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Raudonasis Teroras
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ATVAŽIAVO AMERI- 
! KON CARO DUKTĖ

■ New York. — Čia pribuvo iš

ŽIAURI VAIKU KO
VA SOVIETU 

PRIEGLAUDOJ

IR DARBININKŲ ŽINIOS

□unijoj
---- * _______ __

| ATSIKERŠIJIMUI UŽ SAVO DRAUGUS ŽU
DO BURŽUJUS KUR PASISEKA ĮSIVERŽTI

Europos moteris, kuri kaip ne- 
kurie sako yra caro duktė Anas- 

Ji bent yra labai į ją 
ir kurie Anastaziją pa
tikrina kad tai yra ta

seniau buvo rašyta kad

Darbininkų Nelaimės

Everett. Mass. — Eksploda- 
vus aliejaus katilams ir užsi
degus 500,000 galionams alie
jaus užmušta arba sudegė 13 
ypatų ir apie 60 vyrų ir mote
rų sužeista. Gaisras buvo ma
tyt per 50 mylių.

Lavonai taip buvo apdegę kad 
sunku ir pažinti.

Long Beach, Calif. — Čia ir
gi ištiko baisi aliejaus eksplozi
ja kurioje nuostolių padaryta 
apie pusė milijono dolarių. Su
žeistas mirtinai tik vienas dar
bininkas.

Kantonas. — Kwangtung pro- Į Lindbergh Sugryžo iŠ 
vincijoj, kur įsigalėjo komunis
tai, žudoma visi žmonės kurie 
turi kokį nors turtą.

Komunistai įveda savo tero
rą kuogreičiausia visur kur tik 
jie įsispraudžia, atsikeršijimui 
už praradimą Kantono miesto 
Gruodžio mėnesį, kuomet 
komunistų tapo išžudyta.

Ilgos Kelionės
13 
iš-

daug
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Prostitucija Kaune

Beaver Falls, Pa. — Korkų iš- 
dirbystėj kilus ekspolzijai sep
tyni darbininkai sužeista.

White Haven, Anglija, -r- Ka-. 
syklos eksplozijoj užmušta 13 
angliakasių. 21 darbininkas bu
vo suėję į tą kasyklą apžiūrė
ti pirmu sykiu po pereito Gruo
džio mėnesio eksplozijos kuo
met irgi keletas darbininkų žu
vo. Astuoni iš šių inėjusių į 
kasyklą per liepsnas stengėsi iš
eiti ir išsigelbėjo rizikuodami 
savo gyvastis.

Toj pačioj kasykloj 1922 me
tais eksplozijoj užmušta 39 dar
bininkai.

St. Louis, Mo. — Gruodžio 
gaisus lakūnas Lindbergh 
skrido iš Washingtono i Meksi
ką, kelionėj trukdamas 27 va
landas ir perskrisdamas 2,200 
mylias. Po to leidosi į kitas 
Centralinės Amerikos šalis ir 
viso praskraidė 9,390 mylių, pa
darydamas 122 valandas oro ke
lionių, ir visur jam sekėsi lai
mingai.

Antra ilgiausia jo kelionė bu
vo tai gryžimas iš Kubos, kas 
truko 15:35 valandas ir pralėkė 
1,200 mylių.

Gryžtant pataikė lietingą orą 
ir miglas, ir nors suvėlavo tris 
valandas, bet parlėkė laimingai.

Thionville, Francuzija.-— At- 
siliuosavus eilei prekinių vago
nų ir nuvažiavus pakalnėn už
mušta 17 darbininkų kurie bu
vo susėdę tramvajun važiuoti 
namon iš darbo.

Pennsylvania Universiteto ir 
Britiško Muzejaus bendra eks
pedicija bibliškose žemėse skel
bia atradus senovės Chaldėjų 
karalienės šub-Ados kapą su jos 
visais turtais. Karalienė ten 
palaidot 5.000 metų atgal. Ta | 
vieta rasta kur stovėjo Ur miės-J 1,000 Rusų Išgelbėta iš 
tas. Tai yra turtingiausias at
radimas kokį tik užeita iš dau
gybės tos srities senoviškų iš
kasenų.

