iki 50 metų am
žiaus.

įUriais ant kelių ar kur kitur 
vedančių linkui kompanijų nuo
savybės. Negali net laikyti sa7 
vo mitingų, nes unijos svetainės 
paversta į prieglaudas streike
rių šeimynoms, o mitingus lai
kyti atvirame ore peršalta.

Prie tokių aplinkybių, viešpa
taujant nepaprastai monotoni
jai, lengva gudriems komunistų 
agitatoriams sėt savo neapikan- 
tos sėklas ir neramumą tarp 
skurdžių. Nieko komunistams 
nereikia kaip tik pažadėti mais
to ir drapanų, ir tuoj darbinin
kai tuokiasi prie jų klausyti ką 
pripasakos.

Jie tuoj ima kritikuoti ir nie
kinti unijos “nieko neveikimo” 
nusistatymą, nors teismo nuo
sprendžiais unijos rankos suriš
tos. Jie kaltina unijos viršinin
kus aikvojime pinigų. “Milijo
nai dolarių”, sako agitatoriai, 
“sumokėta į unijos iždą duok
lių. Šimtai tūkstančių dolarių 
suaukauta kitų darbininkų pa
galbai streikeriams. Kur šian
dien tie milijonai? Ar jus ga
vot juos? Jie duoda jums vos 
po tris dolarius į savaitę nusi
pirkti maisto alkanoms šeimy-

delė, bet njusų žmoneliai veikia 
ne tik tautos labui, bet ir vie
tos politikoje trusiasi. šiose 
dienose vietos veikėjas ir “Dir
vos” skaitytojas Pranas Varka- 
la gavo miesto darbą už ugnie- 
gesį, o Antanas Drapanauskas 
už policininką. Tai džiuginanti 
žinia. Ir jie kaipo Lietuviai ir 
geri . piliečiai sąžiningai savo 
pareigas eis.

Vietos Lietuviai rengiasi iš
kilmingai apvaikščioti Lietuvos 
dešimts metų nepriklausomybės 
sukaktuvių dieną' Pinavijas.

Nenusiminkit
Jei jums skauda ar diegia; 
jei jaučiat nuovargį, galvą 
skauda, ar viduriai nevirš
kina, jei nemiegat ir skau
da laike šlapinimosi, ger
kit daug vandens ir nau- 
dokit

Įžymus diuretiškus akstintojas 
i žinomas kaipo Holandijos tauti

nė gyduolė per virš 200 metų. 
Visose vaistinėse, trejopo dydžio.

Tėmykit vardo GOLD MEDAL ant 
kožnos dėžutės ir neimkit kitokių.

Susivienijimo konstitucija y- 
ra demokratiška, visi nariai yra 
jai lygus. Neturi nieko bendro 
su religijomis nei prieš jas, ir 
nebando paliesti narių pažiūras. 
Visų narių sąžinė yra liuosa, 
nevaržoma, čia nėra taip kaip 
tūlose organizacijose, kur turi 
narys būti tokis arba tokis, o 
jei ne tai nepriimamas.

Taigi visiems Amerikos Lie
tuviams patartina rašytis prie 
šios prakilnios organizacijos — 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje. t Jos kuopos yra beveik vi
sose Lietuvių kolonijose arba 
arti jų.

Kulturos-apšvietos orgaziiza- 
cija yra Tėvynės Mylėtojų Dr- 
ja. Ji leidžia moksliško turinio 
knygas. Tik pastaru laiku iš
leido brangias ir puikias kny
gas, “Pasaulio Istorija” ir “Dai
lės Milžinai”.

Patartina visiems Lietuviams 
be skirtumo rašytis prie T. M. 
D., nes mokslas visiems yra rei
kalingas. Mokestis į T. M. D. 
visai maža, du dolariai į metus, 
ir narys gauna visas išleidžia
mas knygas, gražiai tvirtai ap
darytas, dykai. J. A. U.

VATIKANAS turbut pasimo
kinęs iš Lietuvos kunigijos prie
tikių politikoje, atsižvelgė pa
galiau ir į Čekijos katalikų ku
nigiją, kuri buvo politikoje dar 
labiau įsiklampojus negu Lietu
vos kunigija. Po tūlų tyrinėji
mų dalykų ant vietos, ir pasi
rodžius kad Čekijoj Romos baž
nyčia gali netekt visai papėdės, 
Vatikanas pagaliau išleido įsa
kymą Čekijos katalikų kunigė
liams kurie užsiima politikos 
reikalais kad iki Kovo 1 dienai 
pamestų viską ir gryžtų j baž
nyčią, rūpintis žmonių dora. 
Kurie šito prisakymo nepasi
skubins paklausyt tie bus spen- 
duojami. 

5P V ▼

BALTIMORĖS (Md.) antvys- 
kupis išleido griežtą įsakymą 
savo vyskupijos kunigams, už
draudžiantį šokių rengimą baž
nytiniuose trobesiuose, dalyva
vimą šokiuose kunigams ir baž
nyčios tarnams, ir šokių skelbi
mą bažnyčiose ir katalikiškuose 
'apkraščiuose, nežiūrint kokiam 
tikslui šokiai butų rengiama. 
Užginama šokius rengt bažny
čios naudai ir bent kokiems lab
daringiems katalikiškiems rei
kalams. Tuo pat patariama vi
soms katalikiškoms organizaci
joms liautis rengt šokius abel- 
nai, vieton tų pasi j ieškant sau 
doresnių pasilinksminimo būdų.

▼ ▼

NEWARK0 (N. J.) vysku
pas išleido savo vyskupijos ku
nigams griežtą uždraudimą tu
rėt automobilius ir automobi
liais važinėtis. Uždraudimąš 
'iečia lygiai visus kunigus, kaip 
klebonus taip ir kamendorius, 
dzekonus, kanauninkus, pralo
tus ir kitokius. Jei kuris kuni
gų būtinai geidžia turėti auto- 
nobilį, ar juomi važinėtis, turi 
š vyskupo gauti leidimą. Tai
gi, kaip matoma, katalikų baž- 
lyčios viršininkai ėmėsi tvar
kyt kunigiją ir ją verst prie sa
ro užduoties. Tik Newarko vys
kupo rūpestis biskutį keistoka: 
ji gali sukelt žmonėse mintis 
jog vyskupas užsimanė pasišie- 
laut kunigų tarpe: už išduoda- 
nus automobilių turėjimo lai
dus, žinoma, už mamoną. ...

▼ ▼

PAŽIŪRĖSIM ar Motuzas iš- 
tęsės savo prižadą. Jis žadėjo 
Vasario 16 dieną surinkt tarpe 
Lietuvių daug pinigų, už tuos 
pinigus pasirūpint ginklų, nu
verst dabartinę Lietuvos val
džią, iš kalėjimų paleist “poly- 
tinius” prasižengėlius, “ant ga
tvės išvyt” Pajaujį, spjaudantį 
džiovos trandimis (žiūrėkit, iš
vyt prievarta), ir paskui įsteigt 
“savo valdžią”, ir tai ne bile ko
kią tik “demokratišką”. Pana
šiai savo laiku svajojo ir Ke- 
renskis, bet apsiriko. Kaip jis 
tik atidarinėjo kalėjimų duris 
ir išleido “polytinius” prasižen
gėlius tai tie su Leninu jam už
kure tokią pirtį kad vyras kaip 
tik spėjo pasmukt į Švediją, 
persirengęs laivo pečkuriu.

Kvietiškis.

KAS PASIDARĖ su J. Sekiu, 
kuris su savo korespondencijo
mis persikėlė iš “Naujienų” į 
“Amerikos Lietuvį” ir “Darbi
ninką”? Kada Sekio kraujas 
užverda tai jis metasi į kairę ir 
visu smarkumu puola tuos ku
rie nepritaria jo karščiavimui- 
si, bet kaip jo kraujas atvėsta 
ir jis pats surimtėja tai eina 
į dešinę ir jau rašo rimtas ko
respondencijas. 

▼ ▼ ▼

TŪLAS Komunistėlis rašo į 
“Laisvę” korespondenciją “Šis 
Tas iš Fordo Karalystės1’, ku
rioje nusiskundžia kaip tas ka
pitalistas bjauriai išnaudoja 
darbininkus iščiulpdamas pas
kutines jų spėkas. Kad tas ka
pitalistas Fordas nesigaili dar
bininkų perdaug tai gal but ir 
tiesa, bet kodėl tie komunistė
liai lenda į Fordo dirbtuves ir 
ir duodasi save taip bjauriai iš
naudoti? Juk čia laisva valia 
dirbti arba ne, čia ne Rusija.

▼ ▼ ▼

KODĖL SLA. Piki. Taryba ir 
Įstatų Komisija taip ilgai nepa
tiekė spaudai SLA. konstituci
jos Lietuvių kalboje? Gal but 
todėl kad naujoji konstitucija 
uždeda nariams didesnes mokes
tis, apie ką nariai iš Angliško 
teksto nieko neišskaito.

SEKYS per “Naujienas” už- 
metinėja Paulauskui kad Pau
lauskas dirbdamas prie “Sanda
ros” neatlikdavęs tinkamai sa
vo darbo ir pridarydavęs daug' 
klaidų. Matote kaip lengva yra 
žmogų apkaltinti. Kada Pau
lauskais' dirbt) prie “Sanadros” 
jam buvo uždėta tiek darbo 
kiek jokis žmogus negalėtų at
likti, ir jeigu taip apkrautam 
darbu įvyko kokios klaidos tai 
Paulauskas kaltas....

Tikrai jau nėra teisybės.
▼ ▼ ▼

KAIP tik Liūtas spėjo koją 
įkelti į Suv. Valstijas tuoj so
cialistų įstaiga turinti Suv. Val
stijų Linijos laivakorčių agen
tūra padavė skundą generaliam 
ofisui sakydama kad p. Liūtas 
atvyko į Ameriką politikos tik
slais, už tai mes (tai yra to so
cialistinė laivakorčių agentūra) 
nutraukiame ryšius su kompa
nija.

Ar reikia bjauresnio pasiel
gimo? O socialistai vis dekla
muoja apie demokratiją ir žo
džio laisvę.......

Žinučių Rinkėjas.

Naktiniai
INKSTU
Skausmai 
ar Gėlos

Saugiai 
Palengvinami si 
Santai Mid. 

Visose Aptekose

NEW BRITAIN, Conn.
Kaip kožną metą taip ir šį

met visos New Britaino draugi
jos rengia bendrai apvaikščioji- 
mą dešimts metų Lietuvos ne
priklausomybės su didžiausiu 
programų, kaip tai prakalbomis, 
dainomis ir muzika. Svarbiau
si kalbėtojai užkviesta Sandaros 
prezidentas Adv. N. Rastenis iš 
Baltimorės ir musų miesto ma
joras, G. C. Weld, ir miesto ad
vokatas J. J. Woods. Taipgi 
dalyvaus L. N. Varpo Choras 
vadovaujamas P. Bružausko, ir 
visuomenės orkestras.

Nepriklausomybės minėjimas 
įvyks Vasario 19 d., sekmadie
nį, nuo 2 va], po pietų, Lietu
vių svetainėje, 354 Park st.

Tikimasi daug Lietuvių daly
vaujant tame apvaikščiojime, 
nes tai yra daugiau negu nepa
prasta metinė šventė. P. P. P.
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SANSKRITO GALVOSŪKIAI j
Sugalvojo gerb. Spragilas > |

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

GALVOSŪKIS No. 12

EG LĖIRŽ IEMĄŽ ALIU OJA
(Lietuviški žodžiai ir jų raidės eina ištisai, be sumaišymo.) ;

Kas teisingai išris šita, galvosūkį ir prisius juos iš dviejų numerių, 
su 5 savo draugų adresais kurie “Dirvos” neskaito gaus DYKAI j 
knygelę “ŽMONIŲ LIGOS” (pridėkit 2c štampų persiuntimui)

GALVOSŪKIS No 9 BUVO TOKS:
“Mažas kelmas didelį vežimą verčia”.

GERB.

SPRAGILO
GŪŽTELE

ris visą pasaulį apglėbęs ir 
padaręs žmones vienas ki
to priešu, vienas kitą nuga
lėti norinčiu, viens kito vie
tą užimti geidžiančiu, vie
nas kitą nuversti trokštan
čiu, šiltas vieteles pagauti 
norinčiu. To visko niekur 
nėra ir visi bijo ir klauso 
Fašistų Galvos.

i upės galiu nieko neturėt, o 
i turiu mokėt mokesnius jo 
Įstatymui; aš geras žmogus 
ir man nereikalinga polici
ja manęs saugojimui nuo 
vogimo, kodėl aš neturiu tu
rėt balso pasakyt kad poli
cijos visai nereikia?

Todėl nutariau daugiau 
Fašistiškam Krašte nebūt 
ir skubiai bėgau prie tilto 
ir gryžau atgal i savo De
mokratišką Valstybę, džiau
gdamasis kad turiu garbę 
but Demokratišku Piliečiu 
ir Laisvės Šalininku.

Bėgu, bėgu tekinas tiltu 
atgal j savo pusę, ir kada 
dabėgau Demokratišką til
to galą, jame pamačiau di
delių ir mažų skylių, ir atsi
miniau kad jos dėlto yra 
kad Piliečiai dar tebebalsuo- 
ja ar tiltą taisyt ar ne.

Pabėgau toliau, radau ga-' 
tvėje gulintį savo Kaimyną i 
kuri palikau Piliečių Posė
dyje diskusuojantį Valsty
bės reikalus. Jis gulėjo ne
gyvas, plėšiko nušautas, nes 
norėjo su plėšiku Demokra
tiškai pasidiskusuot kam 
priklauso tie pinigai kurie 
buvo Kaimyno kišeniuje. O 
kada apie žmogžudystę pra-

Turim nubasluot ir išrast 
ar čia vagis pas mus įlindo 
ar taip kas netyčia užkliu
vo per uždarytą langą.