Karalienės kapas rasta greti
mai pirmiau atrasto karaliaus 
kapo, kuris buvo apvogtas ir 
išnešta visos brangenybės. Vi
duryje rasta duobė kurioje su
versta lavonai suvirš 50 vyrų ir 
moterų, kurie buvo užžiurėtojai 
ir sargai kapų. Spėjama kad 
tie sargai ir moterįs buvo nu
žudyta sykiu su palaidotais
dovais, kad butų jų sargai ir 
po mirčiai. Vyrai ir moterįs 
išrėdyta aukso ir kitokiais bran
giais papuošalais, kas viskas at
rasta savo vietose kaip buvo 
ant žmonių, kurių viskas buvo 
supuvę.

Prie karalienės galvos ir ko
jų irgi rasta žymės padėtų la
vonų sėdinčių kaipo patarnauto
jų. Pačios karalienės galvos pa
puošalas rasta nepaprastai gra
žus, aukso išpintas, akmenais 
išsagstytas; rasta aukso vaini
kai ; rasta auksinis kaklo lankas 
ir aukso lankai nešioti ant kojų.

Spėjama kad tie kurie palai- 
karalienę, negalėjo išsilai- 
pagundos ir inėję į kara- 
kapą jį apvogė.

Prapulties ant Ledo

val

Leningradas. — Rusai žuvi
ninkai įsisteigė sau koloniją 
toli ant ledo, kur žuvavo. Ten 
gyveno sykiu 1,000 žmonių ir 
360 arklių. Užėjus vėtrai le
dai atlužo ir nunešė nuo kraš
to visus žmones ir arklius. Po 
44 valandų audros vėjai pasi
keitė ir atnešė lydis į kraštą, ir 
taip visi išsigelbėjo, tik vienas 
žuvininkas sušalo.

Pajutus nelaimę, orlaiviai lei
dosi apžiurinėti juos.

Maskva. — Dono srityje, di
namito eksplozijai suardžius ka
syklos budinką užmušta 12 dar
bininkų, tarp jų trįs Vokiečiai 
inžinieriai.

Reikalauja lygių progų. Atsi
lankęs Washingtone į Senato 
teisių komisiją, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas W. 
Green reikalavo kad darbinin
kai turėtų lygias progas teis
muose kaip ir kapitalistai. Vi
si teismų uždraudimai streike- 
riams daugelio dalykų yra tik
slas teismų ir kompanijų, ben
drai veikiant, sulaužyti streikus 
ir ardyt idarbininkų vienybę.

Green pasakė jog darbininkai 
nereikalauja jokių prielankumų 
ir pataikavimų, bet nori kad 
teismai laikytų juos lygiais su 
kapitalistais ir nerodytų jokių 
prielankumų kapitalui.

Nužudė Savo Pačios Se
serį už Neprisiledimą

doje 
kyti 
liaus

Azijos vandenuose, netoli Ja
va salos, apvirtus laivui prigė
rė 10 žmonių. 30 išgelbėta.

Gelbsti streikerius. Hocking 
klonuje, Ohio valstijoje, įsteig
ta jau 65 streikuojančių anglia
kasių šeimynų šelpimo stotjs iš 
kurių išduoda maistą ir drabu
žius reikalingoms šeimynoms.

Drabužiai, maistas ir pinigai 
nuolat plaukia iš visuomenės.

Prarijo usus. Kaip tas atsi
tiko? Nagi šitaip. Vienas Pa
ryžiaus artistas eidamas dai
nuot užsidėdavo dirbtinus usus. 
Bedainuojant aną dieną, ūsai 
nuslinko nuo lupos žemyn ir 
įkrito į burną tuo laiku kai jis 
norėjo patraukti kvapą, ir ūsai 
nuėjo į gerklę.

New Philadelphia, O. — W. 
Herron, 41 metų amžiaus, prisi
pažino nužudęs ir įmetęs į upę 
savo pačios seserį, 23 metų 
merginą, po nepasekmingo už
sipuolimo ant jos nedoru tikslu.

Herron vežė savo automobi
liu kitą merginą ir savo švoger- 
ką nakčia namon. Antrą mer
giną pas jos namus išsodinęs, 
jis toliau važiavo su ja vienas 
ir pradėjo ant jos užsipulti, 
ji neprisileido. Kilo tarp jų 
va, Herron tada merginą 
smaugė ir davežęs iki tilto 
metė į vandenį.

Naktį 2 valandą jis davažiavo 
iki artimos ūkės ir šaukėsi pa
galbos sakydamas kad du gink
luoti vyrai juos važiuojančius 
užpuolė ir pagrobę merginą din
go. Dalykas pasiekė policiją ir 
kada policija ėmė klausinėti jis 
maišėsi savo apipasakojimuose 
ir tada buvo sulaikytas ir klau
sinėjamas toliau, po ko prisi
pažino prie savo žiauraus darbo.

Merginos lavonas upėje din
go, niekur jo nesurandama nors 
dėta visos pastangos jieškoti.

bet 
ko- 
n ii- 
ii u-

tazija. 
panaši 
žinojo 
pati.

Jau
jauniausia caro duktė išgelbėta 
nuo palaidojimo su kitais lavo
nais kada sušaudyta visa šei
myna, nes ji buvo mirtinai ne
nušauta. Laidojant tą pajuto 
vienas kareivis, kuris paskui ją 
išsigabeno į Rumaniją, kur ir 
vedė ją. Su juo ji turėjo sūnų. 
Vyras buvo užmuštas 1920 me 
tais mūšiuose Buchareste. Ji 
sirginėjo ir su savo vyro broliu 
išvažiavo į Berliną, kur tikėjo 
susitikti su savo teta. Bet bu
vo taip sumaišyta savo prietikių 
kad nedryso pas gimines eiti ir 
šoko į kanalą nusiskandinti. Iš
gelbėta iš vandens, ji atsisakė 
į klausinėjimus kalbėti ir tapo 
atiduota į moterų prieglaudą.

Ten ją kas tai pažino, po ko 
atsinaujino kalbos apie ją

Daug Rusų didžiūnų išeiviu 
Amerikoje galės ją pamatyti ir 
pažinti kurie seniau pažinojo.

Hickman Nuteistas Pa
korimui

Los Angeles, Cal. — Jaunas 
žmogžudis ir banditas Hickman, 
sugautas už nužudymą 12 metu 
mergaitės, tapo nuteistas pako
rimui. Jis turės būti pakartas 
Balandžio 27 d.

Prieš jį iškeliama dar viena 
žmogžudystės byla, už nušovi
mą vaistininko laike apiplėšimo, 
kad tokiu budu jis niekaip neiš
sisuktų nuo kartuvių.

Hickman 1926 metais baigė 
augštesnę mokyklą su gerais 
pasižymėjimais, ir vietoj nau
doti savo mokslą ant gero ėmė
si jieškoti pinigų “lengviausiais 
budais”. Jis yra apie 20 metų.

Nužudytas už 13 Žmo
nių Mirtis

Texas valstijos kalėjime nu
žudytas elektriškoj kėdėj tūlas 
Hassel, kuris prisipažino nužu
dyme 13 ypatų. Jis tapo įkai
tintas ir nuteistas už nužudymą 
savo posūnio. Paskui prisipa
žino jog nužudęs savo pačią, jos 
kitus septynis vaikus ir kitus 
keturis žmones.