Ale tuoj suradau kur esu 
ir ji patyrė kad tai aš, ir 
viskas baigėsi gražiai, ba 
gavau nuo jos Kumščia į 
sprandą už išgąsdinimą ir 
turėjau tylėt.

POEZIJOS
NUMERIS

gEKANTIS “Dirvos” nu
meris bus Poezijos nu

meris. Jame tilps specialiai 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Dešimties Metų sukaktu
vėms paminėt susiųstos ori- 
ginalės Lietuvių poetų — 
vyrų ir moterų — eilės.

Eilės yra ilgos ir trumpos 
ir daugelyje temų ir leng
vos skaitymui. Atsiųstos iš 
Lietuvos ir nuo Amerikoje 
gyvenančių “Dirvos” ben
dradarbių.

Tame numeryje tilps taip
gi vienas svarbus dalykas— 
aprašymas apie musų seną 
poetą Ksavėrą Vanagėlį, su 
jo paveikslu ir tilps ištisai

tik $1195 ir
BUICK kiaurai ir

kiaurai ® ® ® ®
Buick viršija kitus—Buick turi patogu
mus—Buick veiklus—tiktai už $1195! To
kia tai istorija apie Buick’o ekstra 
vertybę!

Series 115 five-passen-
&«k»rfor°graer“ii^ Trls populiariškos rušįs parsiduoda už šią skaitlį-. 
Fiin'Twidi195 f °’ b n?- Viskas yra perdėm Buick—tas pats rūšyje ir 

darbe kaip Buick ant ilgų rėmų ratų—net iki ma
žiausiai subildavojimo smulkmenai.

Visi turi tą pačią puikią Buick išvaizdą, kas pada
ro juos vadovais vertybėje ir prisideda prie jų il
go laikymo ir žemų išlaikymo lėšų.

Visi turi Buick Lovejoy hydrauliškus trankymo 
sulaikytojus, priešakyje ir užpakalyje, pritaiky
tas sėdėjimui gerai pasiutas sėdynių paduškaites 
ir gražius, žemus viršus Fisher išdirbystės.

Pažiūrėkit į kitus karus. Sulyginkit juos su Buick. 
Jūsų pačių geras sprendimas pasakys jums jog 
Buick duoda jums didesnę vertybę.

NAS APIE GERAS IR 
BLOGAS VALDŽIAS

(Pabaiga)
Bėgau, bėgau, bėgau teki

nas per tiltą iš Demokrati
nės Valstybės į Diktatoriš
ką Fašistišką Kraštą.

Perėjau į kitą galą tilto, 
jau čia stovi ne Demokra
tiški Sargai bet Fašistiški.

Einu ir dairausi. Gata
vas sutikt viską: ir despo
tus, ir pavergėjus, ir įkalin-, 
tojus, ir žmogžudžius, ir 
plėšikus. Uždaręs burną ir 
prikandęs liežuvį galvoju 
kad neprasikalsčiaus Dikta
tūrai ba tuoj atsidursiu ka
lėjime arba busiu sušaudy
tas. Laikau gatavai pinigus 
saujoj, jeigu susitiksiu su 
plėšikais, atiduosiu, tegul 
nešasi, bile tik gyvastį ne-Į 
atimtų, ba čia, kiek žinau, 
viešpatauja baisiausia be
tvarkė.

Kunigai sėdi bažnyčiose 
ir poterius kalba; davatkos 
nelaksto po namus su plet- 
kais prieš “bedievius” ir 
‘ancikristus’; bolševikai ne
nešioja po kaimus savo rau
donų lapelių kurstančių nu
versti visas valdžias ir kur- 

Iti žemės rojų; socialdemo
kratai nesteigia poniškų 
mokyklų ir nesušaukia iš vi
so Krašto “bedarbius” ant 
dykos duonos: visus juos 
Fašistų Galva išsiunčia į 
kaimus dirbt ir bulves au
gint ir grikius sėt ir kopūs
tus ravėt.

Partijų Galvoms uždraus
ta jaunimą kai seną vyžą į 
visas pušes tampyt ir demo- 
ralizuot..

Ir taip perėjau kiaurai vi
są Fašistišką Kraštą ir nie
kur neužtikau nieko kas 
Padoriam Piliečiu ramumą

nešta j kelintą dieną Pilie
čių Tarybai, kilo didžiausios 
diskusijos: vieni rėkė kad 
žmogžudis reikia surast, ki
ti rėkė kad nejieškot nes ga
li per klaidą nubaust ne tą 
žmogų. Treti rėkė kad gal 
jis pats nusižudė, ketvirti 
kad gal norėjo pasipriešint 
policijai ir Policijantas jį 
Demokratiškai nudėjo. Ir 
kitokių ir dar kitokių nuo
monių buvo, ir visi rėkė ir 
savo mintis reiškė, o negy
vas Kaimynas vis dar gat
vėj gulėjo.

Perpykęs įsibėgėjau ir šo
kau ant Teisėjo stalo norė
damas visiems Demokratiš
kiems Piliečiams pasakyti 
<ad jie turi didelę klaidą: 
šiaučius niekad negali but 
kunigu; stalius niekad ne
gali but raštininku; artojas 
negali būti mūrininku; ir

visa jo daina, “Kur Banguo
ja Nemunėlis”.

Su tuo numeriu prasidės 
ir graži senovės apysaka iš 
6-to šimtmečio, vardu “Vai
devutis”. Ta apysaka kal
ba apie atsiradimą pirmuti
nio Lietuvių Kunigaikščio 
ir kaip jo brolis patapo Kri
vių Krivaičiu.

“Vaidevutis” tęsis “Dir
voje” per keletą numerių.

Tą “Dirvos” numerį kiek
vienam bus svarbu turėti, 
todėl kurių prenumeratos 
pasibaigė ir gavot paragini
mus stengkites tuojau at
naujinti kad kartais nebū
tų sulaikyta.

Pradėkit nuo to numerio 
siuntinėti “Dirvą” saviš
kiams Lietuvoje ir kitose 
pasaulio dalyse gyvenan
tiems.

THE

SEDANAI SU 95 iki $1995 COUPES $1195 iki $1850 
SPORT MODELIAI $1195 iki $1525

Visos kainos f. o. b. Flint, Mich., valdžios taksai ekstra. G. M. A. 
C. finansavimo planas, patogiausias koks yra, galima naudoti.

Series 115 four-passenger Sport 
Roadster. Smart, low-swung, youth
ful—a Buick through and through. 
$ 1195 f. o. b. Flint, Mich.

Series 115 two-passenger Coupe. A 
typical Buick value —especially pop
ular for business. $1195 f.o.b. Flint, 
Mich.

OHIO BUICK COMPANY
1900 East 24th St. Prospect 3100

The Bailey Buick Co.
14400 Detroit ave. Lakewood 9100
13550 Lorain ave. Lakewood 9100

The Broadway Buick Co.
8401 Broadway Academy 1010
4255 Pearl rd. Atlantic 0118

The Economy Buick Co.
12538 Euclid ave. Cedar 3415

12516 Penobscot ave. ‘ Cedar 3415
The Euclid Avenue Buick Co.

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

1436 West 25th st. Superior 2460

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI. BUICK PADARYS JUOS

Einu ir drebu, dairausi ir 
bijau. Žiuriu į šalis ir ma
tau: darbininkai taiso gat
ves, grenda kelius; kiti sta
to namus; visi dirba savo 
darbą.

Ineinu į teismo namą — 
ten vienas Fašistas sėdi ir 
tardo sugautą arklių vagį. 
Visi įrodymai prieš jį yra 
ir niekas nesėdi jo apgyni
me. Jokie tuzinai teisėjų 
nesibara už jį, ar paleist ar 
apkaltint, dclto kad jis yra 
kaltas.

O Piliečiai džiaugiasi kad 
pakliuvo vienas niekšas ir 
sulaukia • geros bausmės.

Visi viršininkai nuo di
džiausio iki mažiausio pil
do Fašistiško Diktatoriaus 
įsakymą daryti tiktai tą kas 
reikalinga Piliečių gerovei 
ir šalyje tvarkos palaiky
mui. Kuris valdininkas nu
sikalsta graibydamas kyšius 
buna iš vietos prašalintas iv 
jo vietą užima kitas.

Politiškų Partijų Agita
toriams atimta bačkos ir jie 
turi įsakymą arba eiti kur 
naudingą darbą dirbti, arba 
pateks į kalėjimą jeigu kur
stys Piliečius prieš vienas 
kitą.

Kur tik pasisuku, visur

trukdytų, ir pradėjau bijot: 
einu ir drebu kad mane nie
kas nekliudo ir nieko nesa
ko ir nieko neprašo. Ne
šaukia į jokius teismus tar
dyt ir gint prasižengėlių ir 
Politiškų Agitatorių.

Niekur nepakvietė bal
suot už ar prieš statymą 
tilto per upę, bet žiuriu til
tas statomas, nes jo ten rei- 

' kia; nepakvietė balsuot ar 
I sumažint ar padidint polici
jos skaičių, o policistų visur 
yra tiek kiek reikia ir visi 

| saugoja Ramaus Piliečio 
j gy vastį ir turtą.

Prie tokios Tvarkos nepa- 
’ pratęs, nutariau daugiau 
i ten nebūti. Kaip gali Lais- 
j v: s Demokratiškos Šalies 
| Pilietis žiūrėt kaip Fašistiš- 
i kr m Krašte be tavo balso 
kiti viską ima atlieka ir ne
paiso tavęs. Juk žmogus ga- 

i Ii piktumu plyšt jeigu ne- 
' gauni progos diskusuotis, 
; bartis, smerki nekaltus, tei- 
isii.it prasižengėlius ir niek- 
1 šus. Kaip gali žiūrėt kad 
i be tavo pasipriešinimo vic- 
'nas žmogus nutaria ir ima 
Igryst gatves — juk aš vi
duriu gatvės nevaikščioju,

iš visų kampų susirinkę Pi- 
iečiai kurie nieko nenusi

mano apie Tvarką negali 
būti Teisėjais ir Tvarkyto
jais. Kožnam darbui turi 
būti tinkamas žmogus, ta
da tai bus Šalyje tvarka ir 
viskas aprūpinta ir neatsi
tiks tokių dalykų kokie at
sitinka Laisvoj Demokrati
škoj Valstybėj kuomet Pi- 
iečiai susirinkę tarp savęs 
barasi ar turi būti taip, ši-' 
taip ar dar kitaip.

Ale kaip šokau taip ir iš-1 
šokau iš lovos, o kai plump
telėjau ant grindų mano 
šonkaulis nusigandus suri
ko: — Vaje, gelbėkit, vagįs!

— Tylėk, — sakau jai per 
miegus, mislydamas kad 
dar esu Piliečių Posėdyje:—

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

FOR, 'X.

towWES 
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

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

Murine Co., Dept- H. S.,9 E. Ohio St.,Chicago

Moteris Užsimoka

žiuriu ir matau Fašistišką kam aš turiu prisidėt prie 
discipliną — nėra to br^n. jos taisymo; man tilto ne
gaus Demokratiškumo ku- reikia, ba aš su kita puse

Strėnų skaudėjimo kan
čios, vėmimas ir silpnu
mas, ištinę kojos dažnai 
paeina nuo netikusių inks
tų ar pūslės.

Tik moteris žino ką t:e 
skausmai rei
škia, o vienok 
turi diena die
non kentėti, 
nors pagalba

Tėmyk:t vardo GOLD MEDAL 
ant dėžučių ir neimkit k tokių.

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

Vienuolyno Slaptybes
Buvo po 1.00 Dabar 5(k.

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

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

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

po ranka. Pabandykit dė
žutę Gold Medai b 
oil capsules (vienatini ”1 L 
krosios). Tai moterų drau
gas per suvirs 200 mn'n 
Pradėkite naudoti šian

dien
šit ju naudin
goms, r’t Dė
žių ė no ant- 
snnnd” Ga- 
rantum'ama. j

KAS PRISIUS “DIRVAI” VIENĄ NAUJĄ METINĮ 
SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIĄ KNYGĄ 

VISIŠKAI DOVANAI!

Ūžimo,.ec!j siųskit pašto štampais.

"DIRVĄ'
0820 Superior Ave. Cleveland. Ohio

isii.it


Nuo Redakcijos
DIDELE ŠVENTE

^/ASARIO 16 — ta diena
Lietuviams tapo žymiau

sios šventės diena. Ji buvo 
švenčiama per praeitus de
vynis metus, ir bus švenčia
me tolei iki rasis dorų savo 
tautą mylinčių Lietuvių.

Mums Amerikiečiams ji 
buvo — 1518 metais — dau
giau tik kaipo Diena. Bet 
ji Lietuvoje gyvenantiems, 
ypač tiems kurie kūrė tą 
kas tą dieną turėtų atžymė
ti, ji buvo didelio Darbo 
Diena, tokio didelio darbo 
kad už jų darbą nuo to visi 
Lietuviai kas metas pasiry
žo ją švęsti.

Iki tolei, visi tenai ir mes 
čionai buvom susirūpinę ir 
dirbome savo šalies atvada
vimui nuo svetimųjų. Vi
sas musų noras buvo kad 
Lietuva liktų laisva ir savi- 
stovė. Ir nors išsyk netikė
ta to, greituoju persivertė 
apistovos taip kad leido Lie
tuvos vadams drąsiai prieš 
visą pasaulį pasireikšti jog 
Lietuva daugiau niekam ne
vergaus.