Kerštingas Darbininkas
Nušovė Keturis

Chicago. — Netekęs darbe 
ir turėdamas kerštą prieš vieną 
skerdyklų darbininką, delei ku
rio buvo pavarytas iš darbo, su
sitikęs jį vėliau paleido šūvį ir 
nušovė, sužeidė kitą ir nušovė 
trečią. Parbėgusį namon atra
do jį policija, ir jis vėl pradėjo 
šaudyt. Nušauta dar du polici- 
jantai, išviso penki- sužeista, ir 
ant galo vienas peršautas polici- 

įjantas jį patį nudėjo.

Maskva. — Vienoj našlaičių 
prieglaudoj buvo įsivyravęs vie
nas 17 metų vaikas, kurio visi 
turėjo bijoti kaip caro ir niekas 
negalėjo ant jo pasiskųsti, nes 
paskui būdavo jo baudžiamas.

Bet pereitą savaitę vienas 10 
metų vaikutis, džiova sergantis, 
pasidrąsino patraukti durną iš 
to “caro” cigareto kuomet jisai 
kortomis lošdamas buvo pasidė
jęs cigaretą ant suolo.

“Caras” uždėjo vaikučiui bau
smę — turi per dešimts atvejų 
duoti jam po riekę savo duonos 
kada tik gaus. Jis taip baudė 
ir kitus vaikus kuriems žiau
resnės bausmės neuždėdavo.

Tačiau tas džiovininkas atsi
sakė savo duoną mažinti ir ne
paklausė “caro” įsakymo. Bi
jodamas keršto vaikutis pabėgo 
iš prieglaudos, bet buvo sugau
tas. “Caras” ir vėl jo duonos 
reikalavo, bet vaikutis vėl ne
davė. Tada “caras” įsakė savo 
pasekėjams stoti į eilę, nes už 
vaikutį stojo kiti. Visi suėjo į 
didįjį kambarį ir prasidėjo ko
va peiliais. Po pusės valandos 
mūšio daug vaikų buvo sužeista 
ir tas “kaltininkas” sunkiai su
badytas.

Audros Europoj
Londonas. — šiaurinį Atlan- 

tiką ir dalį Europos peršlavė 
■.ūdra, kurios pasekmėje mane., 
ma bus žuvę apie 50 žmonių. 
Vasario 12 d. jau buvo žinomų 
žuvusių apie 25 ant sausžemių, 
o dar nebuvo patirta kiek žuvo 
jurose.

Edisonas 81 Metų
Thomas A. Edison, garsus 

pasaulinis išradėjas, apvaikščio
jo savo 81 metų sukaktuves 
Floridoj. Edisonas yra kurčias 
ir jam sunku susikalbėti, bet 
jis seka laikraščius ir visą ju
dėjimą ir suteikia laikraštinin
kams savo sveikų patarimų.

Pavede Turtą Vėžio 
Ligos Naikinimui

Chicagos milijonierius Fuchs, 
kurio žmona, plačiai žinoma pia-
nistė, mirė nuo vėžio pereitą 
savaitę, paskelbė jog paskiria 
visą savo turtą, kuris siekia su
virš du milijonu dolarių, kovai 
su ta pasalinga liga.

Orlaiviais per Atlantiką. Ei
na gandai kad šią vasarą pra
sidės zeppelinais vežiojimas pa- 
sažierių iš pašto per Atlantiką. 
Kelionė į vakarus truks 48 va
landas, i rytus 38 valandas. Or
laivis galės nešti 100 pasažieriu 
ir 10 tonų siuntinių.

Rumanijoj karo teismas nu
baudė ilgų metų kalėjimu tris 
komunistus iš dvylikos suimtų 
kaipo kurstytojų prie sukilimo 
prieš valdžią Rumanijoj.

Prostitučių Priežiūros Organi
zacija. Užsikrėtimų 

Statistika.

Kaunas. — Prie apskrities 
viršininko dirba, apskrities gy
dytojui pirmininkaujant, Svei
katos globojimo komitetas, ku
rio darbas yra prostitučių prie
žiūra.