¥ ¥ ¥
Atsikračius išlaukinių pa

vergėjų ir priešų, liko tiktai 
imtis patiems darbo ir tvar
kytis kuogeriausia pagal sa
vo išminties.

Tik gaila kad Lietuva sa
vo išminties neturėjo. Vis
kas ką ji pažino tai partijų 
išmintį. Vietoj pasekmingai 
ir nuoširdžiai rūpintis tau
tos reikalais, partijos sušo
ko valstybę tampyti kožna 
sau. Ir kožna sau turėjo, 
kalbant apie didžiąsias par
tijas.

Kas per tą dešimties me
tų laiką dėjosi? Nieko ypa
tingo, išskyrus paprasto gy
venimo bėgio reikalaujamo 
savotėjimo, žmonių pastan
gomis taisymosi, o partijos 
tik iš musų pinigų prašė ir 
amžinai planavo-galvojo ką 
gudresnio išradus kad val
dančią partiją iš valdžios 
išstūmus. Tam pagalba bu
vo iš musų reikalaujama, už 
tai mes barėmės, vaidijo- 
mės, jie ten pešėsi, stumdė
si, vieni kitus smerkė, ir vis 
pranašavo kad Lietuva “ve
dama j bedugnės krantą”.

¥ ¥ ¥
Ar dar nenusibodo jums 

tos pranašystės per dešimts 
metų, kurios vis neišsipil
do? Ar sustojot pamąstyt 
kam kitam tos pranašystės 
daroma jei ne sukurstymui 
musų ir Lietuvos žmonelių 
prieš valdančią partiją kad 
gautų pavaldyt tie kurie be 
valdžios sėdi?

Kada inėjo į valdžią da
bartiniai žmonės, visi kurie 
nenorėjo kad kitos partijos 
vėl šoktų juos versti lau
kan, išvengimui kraujo pra
liejimo, buvo kitų paniekin
ti. Jiems buvo prikaišiojama 
davimas per ausį ir nenorė
jimas kad butų duodama at
gal.

Anot tų musų politikie
rių, jeigu vienam netyčia 
pasisekė užduoti kitam per 
žandą ir iš to blogo neišėjo

(vieną partiją išvertus tau
ta nenukentėjo) tai tu apsi
sukęs rėžk atgal, tegul visa 
tauta pasriuva kraujuose.

Lietuvą mylintis žmogus 
negalvos apie tokias rizikas 
kokių nore j o. ir nori griebtis 
patrakę partijų pakalikai 
pasiėmimui sau valdžios 
kad galėtų būti ponais mi- 
nisteriais ir kitas visas šil
tas vieteles turėtų.

Rimti partijų vyrai nuo

to ir susilaikė, tik nesuval
domi rėksneliai po senovei 
šūkauja ir nori rėžti atgal i 
ausi, kad visa tauta kentė
tų.

M. V. Gogolis
BAISUS KERŠTAS

Ant.-Fer. Max.

<
I SUSIVIENIJIMO NO- 
į MINACIJOSE TAU- 
E TININKU VIRŠUS 
Ė --------- --
! SLA. Centro valdybos nomi« | 
; nacijose kandidatai balsų gavo 
1 sekančiai:

Prezidentu — St. Gegužis —i 
; 3,596 balsus; komunistų B. Sa- 

laveičikas — 2,590 b.; Sanda- 
riečių F. živatas — 104 b. a 

, Vice prezidentu — V. Kama
rauskas 2,705 b.; komunistų M. 
Bacevičius 2,216 b.; socialistų 
J. Neviackas 448 b.

Iždininku — T. Paukštis — 
2,972 b.; komunistų J. Gerdau- 
skas 1,823 b.; socialistų K. Gu- 
gis 627 b.

Sekretorium — P. Jurgeliutė 
— 3,585 b.; E. Jeskevičiutė (ko
munistų) 2,459 b.; S. Elijošius 
162 b.

Iždo Globėjais — A. Ragins- 
kas 2,949 b. ir J. M. Danielius 
2,551; J. D. Taunis 2,320 ir D. 
Juslus 1,917 (šie abu komunis
tų) ; J. M. Bučinskas (socialis
tų) 416, J. Ambraziejus (San- 
dariečių) 229 b.

Daktaru-Kvotėju — Dr. E. G. 
Klimas 3,074, Dr. J. T. Vitkus 
2,466 b.; Dr. S. Biežis 229.

Iš šitų skaitlinių matyt jog 
balsavime dalyvauja vos trečda
lis SLA. narių. Bet jos taipgi . 
parodo kad tautininkai, apšauk- | 
ti “fašistais”, valdo Susivieni- a 
jimą. Tik “Tėvynė”, “Dirva” ir » 
“Vienybė” iš širdies stojo už 
senąją valdybą ir ji gavo dau- Ą 
giausia balsų. Nors “Tėvynė” 
šitų dviejų laikraščių ir nėra 
artima prietelka, bet “Dirvai” 
ir “Vienybei” Susivienijimo rei
kalai yra vienodai svarbus.

Komunistų balsus sudėjus su 
socialistų ir Sandariečių neišei
na didesnis skaičius nei už vie
ną kandidatą, kad parodo kad 
jie ir norėdami susibendrinę ko
kį kandidatą pravaryt negalėtų.

Del visko reikia pastebėti jog 
tik maža dalis Sandariečių rė- * 
mė kitus kandidatus negu da
bartinę valdybą, taigi kitų kan
didatų rėmimas nėra bendru 
Sandariečių nusistatymu, tik 
keleto rėksnelių kaprisas.

(Tąsa iš pereito num.)
Sučiupo raitelis baisiom rankom raga

nių už sprando ir pakėlė į orą. Staiga ra
ganius mirė ir kai vaiduoklis miręs akimi 
pražiūrėjo. Taip baisiai nežiūri nei gyvas 
nei iš mirusių prisikėlęs. Žvilgterėjo ap
link save kai stiklais sustingusiom akim ir 
mato kįlančius numirėlius nuo Kijevo, ir iš 
Galičo žemės ir iš Karpatų; visi kai van
dens lašas į jį patį panašus.

Jis rodos eis į vietą j Išblyškę kai mirkytos drobės, viens už 
bus kitą aukštesnis, viens už kitą sudėtinges

nis; visi, visi apstojo aplink raitelį-vaiduo- 
j klį, laikantį rankoj baisų grobį. Raitelis 
I dar kartą nusikvatojo ir trenkė jį į bedug- 
Į nę. Paskui jį ir visi numirėliai šoko į be- 
idugnę ir sugriebę numirėlį dantis į jo kū
ną suleido — dantimis plėšė, draskė. Dar 
vienas, už visus aukštesnis, už visus bai
sesnis, nori pakilti iš po žemės, bet negali 
— jiegu jam trūksta atsikelti. Toks jis di
delis, aukštas kad jei butų iškilęs gal butų 
apgožęs ir Karpatų, ir Sedmigrado kraštą, 
ir Turkų žemę. Nedaug jis pakilo, o visa 
žemė sudrebėjo, ii- visame krašte daug na
mų sugriuvo, ir daug žmonių žuvo.

Dažnai Karpatuose girdisi traškėji
mas it tūkstančio malūnų ratų užimąs; toj 
gilioj, neišeinamoj bedugnėj numirėliai nu
mirėlį graudžia. Dažnai pasaulyje atsi
tinka kad žemė nuo vieno iki kito galo dre
ba: mokyti vyrai spėlioja kad kur tai toli, 
toli prie pat juros yra keistas kalnas, iš 
kurio veržiasi liepsna, dūmai ir teka karš
ta ugnies upė, todėl ir žemė dreba. Bet 
gyvenanti Vengrijoj ir Galičo žemėj, pri
tyrę daug matę seniai, visai kitaip kalba. 
Jie kalba kad nori iš žemės iškilti didelis, 
didelis mirusio lavonas ir visą žemę purto.

NAUJAS DIENRAŠTIS
Kaune nuo pradžios Vasario 

mėnesio pradėjo eit naujas dien
raštis, “Lietuvos Aidas”.

“Lietuvos Aidas” buvo pra
dėjęs eiti Vilniuje, bet paskui 
sustojo.
“Lietuvos” ir “Lietuvio”, 
dabartinės valdžios organas.

GĘSTA ŽIBURĖLIS
Gęsta mano žiburėlis....

Neatjoja bernužėlis.
Gal jau kitą padabojo
Ir pas kitą sau nujojo?

Oi kad aš jį sau turėčiau
Už visus labiau mylėčiau!
Bet dalelė man neduoda
Tą laimužę, tą paguodą....

Meiliai aš jį apkabinčiau, 
Į klėtelę pavadinčiau.... 
O, tai but linksmų kalbelių, 
O, tai but meilių žodelių!

Bernužėlis neatjojo —
Gal jis kitą padabojo....
Tamsu, vėlus vakarėlis, 
Gęsta mano žiburėlis....

Alytus. Ant. Skrinskis.

DAINA
Iš mažumėlio be motinėlės,

Oi aš papratus vargelį vargti;
Vargelį vargti, purvelį bristi,

Žmonių kalbeles kentėti.
Iki kelelių po purvynei],

Ik pažastėlių po vandenėlį.
Tas vandenėlis tai ašarėlės,

O purvynėlis mano vargelis.
Lietutis lyja, nėr pastogėlės, 

Vėjelis pučia nėr užvėjėlės.
Visi nubara, visi nubaudžia,

Nieks neužtaria, nei nepriglaudžia.
O žydi, žėri mano vargelis,

Mano vargelis vartų lentelė.
O prašiau, meldžiau jauną brolelį

Kad sukapotų vario vartelius;
Kad sukapotų vario vartelius,

Mažu iškirstų mano vargelį.
Ir kirste kirto, kapot kapojo,

Mano vargeliai labiau bujoja.
O žydi, žėri mano vargeliai,

Mano vargeliai vartų lentelėj.
Ir atsirado vienas bernelis

Kurs iškapojo mano vargelį.

XVI.

kaip visą kariumenę gali apdovanoti. ‘Ei
kime, brolau, gaudyti pašos!’ — tarė Jonas 
Petrui. Ir išjojo kazokai: vienas į vieną 
pusę, kitas į antrą.

“Ar gą pagavo Petras ar nepagavo, o 
Jonas saitę užnėręs ant pašos kaklo jau pa
čiam karaliui veda. ‘Garbė drąsuoliui!’ ta
rė karalius ir įsakė išduoti tokią jam algą 
kokią gauna visi jo pulkai; ir įsakė paskir
ti didelius plotus žemės, kur jis pats pano
rės, ir duoti galvijų kiek tik jis nori. Jo
nas gavęs karaliaus dovanas, tą pačią die
ną į dvi lygias dalis padalino ir vieną dalį 
atidavė Petrui. Petras priėmė karaliaus 
dovanų dalį, bet negalėjo užmiršti kad vie
nam Jonui lieka garbė kurią jam suteikė 
pats karalius, ir Petras giliai savo širdyje 
užslėpė kerštą.

¥ ¥ ¥
“Abudu drąsuoliai joja pro Karpatų 

kalnus, pro aukštas jų viršūnes, j kara
liaus dovanotą žemę. Kazokas Jonas už
pakalyj savęs, ant to paties žirgo, turi dir
žu prisirišęs sūnų. Jau buvo prietemis, o 
jie vis dar joja. Mažutis užmigo; pradėjo 
snausti ir pats Jonas. Nesnausk, kazoke, 
kalnų kelionės kiekvienas žingsnis pavojin
gas!.... Bet kazoko toks žirgas kad jis 
pats žino visur kelią: nei nekniobterės, nei 
nesuklups. Yra kalnuose gili bedugnė, jos 
dugno niekas negali pamatyti; koks tolis 
taią) žemės ir mėnulio toks gylis tos be
dugnės. Pro pačią bedugnę vingiuojasi 
kelias. Bet kelias toks siauras kad vos du 
žmonės gali juo prajoti, o trečias niekados. 
Žirgai atsargiai žingsniuoja, nešdami snau
džiančius kazokus. Kartu jodamas Pertas 
virpa ir širdyje džiaugsmą slepia. Apsi
žvalgė aplinkui ir stūmė savo brolį — ir 
žirgas ir kazokas ir jo mažas sūnelis krin7 
ta j bedugnę....

PASAKYK....
Sakyk, mergyte, mano brangiausia, 
Kokio likimo aš susilauksiu:
Ar meile tavo tik praklejosiu
Ir save jauną tik suvedžiosiu?

Turėk kantrybę, mielas berneli, 
Ateis linksmesnė ir tau dienelė: 
Šiame pasaulyj aš dar nežūsiu, 
Kurią nors dieną gal tavo busiu....

Sakyk, širdele, ar myli mane
Karštai, širdingai, kaip myliu tave,
Ar tik akelėm mane vilioji,
Saldžiais žodeliais tik suvedžioji?

Bernyti mano, jaun’s dobilėli,
Kaip gali tarti tokį žodelį:
Žinai kad myli tave širdelė,
Be tavęs ilgos mano dienelės....

Mergyte mano, leisk pabučiuoti, 
Širdelei savo pažadą duoti....
Parodyk meilę savam berneliui,
Kurs mylės tave visą amželį. ...

Palauki laiko, brangus berneli, 
Sulauksi, ateis tavo dienelė....
Jei savo bučkius lengvai dalinsiu 
Tada tu jųjų nebebranginsi... .

Adonis.