Prie apskrities viršininko yra 
Doros Brigados viršininkas, ku
rio pareiga daboti kad prostitu
tės butų įregistruotos į knygas 
kad duotųsi medikalei priežiū
rai. Yra ir gydytojas valdžios 
apmokamas, kuris kartu tam ti
krame kabinete priima ir apžiū
ri prostitutes. Susirgusios pro- i 
stitutės, jei yra policijos prie
žiūroje, gydomos valdžios lėšo
mis.

išnaudoja ir jokių pareigų del 
jų gydymo, rėdymo neturi.

176 prostitučių 1927 metais 
buvo susirgusios Veneros ligo
mis — 132 sifiliu ir 44 triperiu. 
Trečioji Veneros liga, minkšta
sis šankeris, matyt nyksta, juo 
nebuvo apsikrėtus nei viena 
prostitutė.

Gydosi prostitutės netiksliai. 
■ Per 1927 metus gydytojai ap
žiurėjo apie 2,600 kartų, t. y. 
kiekviena pereidavo per gydyto
jo vizaciją tik apie 1 kartą per 
mėnesį. Ištikrųjų gi prostitu
tė turėtų lankytis pas gydytoją 
du kartu per savaitę.

222 prostitutės atvirai prak
tikuoja Kaune, 176 buvo susir
gusios veneros ligomis. Kiek 
jos apkrėtė vyrų nėra žinių, bet

. , . . kitu šalių apskaitliavlmai rodoProstituciu registravimas ir '
. -. r. • ■ kad vyrai gauna veneros ligųpriežiūra eina Rusijos imperi- _.
... . . _ , . 1 daugiausia iš prostitučių: apiejos įstatymais ir parėdymais,

, 90 nuošimčiu veneriku apsikre- tik nėra ištaigu vadinamu vie-
. . . . . ' ‘ čia tomis ligomis nuo prostitu-saisiais namais. I

Pas mus prostitutės skaitosi. 
“laisvai praktikuojančiomis”. |

Pasirodo kad registruojamų | 
prostitučių skaičius Kaune au-j 
ga. 1923 metais jų butą apie | 
60; 1924 m. apie 80; 1925 m. į 
apie 120; 1926 m. 159, o 19271 
m. Gruodžio 31 d. 222.

Apie 100 prostitučių gyvena 
šešiolikoj butų, t. y. kiekviena-1 
me bute apie 6—8. Iš to ma-1 
tyt kad Kaunas turi 16 viešu 
namų, tik jų laikytojos (“moti- I 
nos”) neneša jokios atsakomy
bės. Viešųjų namų panaikini-j 
.mas yra tokioms “motinoms”, 
tikra nauda, nes jos prostitutes.

čių.
Kovoti su veneros ligomis yra 

pasiėmus Vidaus Reikalų Minis
terija ir naujai susikūrus drau
gija kovai su veneros ligomis, 
su Gen. Nagevičium priešakyje.

Čia kalbėta tiktai apie atvi
ras. įregistruotas prostitutes, 
bet yra kelis kartus daugiau 
slaptų prostitučių. Tokiu budu 
visų prostitučių Kauno mieste 
bus ne 222 bet gal daugiau 1000 
iš kurių apie 80 nuošimčių bene 
yra apsikrėtusių venemos ligo
mis (jeigu 176 iš 222).

Štai veneros ligų šaltinis.
(Pabaiga ant 7-to pusi.)

KAS SU “DIRVOS” EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
ŠĮ PAVASARĮ?

Šią vasarą Lietuvoje, iš priežasties 10 Metų Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvių; bus visokių įvairumų, parodų, Dainų 
Šventė, Amerikiečių Savaitė Klaipėdoj, Sportiški žaislai ir tt. ir 
tt. Todėl “Dirva” ruošia Ekskursiją ir viąį buriu važiuos aplan
kyti Lietuvos ir visko pamatyti.