Jau visa valanda kai Gluchovo mieste, 
renkasi žmonių minios klausyti senio ban- 
duristo dainų. Aklas senelis banduristas, 
pritariant bandūros^ balsams, dainas dai
nuoja, susirinkus minia klausos. Tokių ža
vingų dainų ir taip gražiai dar nei vienas 
banduristas nedainavo. Iš pradžios daina
vo apie garbingus hetmonų laikus — apie 
Sagaidačną ir Chmelnickį. Tada kitokie 
laikai buvo, kazokų tauta buvo garbinga, 
žirgais mindžiojo, kardais kapojo visus 
priešus, visas pasaulis ją žinojo, niekas ne- 
dryso kazoko užkabinti. Jis ir linksmai 
dainavo ir savo baltom akim žvalgė minią; 
o jo sudžiūvę pirštai virpa savo galais už
gaudami stygas, o šios taip žavingai, ro
dos pačios, tik skamba, verkia; aplinkui se
nį minia didžiausia: seniai galvas linguo
ja, jauni įsmeigę savo akis į aklą senį klau
so — nedrysta nei vieno žodžio pratarti.

— Klausykit, — tarė senis: — aš jums 
padainuosiu vieną dainą apie praeitį, apie 
senus laikus.

Minia dar labiau susispaudė ir senis 
uždainavo:

“Kniaziui Steponui.. valdant Sedmi- 
gradą, gyveno du kazokai: Jonas ir Petras. 
Jie taip gyveno kai brolis su broliu turi 
gyventi. ‘Klausyk, Jonai’, tarė Petras: ‘vi
ską ką įgysim dalinkimės per pusę: kada 
vienam linksma ir antras turi linksmas bū
ti ; kada vienam nelinksma ir kitas turi liū
dėti; vienas įgys grobį — pusiau jį pasida
linsim; jei kuris belaisvėj papultų tai an
tras turi visą turtą parduoti ir jį išvaduo
ti, o ne, tai pats turi į belaisvę eiti.’ Ir tik
rai taip buvo: ką kazokai įgyjo viską pu
siau dalijos: užgrobia svetimus žirgus ar 
kitą turtą — viską tarp savęs dalijos.

¥ ¥ ¥
“Karalius Steponas kariavo su Tur

kais. Jau trįs savaitės kaip kariauja ir 
niekai)) negali Turkų nuglėti. Turki turė
jo tokį pašą.,-, kuris vienas su dešimčia jan- 
čarų... galėjo visą pulką išmušti, štai ka
ralius Steponas duoda pranešimą kad jei 
atsirastų toks drąsuolis kuris jam atvestų 
gyvą ar mirusį pašą tai jį apdovanos taip

“Judrus kazokas susigriebia už krūmo 
ir tik vienas žirgas nukrito j bedugnę. Pra
deda jis už šakų graibytis, o užpakalyje 
pririštas sūnelis verkia; jau bemaž ko ne
išlipo, pakėlė akis Į viršų ir štai ką mato: 
Petras jėtj prieš jį atstatęs taiko kad jį 
atgal Įstumti. ‘O, Dieve teisingas! geriau 
butų akim neregėti ne kaip matyti tikrą 
savo broli atstačiusį jėtj atgal mane stum
ti!.... Brolau mano mielas; jėtimi per
verk mano širdį jei taip likimas lemia, bet 
paimk sūneli, kuo nekaltas vaikas nusidė
jęs kad turi tokia žiauria mirtimi mirti?’ 
Garsiai nusijuokė Petras ir jėtimi stūmė 
savo brolį.... ir kazokas su šuneliu nukri
to į bedugnę. Petras paėmė visą gerą tiek 
savo tiek žuvusio brolio ir gyveno kai paša. 
Tokios žirgų bandos kai Petro niekas ne
turėjo; avių ir avinų niekur tiek nebuvo. 
Smarkiai laikas bėga — Petras paseno ir 
mirė.

¥ ¥ ¥
“Kada mirė Petras, pašaukė Dievas 

abiejų brolių sielas teisti. ‘Tai baisus nu
sidėjėlis šis žmogus!’ tarė Dievas: ‘taip 
greitai negaliu net tinkamos bausmės jam 
surasti; Jonai, tu pats parink jam bausmę;’ 
Ilgai galvojo Jonas kokią čia bausmę jam 
parinkus ir paskui tarė: “Šis Žmogus man 
padarė didelę skriaudą: pardavė savo bro
lį kai niekšas Judas; pražudė mane ir ma
no garbingą giminę ir žemėje ainius. O 
žmogus be garbingos giminės, be ainių tai 
tas kai rugių grūdas išbertas dirvoj ir vel
tui dingęs be vaisiaus. Nėra želmens — 
niekas ir nežino kad buvo pasėtas rugio 
grūdas.

“ ‘Daryk, Dieve, taip kad jo visi ainiai 
neturėtų pasaulyje ramybės, kad paskuti
nis iš jo giminės butų toks piktadaris koks 
dar pasaulyje nebuvo, ir nuo kiekvienos jo 
piktadarystės jo seneliai ir proseneliai ne
rastų kapuose ramybės, kad kęstų kančias

(Pabaiga ant 5-to pusi.)
Bandura: muzikos instrumentas.
Minimas kunigaikštis vėliau buvo Lenkų

13
14

liūs, Steponas Batonus.
'15 Turkų kariumenės vadas.
16) Narsus ir žiaurus Turkų kareiviai.

kara

STRĖNDIEGLIS IR
KENTĖJIMAI GREIT 

PRAŠALINAMA’

Red Cross Kidney Plas
ter Veikia Magiškai

Jus galit beveik ūmai prašalinti 
aštrius skausmus ir atbukusius dieg
lius nuo Strėndieglio, Neuralgijos ir 
kitų Reumatizmo priepuolių su John
son’s Red Cross Kidney Plaster. Nuo 
momento kuomet šį senų, gelbstinti 
plasterį panaudojama ant skaudamų 
vietų, jis suteikia šilumą, švelnina 
ir ramina sujaudintus nervus ir pa
šalina skausmą ir kentėjimus tarsi 
magiškai. Jus gaunat patvarią pa
galbą dar ir del to kad gyduolės Red 
Cross Kidney Plasterio nuolat sun
kiasi per odą į apimtas vieats taip 
ilgai kolei plasteris laikomas prio 
kūno. Būtinai reikalaukit didelio 
Red Cross Kidney Plasterio su rau
dona flanele užpakalyje. Visose vai
stinėse.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
Park Row New York City;15

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

Washington, D. C.

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musu žy

miausių Sportininkų.
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(Tąsa iš pereito num.)
Ir štai — vėl sumigo sunkiu miegu po 

troškius barakus daugybė karo laukuose 
paimtų vyrų-belaisvių. Stasys tą va
karą negalėjo užmigti — pasiryžimai pa
vogti iš bičiulio duonmaišio duonos jau bu
vo padarytas nesviruojamas, tiktai dabar 
labai drebėjo nepratusios ne už savo darbą 
gyventi jo rankos. Širdis plakė, ir rodos 
tai vienas tai kitas iš sunkiai miegančių 
belaisvių Stasį sekė, žiūrėdami ką jis ne
doro mano, vis dar nemiegodamas, pada
ryti. ... Bet tiktai vienas sunkus kvėpa
vimas ir dažni nesuprantami murmėjimai 
per miegus terodė 'kad Stasio bičiuliai ta
me barake yra dar gyvi. Klebino lauke 
pasimainanti Lenkų sargybiniai savo šau
tuvų užraktus.

Apsidairęs tamsoje, kuri buvo nešva
riai atmiešta matomu pro aukštus, siaurus 
ir plačius gulštumoje barako langus dan
gumi, Stasys pasitraukė šliauždamas iš sa
vo vietos kurioje buvo atsigulęs.

Nieko: visi aplinkui miega ir tiktai 
sunkiai, sunkiai kvėpuoja.... Taip pat 
kvėpuoja ir Stasio bičiulis Antanas, jis dai
gi rodosi išsižiojęs ir iš jo gerklės eina gar
galiuojanti garsai. Po Antano galva padė
tas jo duonmaišis. Tame maišelyje šian
dien Antanas turėjo net du ir pusę kepa
lėlio duonos. Geros, skanios duonos!

— Jeigu jis nepajus, būtinai tą puske- 
paliuką sau pasiimsiu! — karšta mintis 
nudiegė Stasio galvoj.

Pajudino bičiulis duonmaišį, Antanas 
miega, nejuda.... Timptelėjo ir iš karto 
Antano galva smarkiai nukrito ant žemės.

— Atgal! Ir kam aš tą dariau....
Bet bičiulis nieko: tebemiega; matyt 

labai įmigęs iš nuovargio.
Patamsėj rankos greitai apgraibė at

segtame duonmaišyje pusę kepalėlio duo
nos, ir tos pačios drebančios rankos sugrą
žino kitą visą duoną su maišu atgal, vėl 
pakišdamos jį po tebemiegančio bičiulio 
galva.

Stambiais šmotais perlaužta į kelis 
dalis pavogta duona Stasiui teužėmė visiš
kai trumpą laiką.

Ant rytojaus, apvogtas Antanas pakė
lė isterišką trukšmą: kas galėjo turėti to
kią sąžinę apvogti savo vargingą kaimyną, 
tokį pat belaisvį!

Pasipiktinimuose kurių ne taip jau 
daug pasirodė belaisvių tarpe esama, ėmė 
nemažą dalyvumą juos visaip, balsiai pa
reikšdamas ir pats Stasys.

Paskui — vėl tęsėsi visa ilga eilė be
laisvės vargų kamuojamų dienų, savaičių 
ir mėnesių. Ir paskui atėjo laikas.

¥ ¥ ¥
Viename to paties pulko bataljone — 

vienas pirmoj kuopoj, o kitas trečioj, tar
navo ir nesenai iš Lenkų belaisvės sugryžę 
du mums pažįstami vyrai: jaunesnysis pus- 
karininkas Stasys Paežeraitis ir eilinis An
tanas Skaidrys.

Jų gryžimo iš nelaisvės keliai nepasi-/ 
taikė susipinti, todėl jie dabar dar nebuvo 
vienas su kitu susitikę. Tiktai geroj iki 
pat kaulų galutinai neištvirkusioj Stasio 
sąžinėj buvo nuolat gyvas vienas anoj ka
riškų sargybų pusėj pasilikusio atsitikimo 
prisiminimas... .

— Et kad jis papultų man dabar, aš 
jam kuo tik jisai norėtų už tai atsilygin- 
giau! — nekartą pamanydavo apie belaisvį 
Antaną Stasys. — Arba, reikia anuos vi
sus belaisvius iš Lenkų atimti....

¥ ¥ ¥
Tą dieną nedideliame apskrities mies

telyje buvo ten stovėjusios kariumenės da
lių paradas su ceremonialiu maršu. Kar
eiviai iš vakaro 'buvo gavę savo algii pini
gus. Po parado ir po ceremonialio maršo, 
dalyvaujant nemažai žmonių iš miestelio, 
kuopos dainuodamos nutraukė kiekviena Į 
savo stovėjimo vietą, o po pietų padidintas 
skaičius kareivių gavo iš kuopų vadų leidi
mus atsilankyti j miestelį. Gavo ir Sta
sys su Antanu, kurie apie savo dabartinę 
artimą kaimynystę dar ir nežinojo.

Abu jiedu išėjo pasivaikščioti po mies

telį.
Jaunesnysis puskarininkas Stasys Pa

ežeraitis jausdamas dvasioje šventadieniš
ką ūpą užėjo į nedidelę visokių dalykų 
krautuvėlę, kurioje be to dar buvo galima 
ir išsigerti arbatos ir šio to užsikąsti, nu
sipirkti sau rukalo.

Prie krautuvninko skobnio stovėjo ke
letas nematytų kareivių, kurie matomai į 
šiandieninį paradą iš savo stovėjimo vietų 
artimuose kaimuose buvo atėję. Jų tarpe 
ir anas kur taip isteriškai kėlė trukšmą už 
prapuolusią Lenkų belaisvėje duoną, ir ku
riam pats Paežeraitis buvo taip pritariąs, 
tuomet garsiai asmerkdamas tokį nesąži
ningą “žvėrį” kuris tokį begėdišką darbą 
galėjo padaryti.

Stasiui pasidarė neapsakoma gėda.
— Aaa!.... Sveikas, brolau! Tai gry 

žai?!....
— Apmainė, gryžau....
— Na, sveikas, sveikas! — ir Stasys 

labai ilgai ėmė kratyti ištiestą bičiulio ran
ką.

— Eik šian, bičiuli, mudu kaip “seni 
pažįstami” vienu du pasikalbėsim.

Ir abu susėdo prie vieno skobnelio.
— Ar tu žinai, aš tau esu pasilikęs la

bai ir labai kaltas! — tuoj atsisėdęs pra
dėjo Stanislovas, o jo bičiulis nustebęs į jį 
pažiurėjo ir atsiliepė:

— Na, žinai, bičiuli, nieko apie tai ne
atsimenu kad man kuo nors kaltas butum 
likęs!.... — kratė galvą Antanas.

— Taigi tame ir dalykas kad neatsi
meni. ...

Ir Stasys nuoširdžiai išsipasakojo visą 
savo bičiuliui padarytą prasikaltimą: ir 
kaip jis labai valgyt tuomet norėjo, ir kaip 
bičiulis nieko nepajuto, nors ir skaudžiai 
jo galva tuomet ant žemės buvo nukritus.

— Tai, mielas bičiuli, dabar ką nori iš 
manęs už, tą prasikaltimą reikalauk, viską 
tau padarysiu.... Bučiau gal badu numi
ręs ....

— Bet ką tu čia, bičiuli, dabar bema
nysi atsilyginti: juk tu valgyt tuomet labai 
norėjai, o aš juk duonos daug tuomet tu
rėjau. O ir aš pats dabar supratau jog ne
gerai dariau: reikėjo man su alkstančiais 
kaimynais savo duona dalintis, o aš to ne
dariau ....

— Tai, reiškia, tu dovanoji, bičiuli?!
— Ką tu čia, duok šian tiktai savo ran

ką!....
Ir abu bičiuliai tą vakarą krautuvėlėj, 

kiek tik jų lėšos leido, gerokai ir — svar
biausia — nuoširdžiai pasivaišino.

Mat, jiedu abu tiktai dar vakar vaka
rą buvo gavę savo algas.

(GALAS)

(Pabaiga nuo 4-to pusi.) 
nežinomas pasauliui, iš skausmo iš kapų 
pakiltų. O Judas Petras kad neišstengtų 
iš kapo pasikelti ir dar labiau kentėti? ir 
kaip padūkęs, kai šuo patrakęs save dras
kytų, ėstų žemę ir riaustųsi viduriuose že
mės! •

“ ‘Kada prisiartins laikas viršijantis 
to žmogaus piktus darbus, iškeiki, Dieve, 
mane su mano žirgu iš tos tamsios bedug
nės ant pačios aukščiausios kalnų viršūnės, 
ir lai ateina tas žmogus pas mane, aš jį nuo 
to aukšto kalno trenksiu į tą pačią bedug
nę ir lai visi numirėliai — jo seneliai ir 
proseneliai, kur jie nebūtų gimę, gyvenę, 
kad visi iš visų kraštų skubėtų graužti jo 
kūną, už tas kančias kurias jis jiems už
traukė ir kad jį amžinai graužtų, o aš tada 
žiūrėsiu iš aukšto kalno viršūnės ir links
mai juokdamasis pagiežą, kerštą jiems iš
liesiu. O Judas Petras kad negalėtų iš že
mės pasikelti, kad veržtųsi savo kerštą iš
lieti, jo kūno graužti, bet niekad nepasiek
tų ir iš pagiežos savo kaulus graužtų, o 
graužiami kaulai dar labiau augtų ir teik
tų dar didesnį skausmą. Ta kančia jam ir 
bus didžiausia ir sunkiausia; juk žmogui 
nereikia didesnių kančių kai norėti savo

kerštą išlieti ir to neišstengti.”
“ ‘Baisų sprendimą, sunkią bausmę iš

galvojai, žmogau!’ tarė Dievas. ‘Lai vis
kas išsipildo kaip tu nori; bet ir tu amži
nai ant žirgo ten sėdėk ir tomis kančiomis 
gerėkis. Tu nematysi dangaus karalijos, 
nesigerėsi dangaus linksmybėmis — amži
nai sėdėsi ant žirgo ir saugosi kančių be
dugnę!’ Kaip buvo pasakyta taip ir atsiti
ko: iki šiai dienai, ant aukščiausios Karpa
tų viršūnės stovi juodas žirgas, ant jo rai
tas vaiduoklis sėdi ir mato kai gilioj be
dugnėj numirėliai numirėlį drasko, danti
mis graužia, ir jaučia kai po žeme nelai
mingas numirėlis auga ir auga, baisiose 
kančiose graužia savo pageltusius kaulus, 
ir negalėdamas iš žemės gelmių atsikelti 
vartosi, rangosi ir net žemės pavirš? kra
to. ...”

Jau senis banduristas baigė savo dai
ną, jau vėl pradėjo stygas taisyti, ir vėl 
pradėjo dainuoti juokingas pasakėles apie 
Chomą ir Eremą, apie Stkliarą Stokozą — 
bet tiek seneliai, tiek suaugę vyrai ir jau
nimas visi negali atsipeikėti ir ilgai stovi 
galvomis linguodami, galvoja apie prabė
gusius senus laikus, apie baisius nuotikius; 
ir baisus nuotikių vaizdai tik pro akis jų 
slenka, slenka.

(GALAS)

Bukit gatavi pradėti sekančiame “Dirvos” nume
ryje skaityti žingeidžią gilios senovės apysaką —

Pirm “BALTIJOS ARO ”, “Dirvoje” dar tilps vie
nas svarbus gilios Lietuvių senovės romanas, paliečiantis 
Šeštą šimtmeti, vardu “VAIDEVUTIS”. Tai yra verti
mas iš svetimos kalbos, bet kalba apie atsiradimą pirmo 
Lietuvių-Parusių kunigaikščio VA.1DEVUČIO 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.

3411. Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas. 
Kiekviena moteris ir mergina privalo turėti 
šių knygą ir ji turėtų rastis kiekviename na
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaite. Worces
ter, 1919, pusi. 162, didelio formats .......... $1.25
Drūtais apdarais . ........................................... $1.5C

3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose. Šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose į visokias 
ypatas: Laiškai tėvų j vaikus, vaikų į tėvus, 
vaikinų į merginas, merginų vaikinus; tarnų 
j darbdavius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi 
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas 
kits angliškas, taip, kad rašėjas skaito lietuvišką 
laišką ir mato kaip tą patį laišką reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ill., 1911, 
puslapių 393 .............................................. 1.25
Ta pati drūtai apdaryta ................................. 2.00

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

“JUODAS KARŽYG1S” yra tai apie prietikius vie
no jaunikaičio milžino, kuris iš paprasto girių sargo pa
tapo garsiu karo vadu, o ant galo ir didkunigaikščiu ir ka
ralium dviejų didelių valstybių. Lai yra tolimos senovės 
pasaka apie to jaunikaičio prietikius narsiuose darbuose 
ir meilėje, apie jo pergyvenimus karuose ir tarp moterų, 
kaip jį mylėjo kunigaikščių dukterįs už jo gražumą ir nar
sumą, kaip jam visur sekėsi, kaip pagaliau buvo privers
tas apleisti savo šalį delei pavydaus kunigaikščio sunaus, 
ir kaio jis iškeliavęs svetur susitiko paslaptingą moterį, 
kuri jį ir kuris ją pamilo be jokio apmąstymo, ir kas pas
kui po to dėjosi.

Nieko panašaus savo gyvenime neskaitėt — ir ne- 
gausit paskaityti jeigu praleisit neįsigiię “JUODĄ KAR
ŽYGĮ”.

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

¥ ¥ ¥ 
I ' 

Pasakyk, negraudink, 
Ar myli tu mane?
O, ateik, apkabink 
Tu mane, nors sapne.

Kai tavęs nematau 
Liūsta mano širdis, 
Nerandu vietos sau, 
Ir vaidenas mirtis....

Aš dažnai pamąstau: 
Kaip aš tave myliu! 
Nors tave kai matau 
To pratart negaliu....

Tik dainelėje šioj 
Drystu tau pris’pažint 
Savo meilėj karštoj, 
Ir savo pavadint.

Ant. Skrinskis.

TIK BUKI MANO. . . .
Vai laukiu, laukiu 
Tavęs, mergele, 
Trokštu išvysti 
Tavo veidelį;

Noriu matyti 
šypsą akelių, 
Kad pralinksmėtų 
Mano širdelė.

Liūdnos be tavęs 
Mano dienelės
Ir ilgos, ilgos
Tamsios naktelės.

Man vėl prašvinta 
Skaisčiai saulelė 
Kada išvystu 
Tavo veideli.

Kai uždainuoji
Tu man dainelę
Tavo žodeliai
Man širdį veria;

Kuomet pažvelgia 
Manin akelės 
Rods man pražiba 
Dangaus žvaigždelės.

Kada prabyla
Tavo luputės
Rods girdžiu balsą 
Meilės dievaitės.

Mylėk tu mane, 
Mylėk širdingai, 
Mylėsiu tave 
šventai, garbingai. 

Dainuosiu tavo 
Garbei dainelę, 
Tik buki mano, 
Graži mergele. .. .

Adonis.

Veikalas išviso turi 4 1 4 puslapių ir daugybę paveik
slų. Išleistas dviejose knygose, aiškiu gražiu druku, pir
ma knyga talpina 188 puslapius, antra 226 puslapius.

Už du tomu paskirai išleistu kaina tiktai $1.25. Už au
dimo viršeliais apdarytą į vieną knygą kaina $2.00.

Su pinigais pridėkit ir savo aiškų adresą.

"D 1 R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Kaune Baliuje
— Ak, Joneli, man net širdį 

spaudžia kaip tu su kitom šo
ki!. ...

■— O kas kaltas kad tu taip 
susivaržius.

Bostono “Rimbas” pats neti
ki tam ką jis rašo ar nori visuo
menėje platinti.

“Rimbo” No. 10, Gruodžio m., 
tilpo karikatūra su keleto šunų 
atvaizdu. Mes prašėme kad to 
'’juokų“ laikraštuko leidėjai pri
siųstų tą karikatūrą “Dirvai”, 
ir tikri prižadėjome patalpinti, 
bet jie nusigando ir po šiai die
nai musų prašymo neišpildė.

Klaipėdoj
Svečias: Tamista malonėk 

mane rytoj prikelti šeštą valan
dą ryto.

Tarnas:. Klausau, pone, tik 
prašau man paskambinti kai 
reikės kelti.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.
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į 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.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

A Washington, Pa., man is 
suing a man for not only steal
ing his wife, but also for taking 
about six thousand dollars of 
his money. He evidently thinks

I he has at least one real griev
ance.

Bill Baltrukonis has always
insisted that flirting is bound
to get a man in trouble and now 
has triumphant proof. A man 
who recently started a flirtation 
with a girl is now married to
her.

'wi

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

Kreipkitės visokiais reikalais pas Lietuvius.
Nauji Radio Setai Radio Batarejas Atnaujinant

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

You may have noticed that 
riches never use their wings to 
fly to you.

▼ V ▼

Some men are born to greatness 
With luck their lives begin;

And some achieve distinction, 
While others just butt in.

‘What have you got in that 
valise?”

“Nothing of the sort, offic
er.”

■V ▼ ▼

Exercise is good for a man, 
which probably explains why so 
few take any. 

----- o-----
Present-day love at first 

sight is based on more infor
mation than a year’s acqain- 
tance in the past.

▼ ▼ ▼

Connie: “I wonder why those 
young couples always close 
their eyes when kissing.”

Helen: “I guess it’s to pre
vent each of them seeing how 
silly the other looks.”

¥
Merchant: Young lady, this 

check came back from the bank 
marked “No funds”.

The Young Lady: That’s 
strange. They advertise that 
they have three million dollars 
in deposits.

*

Pirmas Žingsnis į Laimę

pER kiaurą dieną žmonės ateina ir išei
na vyrai ir moteris, seni ir jauni, kož- 

nas su maža mėlyna šio banko knygele, 
atidarydami naujas sąskaitas, dėdami pi
nigus, išimdami pinigus. Ką jie visi da
ro su savo knygelėmis, ir su pinigais ku
riuos atneša arba išsineša?

Suprantama, bankinių knygelių naudoji
mas yra Įvairus kaip ir žmonių kurie jas 
nešiojasi gyvenimas. Bet paprasčiausia 
priežastis pradėjimo taupyti ir priežastis 
kuri atveda jaunesnius žmones ypatingai 
yra tai mintis turėti pasidėjus apsaugai 
nuo ligos, bedarbės arba netikėtų prieti
kių kurie reikalauja pakratyti kišenių.

kokios nelaimės gali atsitikti, ir atsitinka
Nėra kitokios apsaugos nuo jų 

kaip turėjimas pasidėjus pinigų, susitau- 
nvmas tiek kiek žmogus paprastai reika
lai! ia me'v. arba mažiausia pusės metų 
pre gyvenimui.

Apsauga, galvos ramumas, kokie esti ka
da žmogus turi tolimesnei dienai susitau
pęs yra pirmas žingsnis Į laimę.

" incorporated

■factety fcr parings
in.the City of Cleveland

” PUBLIC SQUARE*
Pirmiausia Pasibudavokit N am ą

AMERICANISM: Building a' IT’S TOUGH
tiled bathroom; leaving it tin- A bossy dame is Mrs. Blaze,
cleaned until guests are 
pected.

Her husband’s peace of mind 
she shocks;

I For, though she mends her
Dumb Dora observes that in Į 

this electrical age, it is a won
der that so many people die of 
gastritis.

Az
The Difficult Season

Local Ad: Wanter a sales 
girl; must be respectable till 
after Christmas.

* ¥
It’s better to be crossed in 

love than double crossed in 
marriage.

The News and Critics, Laco
nia, prints this regarding a 
roadside notice posted in New 
Hampshire:

“By order of the selectmen, 
cows grazing by the roadside or 
riding bycicles on the sidewalks 
are hereby forbidden.”

After a man loses so much 
sleep he becomes a humorist.

Zdanis: What do you say the 
modern girl is fitted for?

Mitchell: One piece bathing 
suits.

Akrono Naujienos
Sausio 25 d. mirė Benis Gu- 

tauskis. Jis buvo vedęs mote
rį Lenkę, savo vaikus augino 
Lenkų dvasioje.

Stasys Kubilius, vietos Lie
tuvių veikėjas, užsidėjo bizni, 
plaukų kirpyklą, Akrono prie
miestyje Barbertone. Sako biz
nis sekasi gerai.

Kazio Beleckio sūnūs lanko
high school mokyklą, už metų 
laiko baigs. Jis yra gabus mo
kinis.

husband’s ways, 
She’s darned if she will 

mend his socks.

I

NEDASILEISKIT KAD TAIP 
ATSITIKTŲ

Šis žmogus serga nuo persišaldy
mo. Prašalinkit savo šaltį ir išven
gsi! 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. II. Von Schlick, 33 
Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

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

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

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiantį ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

: SERGANTI ŽMONĖS į
: KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI į
J DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. į

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 vidurių negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendru.