Išplauks iš New Yorko Birželio-June 19
Ekskursija išplauks iš New Yorko Birželio-June 19 d. va

kare, ir pasieks Kauną į 10 ar 11 dienų. Kaip tik į laiką ant 
Dainų šventės, žemės Ūkio Parodos ir kitų dalykų.

Laivas GEORGE WASHINGTON, 23,788 tonų
Laivas parinkta tas kuriuo 1919 metais Prezidentas Wilson 

važinėjo kelis sykius į Europą — laivas didelis ir greitas. Pa
siekia Europos pakraštį 8-tos dienos ryte. Ant laivo yra visokie 
įrengimai, žaislai, pokiliai ir tt.

Ant Velpky 
Tėvynėje

Ekskursija Lietuvon
puikiuoju

S. S. LEVIATHAN—Kovo 24.
Po asmeniška priežiūra Mr. B. C. Fry e, U. S. Lines atstovu Cleve- 

land’e kuris pilnai prižiūrės kelionę ir bagažą iki galui.
Važiuokite šia ekskursija ir bukite namie ant Velykų.

Pirmas 1923 metu plaukimas—Gražiai Pertaisytas
S. S. AMERICA—Kovo 21.

Specialės ekskursijos vedamos Mr. Joseph Turėk iš New York 
ofiso ir Mr. Joseph Berkowitz, is Philadelphia U. S. Lines ofiso.

Puikiausi Turistų Trečios IClesos įrengimai išnaujo nuodugniai 
pertaisyti. Planuokite plaukite ant bile šių valdžios valdomų laivų.

Pilnų informacijų ir kainų klauskite vietos laivakorčių agenta, 
arba rašykite pas

United States Lines
45 Broadway, New Yory City Hotel Cleve. Bldg. Cleveland,



DIRVA

PITTSBURGH DETROIT

Nušovė vyrą. Tūlas Peter 
Wojciechowski, 35 m., nuo 142 
So. 25th st., tapo policijanto nu
šautas kada tas norėjo jį areš
tuoti už mušimą pačios, o Woi- 
ciechowski nepasidavė ir norėjo 
pabėgti.

Už nušovimą to žmogaus kilo 
lermas. Policijantas suimtas ir 
kaltinamas nušovime bereika
lingai. Laikraščių reporteriams 
atvykus į tragedijos vietą ir no
rint nuimti paveikslus našlai
čiais likusių keturių vaikų ir 
žmonos, kiti policijantai atėmė 
iš laikraštininkų kameras ir ne
leido paveikslų traukti.

Nužudė taxi vežiką. Prie ke
lio Bairsford rd. rasta su žaiz
da krutinėję ir sudraskytu vei
du lavonas taxi šoferio, John 
Nesslien, 20 metų vaikino. Po
licija tiki kad jį nužudė du vy
rai kurie buvo pasisamdę pavė
žėti.

Pasidavė kasyklos policijan
tas. Pittsburgh Terminal Coal 
kompanija sutiko atiduoti poli
cijai savo speciali policijantą, 
kurį vienas negras streiklaužis 
išdavė kaipo samdžiusį negrus 
ir mokėjusį po $25 kad streik
laužiai negrai apšaudytų strei- 
kerių namus Broughtone.

Dabartiniu laiku tos kompa
nijos keli vyrai laukia teismo; 
jų visų užstatai siekia $8,300 
sumą.

Braeburno kaimelin atgaben
ta daugiau streiklaužių, kuriuos 
pasitiko streikuojanti angliaka
siai šūviais. Iš tos priežasties 
kolei nesutemo streiklaužių ne
buvo galima į kaimelį įvežti.

Sugavo juodrankius. Poli
cija užpuolė nužiūrėtą juodran- 
kių lizdą ant 1013 Webster av., 
ir suėmė tris vyrus kurie įta
riama žudeikų gaujos vadais.

Spėjama kad ta gauja veikė 
po visą vakarinę Pennsylvaniją. 
Keletas kitų areštuota kitoje 
vietoje užpereitą savaitę, pas 
kuriuos

VANDERGRIFT, PA
Dirbtuvėse darbai eina neblo

gai, bet geležies liejyklose silp
nai tedirba.