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

Jeigu jūsų liga neišgydoma 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- 
sileiskit, nes musų laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos.
ar kitokią užkreyiamą ligą privalot

Krau- 
taipgi

jis tą

į
į I)r. C. W. Smedley, Specialistas 
į Jeigu jus turite sifili, kraujo 
į būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. į
■ Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- į 
į silpnintus kūno organus. 5
[■ Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. jC 
į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į 
į 10106 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland > 
Į. Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. “I r Nedčldieniaig nue 10 iki 1. Z
'.■.'.■/.■.■.V.'.W.'/.V.W.'AW.W/AV.V.WWA'.VAWAWa

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

"DIRVA'
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Nelaimės gatvėse. Sausio bė
giu Akrono gatvėse automobi
liais užmušta dvi ypatos ir vie
ną užmušė tramvajus. Gruo
džio mėnesį užmušta tik viena.

Už sulaužymą važinėjimo tai
syklių net 5,541 ypata buvo pa
šaukta pasiaiškinimui, 312 ypa
tų perduota teismui už tai.

Iš 169 nelaimingų atsitikimų
Sausio mėnesį, 19 ypatų buvo 
sunkiai sužeista, arba 14 dau
giau negu per Gruodžio mėnesį

Kazys Puišis nusipirkęs tikę, 
jau išsikėlė jon gyventi.

Jau keli Akrono Lietuviai iš
ėjo ant farmų gyventi. Karo
lis Tamošauskis, Jonas Kidikas, 
Petras Pocius ir kiti.

Vinco Darulio sūnūs ir duk
tė lanko high school ir yra pa
vyzdingi mokiniai.

M. Janickio trįs sunai išmo
ko gerai muzikos ir jie visur 
kviečiami groti pokiliuose ne 
tik tarp Lietuvių bet ir tarp 
svetimtaučių. Tėvai džiaugia
si turėdami gerus vaikus kurie 
dirba ir tėvų klauso.

'S. Rodavičia biznio reikalais 
išvažiavo į Pennsylvaniją, atli
kęs reikalus gryš Akronan.

Darbai Goodrich dirbtuvėje 
prie išdirbivo guminių avalų su-
silpnėjo, iš darbo paleista daug 
vyrų ir moterų.

Stasio Rutkausko žmona jau 
kelintas mėnuo kaip serga ir 
jos sveikata nesitaiso.

Albirto Dauginčio žmona su
silaukė dukters. Dabar ruošia
masi prie dukters krikštynų.

Kalnas.

CHESTER ZURIS
1395 EAST 65TH ST.

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

musų patarnavimu.

Nauja gurno dirbtuvė. Akro
no distrikte atsidarys nauja gu
rno išdirbystė, K. & S. Rubber 
Co. Ji inkorporuota ant $500,- 
000.

Laiku pataikė. Policija krė
tė pulruimį ant 907 E. Market 
st. jieškodama degtinės. Po il
go krėtimo nieko nerado ir ren
gėsi eiti sau, bet štai ten atsi
rado vienas vyriškis su trimis 
bonkomis degtinės, kuris ir pa
teko. Nubaustas $200.

Ginčai del stoties. Ruošiant 
statyti naują gelžkelio stotį, ei
na ginčai del stoties vietos. Vie
ni miesto viršininkai nori vie
noj vietoj ją velyti statyti, kiti 
kitoj. Nauja stotis kainuos ke
turis milijonus dolarių.

Mokytojoms pakelta algos.
667 Akrono mokytojų nuo pra
džios Rugsėjo mėnesio pradės 
gauti padidintas algas. Reika
lauta po $200 daugiau į metus, 
bet dadedama po $100.

1928 metų mokyklų biudže
tas yra $4,111,724, iš tų pini
gų $£,391,800 eina mokytojų 
algoms.

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisią reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.
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PRANEŠIMAS PUBLIKAI
Trisdešimts vieno laikraščio leidėjai gelbsti šiam 

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

Tikslas Cleveland Better Business Bureau yra padi
dint: ir palaikyti visuomenės pasitikėjimą i biznius, ų

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

Šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)
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A. S. BARTK' K
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 
----- Telefonas Randolph 5297 -----
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KALTININKŲ NERASTA
Kaunas. — Svarbesnėms by

loms teismo tardytojas pabaigė 
tardymą del įvykusio 1927 m. 
“Varpo” spaustuvėj sprogimo 
Iki šiol nepavyko susekti spro
gimo kaltininkų ir Valstybės 
gynėjas įdavė bylą apigardos 
teismui nutraukti. “L.”

▼ ▼ ▼

ŽIAURUS POSŪNIS

Kariumenės teismas nuteisė 
15 metų kalėjimo Dovą Bitiną 
už sekantį prasikaltimą.

1927 metų pavasarį žiogaičių! 
kaime, Naumiesčio v., Dovas Bi
tinas peiliu nudurė savo patėvį 
Jokūbą Rušvaldą.

Bitinui esant keturių metų 
amžiaus jo našlė motina ištekė 
jo už Rušvaldo. Patėvis kaip 
patėvis. Posūnį atidavė svetur 
tarnauti. Taip Bitinas ir dirbo 
žmonėse iki kariumenės metų. 
Atsitarnavęs kariumenėj ir nuo 
mažų dienų neapkęsdamas patė
vio, sumanė atsiimti iš jo liku
sį savo tėvo ūkį, kurį valdė pa
tėvis.

Rušvaldas pareikalavo iš po
sūnio sumokėti už įdėtą tikiu 
darbą ir pinigus. Suma siekė 
10,000 litų. Posūniui neturint 
iš ko sumokėti, liko gyventi vi
si drauge. Santikiai aštrėjo. 
Kasdien turėdami atliekamo lai
ko posėnis su patėviu pasipeš- 
davo.

Kartą gryžęs iš turgaus Biti
nas su patėviu taip susimušė 
kad posūnis sugriebęs- patėvį 
peiliu pradėjo raižyti kaklą ir

PAJIEšKOJIMAS
Pajieškau Andriaus Žebraus

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

Juozas šimanskas 
1905 Hamilton av. Cleveland, O.

leisti jo kraują.
Subėgę žmonės rado Rusvai 

dą gulintį tarpduryje su nusvi 
rusia per slenkstį prieangin nu
pjauta galva. Posūnis sukandę: 
dantis kartojo: “rup-e, dvėsk 
mano akyse”. “L.”

▼ ▼ ▼

PRIGIRDĖ ŠAULĮ STARKŲ

Vilkaviškio tardytojas veda 
kvotą ir jieškoma piktadariai 
už mirtį šaulio Antano Star
kaus pereitą Lapkričo 30 d.

Parausių būrio šaulys Anta
nas Starkus nuvykęs su reika
lais į Pilviškį ir kiek ilgiau ten 
užtrukęs, gryždamas namon bu
vo užpultas nežinomų piktada
rių. Bėgdamas nuo jų, puolė 
gelbėdamasis į Šešupę, manyda
mas perplaukti į kitą pusę. Ta
čiau pakraščiuose ledas buvo 
visai plonas ir išlipti nebuvo ga
lima. Piktadariai, subėgusiems 
žmonėms norint paduoti nelai
mingajam lentą ir išgelbėti, ne
leido ir vargšas nuskendo. Jo 
lavono šauliai jieškojo ištisą sa
vaitę, bet del ledo ir pakilusio 
vandens lavono surasti nepasi
sekė.

Velionis buvo 30 metų am
žiaus ūkininkaitis, darbštus ir 
energingas šaulys. “T.”

NT v ▼

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ
Sausio 9 d. naktį Biržų' apsk., 

Pasvalio v., Šimonių kaime neži
nomi piktadariai išžudė Mikolo 
Vaišvilos šeimą. Piktadariai 
nušovė Miką Vaišvilą, jo žmoną 
Elzbietą ir tarnaitę, Veroniką 
Barkevičiutę. Slėpdami pėdsa
kus žudeikos padegė trobesį ku
riame buvo išžudyta šeima.

Kriminalės policijos valdinin
kams pavyko užklupt tikrus nu
sikaltėlių pėdsakus. “L.”

DEL DERYBŲ SU 
, LENKAIS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

dainelė: vis laukiama kol Lietu
va susiprasianti ir pamiršianti 
Vilnių. Lenkams, pasak Zales
kio, nesą Vilniaus klausimo. 
Esant taikos stoviui tarp abie
jų valstybių turi būti užmegsti 
normalus santikiai.

Su šiais Lenkų protavimais, 
kiek jie liečia santikių užmez
gimą, visiškai galima sutikti. 
Bet yra tik viena sunkenybė: 
kaip čia tuos santikius užmegs
ti jei Lenkai laiko okupavę Lie
tuvos sostinę ir nerodo noro ge
ruoju iš ten išsikraustyti? Vil
nius ir Gardinas priklauso Lie
tuvai tat ir reikia pirmoj eilėj 
ir susitarti teritorijos klausi
mais, o jau paskiau savaimi iš- 
sispęs visos kitos problemos.

Jei Lenkų atvežtuose pasiūly
muose taip Lietuvių-Lenkų san
tikių klausimas statomas tai 
galima butų su tam tikru pa
grindu būti optimistais kad 
svarbiausios kliutjs Lietuvių- 
Lenkų susipratimui yra nugalė
tos. Bet jei Lenkai nori pasi
tenkinti tik kai kuriais antra
eiliais klausimais, aplenkiant 
Vilnių, tai kad ir yra tokių 
smulkių dalykų del kurių gali
ma ir dabar susitarti su Lenki
ja, vis dėlto tuo nebus atsiekta 
pastovių santikiavimų tarp Lie
tuvos ir Lenkijos. Konfliktas 
butų paliktas kaip buvęs, tik 
pridengtas nuo viešų akių abe
jotinos vertės taikos skraiste.

Lenkai Prispausti
Gavę paskolą Amerikoj ir 

tuo atsidūrę Amerikiečio kon
trolieriaus rankose finansiniu 
.atžvilgiu, /Lenkai , yra verčiami 
labiau žiūrėti taikos. Tuo tik 
galima paaiškinti tuos taikin
gus pareiškimus Vokietijos ir 
Sovietų Rusijos adresu, kuriuos 
padarė šiomis dienomis Zales
kis. Pasirodo kad pasak Zales
kio Lenkai visai neturi jokių ne
susipratimų nei su Vokiečiais

daugiau netrokšta kaip tik kai
myniškai sutvarkyti savo santi
kius rytuose ir vakaruose.

Toks nepaprastas Lenkų tai
kingumas, be abejo, turi ryšio 
ir su Lietuvių-Lenkų konfliktu 
Lenkams yra svarbu, prieš pra
dedant derybas su Lietuva, pa
sigerinti Vokiečiams ir Rusams 
kad nebūtų iš jų pusės daroma 
kliūčių derybų metu Rygoje.

Tačiau šis Lenkų manevras 
vargu ar duos laukiamų vaisių, 
nes oficialinė Vokietijos ir So
vietų Rusijos pažiūra į Lietu
vos-Lenkijos santikius yra pa
aiškėjus per Gruodžio mėnesio 
Tautų Sąjungos Tarybos sesiją 
Genevoj. Ten buvo operuota 
“taikos” žodžiu, ir nejaugi da
bar Lenkai turi kitokių negu 
taikos tikslų ?

▼ ▼ ▼

VAIKAS ŽMOGŽUDIS

Gruodžio 23 d. Ulšėnų kaime, 
sėdos valsčiuje, savo namuose 
rasta nužudyta revolverio šū
viais Magdė Ruzgienė, apie 70 
metų amžiaus. Nustatyta kad 
tai padarė jos posūnis, Juozas 
Šilinskas, 12 metų amžiaus.

Užklaustas kodėl jis tai pa
darė, vaikas paaiškino kad jis 
nušovęs ją už tai kad ji jį labai 
dažnai mušdavo ir jis jos ne
apkentė. Revolverį jis pasivo
gė nuo Juozo Mineikio, Vaičių 
kaime, Ilakių vai. “L-vis.”

-

PARSIDUODA
PARSIDUODA 

Delicatessen ir saldainių krau
tuvė, geroj vietoj, renda tiktai 
$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 iriei- 
ga. Taipgi geras moderninis na
mas už mažą kainą. 1624 Car- 
lyon Road. Klauskit agento 
Zimerman.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c.

Kanados iS
Naujienos |

___ ______________________ i

Čia žymiai pradėjo platintis 
“Dirva”. Seniau gyvenantieji 
ir naujai pribuvę iš Lietuvos 
musų vientaučiai po visus Ka
nados kampus, “Dirvos” grie
biasi, nes randa gerų skaitymų 
kokių retas kuris Lietuvių laik
raštis duoda.

Suimtas žinogžudis

Montreal mieste suimta bu
vęs policijantas, Jules Coulom
be, kuris prisipažino nužudęs 
dvi ypatas ir žvėriškai sukone- 
veikęs jų lavonus.

Viena jų buvo mergina, su 
kuria jis susipyko kada ji pa
vogė iš jo 1'5 centų. Antras 
buvo vyras, kurio lavoną be gal
vos vėliau rado vaikas kasda
mas sniegą nuo namo stogo.

Coulombe prisipažino prie tų 
žudysčių kada viena mergina, 
kuri apie tai žinojo, papasako
jo policijai. Nužudytos mergi
nos lavonas rasta supjaustytas 
ir susvilintas.

Liudininkė pasakojo šitaip: 
“Jules man pasakė jog jis susi
pyko su ta mergaite kada ji pa
vogė iš jo 15 centų. Aš girdė
jau juos mušantis viršuje.

“Sunku buvo ją užmušt!” iš
sitaręs jis man. “Aš turėjau 
prismaugt ją, paskui kūjeliu į 
daužyt galvą iki užmušiau”, pa- ' 
šakojo liudininkė ką girdėjo iš 
Coulombo.

Sekančią dieną jis nupjovė 
jos galvą ir kojas, paskui su
pjaustė visą kūną ir sukišo į 
pečių. Jfcpgtąsino ir tai antrai 
merginai ir ji bijojo kam nors 
pasakyti arba iš namų išeiti.

Jis pateko po antros žudys- 
tės, kada atrasta vyro lavonas

ant stogo.
Coulombe įvairiais laikais gy

veno New Bedford, Mass, Woon
socket, R. L, ir Manchester, 
N. H.

Kanada Perka iš S. V.

Per 1927 metus Kanados im
portai iš Suv. Valstijų padidėjo 
net $100,000,000.

1927 metais Kanados impor
tas iš Suv. Valstijų siekė $835,- 
878,090, o 1926 metais buvo 
$731,567,970.

Kanada eksportavo į S. Val
stijas prekių už $475,077,348 
1927 metais, arba keliolika de- 
sėtkų tūkstančių dolarių vertės 
mažiau negu 1926 m'ętais.

Kellogg Kanadoj

Suv. Valstijų sekretorius S. 
Kellogg šią savaitę lankėsi Ka
nados sostinėj Ottawa, drau
gingumo tikslais.

CLINTON, IND.
Sausio 19 d. čia pasimirė pa 

ilgos ligos Kazys Morkūnas ir 
tapo palaidotas su bažnytinė, 
mis apeigomis. Velionis buvo 
laisvų pažiūrų, bet paliko įva- 
lias pinigų tai buvo gana ir Ai
riui kunigėliui už pamaldas.

Velionis prigulėjo prie Susi
vienijimo ir prie Amerikoniš
kos Moose draugijos.' Paliko 
brolį ir seserį ir kitas gimines 
Amerikoje.

Anglies kasyklos labai pras
tai čia dirba ir daugel maine- 
rių yra be darbo. Darbininkų 
padėtis labai sunki.

Jonas Skinderis.

Abu tomai
“JUODO KARŽYGIO”

Jau gatavi.
$1.25.

25?= NEBŪK ŽILAS
Stebuklingos gyduolės kurios panaikina Žilinu} Plaukų, Slinkimą 

ir Pleiskanas.
Šias gyduoles privalėtų turėti kiekvienas kuliam žyla, slenka arba 
pleiskanuoja plaukui. Nėra nieko už jas geresnio iki šiol išrasta. 
Kreipkitės neatidėliodami. KAINA TIKTAI $3 DĖŽĖ.

JOHN SKINDER
531 North 7th Street Clinton, Ind.

Ant Velykų 
Tėvynėje

puikiuoju
S. S. LEVIATHAN—Kovo 24.

■ -• u- n C Frve, U. S. Lines atstovu Cleve- Po asmeniška priežiūra M . B. L. iki gaiui.
land’c kuris pilnai prižiuręs k S VelvkuVažiuokite šia ekskursija ir buk.te namie ant Velykų.

Pirmas !92S metų plaukimas-Gražiai Pertaisytas
s. S. AMERICA—Kovo 21.

, Mr Joseph Turėk iš New York 
Speciales ekskursijos '-eda . Philadelphia U. S. Lines ofiso.

ofiso ir Mr. Joseph >er 1 ' .įrenginiai išnaujo nuodugniai 
Puikiausi Turistų 1 recios - ■ -j valdžios valdomų laivų.

pertaisyti. Planuokite plaukite ant laivakorčių agenta,
Pilnų informacijų ir kainų klausiate

arba rašykite pas _

United Steles Liaegj cleve. Bldg. Cleveland,
45 Broadway, New Yory City------- --------------- - ■ ----

DYKAI PATRUKUSIEMS
* _______________ ©

5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao ®
Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss

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

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

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

rodyt pats savo kas
tais, kad jus galite 
pergalei savo patru-

Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos "visą dieną ir naktį" 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

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

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

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

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI

bei

PLAPA0EXUDE5
- THROUGH THIS

OPENING

THE INNER
SURFACE IS MDEADHE5M

Aprils 
'909

TO SECURE THE 
PLAPAO-PAD ' 
FIRMLY TO THE ~~ 
BCD',' WHICHKEEPS 
THEPLAPAO CON
TINUALLY APPLIED 
AWPADftMSHm

YET NON-RMO 
MDMWWBirfTIP 
HUT THAT COUHTS

nei su sovietų Rusais ir nieko 921 St. Clair, arti E. 9th St.

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 ii’ paveikslų.

Reikalaukit "Dirvoje”

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

Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydanti įtaisą ta’p 
vadinamą Plapao, kuria yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

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

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

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

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

• PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

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

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

"A" yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
besislinkimo.

tuma
silpni muskulai atgaus savo stip« 
am i? rūmą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi
veržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

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

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerč- 
j.mo pasirodymą—

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

Dyką Išmėginimo. <
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

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

5,000 skaitytojų galės gaut š| išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, _ rašykite 
DABAR. 71

SIUSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES. Ine.

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

Knyga apie Patrūkimos.

Vardas ................ ....................................... .............

Adresas ...................................................................
Grįžtant! krasa atneš dykai išmėg. Plapao

Nupgintos “Sandaros” kontęstas pratęsta iki Lietuvos Nepri
klausomybės 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 laikraštį tai atsiųsk tik 
$1.00 su savo adresu, pažymėdamas iš kurio laikraščio sužinojai. 
Naudokitės proga!

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

dolario vertes. Užsirašymo laikas baigiasi Vasario J6 dieną. “Sanda
ros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” Administracijai šį čekį pri
dėjęs tik Vieną Dolarį ir gausi laikraštį visiems metams. Šis čekis galioja 
tik iki Vasario 16 d.

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

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

P.Iiestas ............................................................... Valst......... . .......................

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

“Sandara”—327 E Street—So. Boston, Mass.
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J Kas Gkdef Clevelande-Apielinkese
;!j 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tek Randolph 1476

Zaborskio Lai
dotuvės

Gražiausios ir iškilmingiau
sios laidotuvės kokias kas iš 
Lietuviu kada Clevelande turė
jo buvo tai Stepono Zaborskio, 
nelaimingai gyvastį padėjusio 
nuo rankos žiauraus plėšiko.

Laidotuvės buvo tokios pra
kilnios kad ne vienas iš dalyva
vusiu jam užvydėjo....

Kadangi Zaborskio traginga 
mirtis buvo pirmutinė tokia ne
laimė ne tik tarp Clevelando 
Lietuviu, bet ir visoj Lietuviu 
bankinėj istorijoj Amerikoje, 
nieko stebėtino kad j laidotuves 
suplaukė didelės minios žmonių, 
vienų Lietuvių iš Clevelando ir 
apielinkių.

Laidotuvės įvyko šeštadienį,< 
Vasario 4 d. Iš namų 1409 E. 
65 st. lavonas atlydėta į Lietu
vių bažnyčią, kuri buvo užsi
pildžius viduje kimštinai, o lau
ke irgi stovėjo pulkai žmonių. 
Dalyvavo visokių pažiūrų, kata
likai, bolševikai, tautininkai ir 
kitokie. Visi liūdnai kalbėjosi 
ir su apgailavimu minėjo tą ge
rą, inteligentišką, prakilnų Lie
tuvį, iš kurio gyvenimo pavyz
dį visi turėtų imti.

Visos gatvės aplink bažnyčią 
buvo nustojusios automobiliais, 
į kuriuos paskui sėdo lydėtojai, 
o daugybė žmonių dar liko.

Apie 11 valandą prieš piet la
vonas išlydėta į Kalvarijos ka- ; 
pines. Važiavo apie šimtas au
tomobilių, pilnai prikimštų ly- ! 
dėtojų. Kolei j kapines suva
žiavo paskutiniai automobiliai 
kunigas baigė savo laidotuvių 
maldas prie duobės.

Gėlių vainikai buvo nuo dau
gelio draugų ir Lietuviškų įs
taigų.

Prie duobės stovėdami velio- i 
nio draugai ašarojo ir nenoriai 
skirstėsi iš kapinių.

Palaidotas gražioje vietoje, ir 
butų reikalinga kad ant kapo 
butų pastatytas paminklas.

Grabnešiais buvo Lietuvių 
banko direktoriai.

Laidotuvių reikalus aprūpino 
Lietuvis graborius A. C. Joku- 
bauskas.

Velionio brolis Pranas clėkuo- 
ja visiems draugams ir pažįsta
miems už sąjausmą ir dalyvavi
mą laidotuvėse.

Ilsėkis, Steponai, ramiai šal
toje Amerikos žemelėje, toli 
nuo savo tėvynės kurią taip my
lėjai. " k.

PO “ŽEMĖS ROJAUS”
Pereitą sekmadienį Clevelan- 1 

dieeiai gavo progos pamatyti j 
gražų artisto St. Pilkos veikalą, ■ 
"Žemės Rojų”, pabūti taip sa
kant žemės rojuje, prie gražių [ 
juokų, užmirštant visus vargusi 
ir bėdas. Nors veikalas statyta Į 
antru kartu, bet publikos atsl-I 
lanke gana skaitlingai ir visi i 
komedija gėrėjosi.

Po antro akto art. Pilka dar Į 
davė du monologu, iš “Eksce
lencijos” ir iš “Aušros Sūnų”. I 

šalip paties artisto Pilkos, į 
puikiai artistiškai vaidino pir
miau tą veikalą lošę vietiniai, 

k.- ip M. Dovidaitienė, L. Banio-1 
nienė, V. P. Banionis, A. Zda- 
v.is. A. šmigelskis. Nauji roles! 
turėjo K. S. Karpavičius ir M.! 
Yasaitė. Taipgi vaidino ir p-lė' 
Leikauskiutė.

Retas atsitikimas buna Cleve- 
landiečiams matyti gerus artis
tus, o šiaip kokie jau net ir nu-i 
vargino, šis vakaras buvo la-, 
bai gražus ir publikos įvertin
tas.

Artistas Pilka dėkuoja publi
kai už skaitlingą atsilankymą ir 
visiems savo pagelbininkams- j 
aktoriams.

Po programo buvo linksmas \ 
balius. Solo.

KAS TOLIAU?
Dar šį sezoną manoma teks 

Clevelandiečiams pamatyt tre
čią iš K. S, Karpavičiaus kome
dijų iš Amerikiečių lankymosi 
Lietuvoje, ši nauja komedija 
užvardinta “DIVORSAS” ir jo
je ineis iš “Ekscelencijos” ir 
“Palangos Ponaičio” artistai, 
kurie visi vaidino “žemės Ro
jų”.

“Divorsas” perviršys abi pir
mesnes komedijas ir bus užbai
ga smagių ir nesmagių Ameri
kiečių butlegerių prietikių apsi
lankant Lietuvoje. Dabar daly
kas dėsis Klaipėdoje.

“BIRUTĖS” MITINGAS
i “Birutės” Bendrovės metinis 

stisisinkimas įvyks trečiadienio 
\ akare, Vasario 15 d., Lietuvių 
svetainėje, nuo 7:30 vai. Bus 
renkama valdyba del 1928 metu. 
Visi šėrininkai malonėkit daly
vauti. J. Brazauskas.

NEPRALEISKIT
PROGOS IŠGIRST

Pranas ir Ona Samuoliai, nuo 
618 E. 107 St., Sausio 25 d. tu- ' 
rejo savo 25 metų sukaktuviu 
sidabrines vestuves su mišiomis 
Šv. Jurgio bažnyčioje, o vakare 
Moniuško svetainėje, ant E. 79 
St. buvo iškilmė. Jubiliantai 
ačiuoja svečiams kurie iškilmė
se dalyvavo.

Tarptautinio Biblijos
Studentu Susiv-mo

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Radio hotelyje. Statler ko
telių kompanija įveda į kiekvie
ną savo kambarį radio priimtu-1 
vus kad svečiai turėtų kuo už
siimti vakarais arba dienomis 
jei nori sėdėt viduje.

Padaryta sutartis įdėti apa
ratus į 7,700 Statler hotelių 
kambarių Clevelande, Bostone, 
New Yorke, Wetroite, St. Louis 
ir Buffalo.

ZABORSKIO ŠOVI-
KAI SUGAUTI

ST. LOUIS MIESTE

(Tąsa nuo 1-mo pusk)

pats juos apvogė, ir tuo pat 
sykiu ėmėsi medžioti mažo
jo jo draugo.

Kuomet suimtas St. Louis 
mieste, pažinus jo automo
bili, Germain būdamas ka
lėjime norėjo nusižudyti pa- 
sipjovimu sau rankų gyslų. 
“Leiskit mane bėgti ir gau
dykit Į mane. Man geriau 
butų mirusiam negu gryžti 
i Ohio. Jau su manim pa
baigta”, rėkė jis iš susigrau
žimo St. Louis kalėjime, dar 
niekam nežinant ar jis pri
klauso prie Lietuvių banko 
žudystės.

Traukinyje i Clevelanda 
jis vėl bandė nusižudyti pa
sigriebęs stalini peili, o ka
da peili iš jo detektivai at
ėmė jis sumušė stiklinę ir su 
.Giriu stiklu norėjo persi
pjauti sau rankų gyslas.

Po to detektivai ji vėl su
rakino ir nedavė rankom 
ir kojom laisvės.

Po šito bandymo nusižu
dyti, pasakojo detektivai. 
jis palengva ėmė kalbėti a- 
::’e Lietuvių banko žudystę

Germain toliau išsipasa
kojo jog jis važinėdavo po 
miestus kur tik būdavo kon
vencijos. Taxi vežikams pa 
sisakydavo jog jis priklau
so prie delegatų.

Policija patyrė kaip jis 
panaudodavo taxi savo pa
bėgimams. Jis įprašydavo 
vežikų būti gatavais ji vež- 
’i kada pamatys ji atbėgan- 
į, nes jis einąs lankyti ve-; 
Tįsią moterį, kurios vyras j 
’■ali vytis jį su šautuvu.

Šitokią detektivams paša 
ką pasakė vienas iš taxi ve
žikų po apiplėšimo Citizens 
tanko. Iš taxi vežiko su-- 
rc-kta jog Germain apsisto
jęs viename hotelyje ant E. 
9th st. ir kad jis paeina iš 
St. Louis. Jis tada jau ho
tel} buvo apleidęs, ir gal iš
važiavęs laikinai iš miesto, 
o už poros savaičių sugry- 
žęs užpuolė ant Lietuvių 
banko, po ko leidosi j savo

George Germain (Clarence 
Beard) kuris prisipažino 
Clevelando policijai jog jis 
nušovė Steponą Zaborski 
Sausio 31 d.

miestą.
Kada Urbšaitis jį pripa

žino, ir jis pasisakė jog tai 
buvo Urbšaitis kuris jį įsi
leido prie pinigų, Germain 
priėmęs savo kaltinimą be- 
gynimosi pasakė: “Aš ken
čiu nuo vienos ligos nuo ku
rios vistiek turėsiu mirti”.

Jo valizoj rasta diržas 
nuo jo ploščiaus kurį jis bu
vo apsijuosęs Urbšaičio už
puolime.

Krečiant rasta prie jo pi- 
ligų .$113 stambiais popieri
niais, rasta daug marški
nių, keletas paveikslų jo ir 
Moteriškų. Pasakojosi jog 
jis turi Detroite pačią, su 
kuria daug negyveno.

Jam primetama apiplėši
mas dar keleto taupymo ir 
paskolos bankų, iš kurių ne
pavogta po labai daug, vie
noj išnešta pora tūkstančių 
lolarių, iš kitur po mažiau

SUGAUTA IR ANTRAS 
PLĖŠIKAS

St. Louis mieste už poros die
nų po pirmojo suėmimo pakliu
vo ir antras, kurio vardas yra 
Samuel Wrobel ir amžius 26 m.

Wrobel pakliuvo kai Cleve- 
landan pargabentas Germain j. 
Įtarė kaipo savo bendrininką.

Wrobel užsigina kaltėje ir sa
ko niekados Clevelande nebu 
ves. su Germainu susipažino til 
pereitą Gruodžio men. St. Loui 
mieste.

Kadangi Wrobel per savo ad
vokatus užprotestavo išvežimui 
jo į kitą valstiją be įrodymo 
kaltės tai prisiėjo Clevelando 
detektivams imtis su savim J. 
Urbšaitį iš Lietuvių banko, ku
ris abu plėšiku pažįsta, ir ke
liauti j St. Louis patirti ar Wro
bel yra tikras dalyvis banko ap
vogime ir Zaborskio nužudyme.

Urbšaitis su detektivais išva
žiavo į St. Louis antradienio va
kare. z

S. Zaborskio laidotuves — A. S. Bartkaus fotografija nešant grab į iš Lietuvių bažnyčios Vasario 4 d., ir dalis dalyvavusios minios.
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SPORTAS

SARPALIAUS IR GANSONO 
MIEROS

Andai, kaip tik pasklido ži
nios apie suporavimą Sąrpaliaus 
su Gansonu už Lietuvių čampio- 
natą, čia buvo minėta kad tarp 
jų yra mažas skirtumas. Ir 
štai kaip jiedu stovi:

Gansonas 29 metų; Sarpalius 
— 31 m.

Gansonas sveria 195 sv., Sar
palius 203 sv.

Gansonas 6 pėdų aukščio, 
Sarpalius 6 pėdų ir 1 colio.

Gansono krutinės didumas 46 
coliai, Sarpaliaus — 44 coliai.

Gansono kaklo storis 17 col., 
Sarpaliaus — 16 l-Įc.

Ristynių diena — Vasario 7.
Ristynės suruošta Brooklyn, 

N. Y., po New Yorko valstijos 
atletų komisijos priežiūra, kaip 
pirmas Lietuvių sunkaus svorio 
ristikų čampionatas tarp Koma
ro ir Sarpaliaus pereitą Rugsė
jo mėnesį buvo surengta po 
Clevelando atletų komisijos už- 
žiura.

Skubinant leist “Dirvą” spau- 
don nespėta gauti žinių apie tų 
ristynių pasekmes.

KOMARUI SEKASI
Juozas Komaras, sunkiausias 

iš dabartinių Lietuvių ristikų, 
turi geras pasekmes su savo 
priešais po visas kolonijas.

Nugalėjęs Lenką čampioną 
Stanley Stasiak, Komaras šau
kia ant matraso kitus Lenkų 
galijotus, tarp jų ir Vv'iadeką 
Zbyszką, vieną iš garsiausių 
Lenkų ristiką.

SARPALIUS SU ZBY^ZKO
Pereitą savaitę Waterbury. 

Conn., ritosi Karolis Sarpalius 
su Lenku Wladek Zbyszko. Ne
sant užtektinai laiko vienas ki
tą nusigalėti, ristynės baigėsi 
Sarpaliui vis turint viršų ant to 
atkaklaus ir gudraus Lenko.

Negerai kad tokiems geriems 
•istikams skiriama trumpas lai
kas, per tai jie nei vienas nega
li pasirodyti. Tankiai geri ris- 
tikai pradirba po dvi ir tris va
landas.

ŠIMKUS VĖL SUSIKIBO
Nespėjęs laimėti pusiau sun

kaus svorio pasaulinį čampiona- 
ą. Juozas Šimkus už savaitės 

’aiko pajuto kad prieš jį stoja 
kitas smarkuolis kuris užsima
nė tą čampionatą sau pasiimti, 
ir tai buvo ne kas kitas kaip 
Anglijos čampionas, Sam Clap- 
lam, visame panašus į patį J. 
Šimkų.

Jų imtynė įvyko Dalias mies
te, Texas valstijoje, Vasario 7 
lieną. Apie pasekmes dar ne
gauta žinių.

Jie ėmėsi neapribotą laiką ir 
turėjo vienas arba kitas laimė
ti du sykiu iš trijų.

I
VIETINIAMS | 

“Dirvos” krautuvė atdara I 
vakarais iki 8 vai. Ture- | 
darni kokius reikalus sten- j 
gkites ateiti iki tai valan- | 

dai.
___________________ 1

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

ypatos:
Apolonija Rudžienė ... Lt. 100 
lonas Strungys ................  200
Jieva Kuruicka ................. 100
Karolis Stašaitis ............. 35
Marijona Tiškienė.............200
Amilija Likiutė ................. 100
Antanas Trobas ................. 50
Alena Gecevičiutė ............. 50
Mikalė Kisielienė ............... 50
S. Karvelis ................. •>. 1700
Vincas Stankūnas ............. 51)
Aleksandra Januškienė .... 100
Albinas Juodvalkis ........... 210
Kazys Kralikauskas ......... 100

Vyrai ir Vaikinai^!
JEIGU NORIT NUOLATINIO 
DARBO IR UŽDIRBT DAU
GIAU PINIGŲ, MOKYKITĖS 
WELDING AMATO. Garantuo- 
jama išmokinimas per 2 mene- 
nešiu. Mokestis tik $35. (8)

JOHN BENZ
15316 Huntmere avė.
(Eucild Beach Karas)

SHARKEY RUOŠIASI
Lietuvis kumštininkas Jact 

Sharkey smarkiai ruošiasi prie I 
kumštynių su Clevelandiečių 
Vengru, Johnny Risko, Kovo 12 
dienai New Yorke.

Nemažiau ruošiasi ir Risko ir 
visi tiki kad tai bus žymiausios 
šios žiemos kumštynės.

Laikraščiai kalba kad Shar-; 
key tą vakarą kai mušėsi su ( 
Heeney atsisakė paduoti Riškui) 
ranką ir nusisuko nuo jo. Jie
du jau pirmiau mušėsi ir Shar
key sumušė Risko.

Heeney, sako kurie matė, pa
davė Riškui ranką kaip geras 
vyras, bet Sharkey nusisuko ir 
akivaizdoj 16,000 žmonių paro-j 
dė jog nieko už Risko nesiduo-1 
da. Sharkey turbut tada duoda i 
ranką savo draugams kumšti-1 
ninkams kada sustoja ringėj — 
ir jis tada duoda taip kad prie
šas jaustų.

Dauguma už Sharkey
Kumštynių sporto žinovai jau 

dabar kalba kad Sharkey laimės, 
kumštynes su Risko. Jiems pa-j 
skirta 15 raundų. Risko šali
ninkai sako kad paskyrimas il
gesnio laiko išeis Riškui į nau
dą, nes jis gali ilgai laikyti ir 
paskui galės atsilygint Sharkiui.

Bet kuomet Risko mušėsi De
troite su Heeney, Risko po sep
tinto raundo pradėjo silpnėti. 
Jam priskirta laimėjimas, bet 
jis niekuo žymiu nepasirodė.

! gali ir negali atsigriebti prieš jį 
i kitose kumštynėse. Su kitais 
gali, nors pasitaiko ir pralairnė- 

' ti. Taigi, sako, kolei Dempsey 
stovės ant kelio Sharkey neturi 
progos dasisiekti prie čampiono.

Jausdamas kad Dempsey ga
li būti visai išmestas iš turniro 

I del čampionato, Sharkey pradė
jo būti drąsesnis, ir kaip jį pa- 

ižįstantieji kalba jis pradėjo la- 
I biau interesuotis kumštynėmis.. 
1 Kada ruošėsi į kovą su Heeney, 
. Sharkis tesitreiniravo tris die
nas išviso. Dabar, sako žinan
tieji, Sharkis jaučiasi taip pat 
smagus ir mitrus kaip jautėsi 
pirm muštynių su negru Wills. 
Viskas tas dedasi del to kad 

| Sharkey išgirdo jog Dempsey 
i vargu galės muštis del sužeistos 
akies.

Sharkey ir Dempsey
Eina didelės spekuliacijos per 

visus kumštynių sporto žinovus 
apie Sharkey ir Dempsey, štai 
kas kalbama. Jeigu Dempsey 
daugiau neitų į kumštynes kaip 
jau pradeda apie tai kalbėti nc- 
kurie artimesni Dempsio žmo
nės tada visa pirmenybė prie 
čampionato lieka tik vienam 
Sharkiui.

Dempsey, pereitą metą su
mušdamas Sharkį sumušė jį ne 
tiek kūniškai kiek dvasiškai. Iš 
savo jaunų dienų, kada Demp
sey buvo čampionas o Sharkey 
tik vaikinas neužsiimantis kum
štynėmis, Sharkey labai garbi
no čampioną Dempsey, ir todei 
Sharkey negali jaustis savyje 
kada jam maišosi Dempsey. Gi 
kada Sharkey jaučiasi pilnai sa
vyje .jis yra nepaprastai geras 
kumštininkas. Jis tą parodė 
muštynėje su negrais Godfrey, 
Wills, ir su Airiu Maloney.

Sharkey niekad nesitikėjo jog 
jis kada nors bus pašauktas ko
von su Dempsey, niekad nesva
jojo taip aukštai pakilti kada ir 
pradėjo kumščiuotis. Sharkio 
kambarys visados buvo išrėdy
tas Dempsio paveikslais. Pats 
Sharkey nepaprastai nusistebė
jo kada pernai dviem smūgiais i 
iš dešinės jis taip drožė Demp- 
siui kad vos jį neužbaigė. Visi 
sako kad tas kurį Dempsev nu-, ivinčn JĮ- rvi ' 4- i '

MASKŲ BALIUS
šeštadienio vakare, Vasario 

18 d., Lietuvių svetainėje ruo
šiama maskaradų balius naudai 
trijų sergančių darbininkų, J. 
Černiaus, J. Daraškos ir J. Kat
kaus. Geriausia įsirengusiems 
kostiumuose bus duodama dova
nos. Pradžia 7:30 vai. vakare* 
įžanga 40c ypatai.

KLUBO VAKARIENĖ 
KETVERGE, VASARIO 16 D.

Clevelando Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubas rengia iškil
mingą vakarienę Lietuvos Ne- 
prigulmybės Dešimties Metų su
kaktuvių dienoj. Vakarienė bus 
su šokiais Lietuvių svetainėje.

Gali dalyvauti kiekvienas Lie
tuvis, ir klubas kviečia kuodau- 
giausia Clevelandiečių atsilan
kyti. Pradžia bus 7:30 vai. va
kare, įžanga suagusiems $1.00, 
vaikams su tėvais po 25c.

Geistina kad norintieji įsigy
tų tikietus iškalno.

(Pereitame numeryje klaidin
gai buvo paminėta kad vakarie
nė įvyks Vasario 18 d.)

ANT RENDOS
2 kambariai ir maudyne, tin

kami vedusiai porai arba kad ir 
su maža šeimyna. Kreipkitės 
1548 E. 70 St.

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis 

-1 POPIERIUOTOJAS — 
Mal’avoja ir Dekoruoja 

namus.
Greitas ir geras darbas.

Persikėliau į naują vietą, 
šalia Brazio siuvyklos ne

toli Superior avė.
Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirlaiškį.
1229 EAST 74th ST.

muša daugiau su juo stoti ne- L