Po ilgo laukimo, Konstancijai 
ir Pranui Račkaičiams garnys 
atnešė puikų sūnų. Laike sū
naus krikštynų turėjo daug 
svečių.

P. Račiūnus irgi aplankė gar
nys ir atnešė didelė gražų sūnų.

Lietuviai biznieriai džiaugia
si kad jiems biznis eina gerai.

Pina vijas.

SRANTONAS LAU
KIA VYSKUPO

Scranton, Pa., diecezijos ka
talikai laukia atvykstant naujo 
savo vyskupo, Clevelando vys
kupijos pagelbininko Msg. T. C. 
O’Reilly.

Scrantono vyskupas įšventi
namas Clevelando katedroj Va
sario 16 d., dalyvaujant grupei 
pažymių bažnyčios galvų.

Scrantonas, kur yra vyskupi
jos vieta, turi 23 katalikų baž
nyčias ir prie tos diecezijos pri
klauso suvirs 100 kitų miestų ir 
miestelių.

Tautos priklausančios prie jos 
yra Lietuviai, Anglai, Vokiečiai, 
Slovakai, Italai, Syrai, Lenkai, 
Slovėnai ir Maronitai. Diecezi
ja turi apie 300,000 parapijonų.

Vyskupas O’Reilly bus trečias 
šios diecezijos galva. Pirmuti
nis buvo O’Hara, nuo 1868 iki 
1896 m., antras Hoban, nuo 
1896 iki 1926 m. Kor.

Surasta didelis bravoras. Po
licija ilgai sekiojo degtindarį ir 
šmugelninką Leiter, ir šiose die
nose pasekė jį ineinantį gara- 
džių. Darant kratą, garadžiu- 
je rado du požeminiu tanku ku
rių vienas, 10,000 galionų didu
mo, buvo pilnas, antras, 6,800 
galionų, tuščias. Viename kam
pe rado 200 po penkis galionus 
skardines gatavas išgabenimui. 
Iš tų tankų nuvesta požeminės 
rynos į artimus budinkus.

Pereitą savaitę nušautas po
licijantas spėjama prigulėjo šiai 
šmugelninkų kompanijai, kuri 
su kita per kelis metus varė di
delę kovą ir per tą laiką nužu
dyta keletas žmonių.

Twelth street stoties sandė
liuose užeita kita didelė disti- 
liarnė, $500,000 vertės, kuri per 
dieną galėjo išduoti už 
vius dolarių degtinės, 
šeši vyrai.

Tėvas nužudė sūnų, 
lęs tėvas, Jacob Lech,
amžiaus, nuo 2347 Manson avė., 
nudūrė savo sūnų kuomet tas 
šoko į pagalbą motinai, kurią 
senis ėmė mušti.

Girtas tėvas pradėjo motiną 
šsti už tai kam ji užmokėjo $25 
bausmės už sūnų, kuris buvo 
suimtas už sukčiavimus.

Tėvas nudurė sūnų peiliu, pa- 
aikydamas į širdį. Tėvas pa- 
'ėgo, bet tapo suagutas.

Negras pagrobė vaiką. Fern- 
lale policija ir gyventojai apsi
ginklavę visokiomis įmonėmis 
eidosi į mišką jieško Negro ku- 
is netoli Taft mokyklos pagro- 
ė penkių metų vaikutį ir nusi- 

rabeno. Vaikutis ėjo Su kita 
lergaite, ir mergaitė sakė kad 
egras bandė ją pagrobt, bet 
espėjo, ir tada sugavo 
r pasašalino į krumus.

Karštos širdies senis, 
ique, Mich. — Joseph
rs, 63 metų senis, norėdamas 
šgelbėti iš jauno vaikino savo 
amylėtą 17 metų mergaitę, su- 
lanė tą vaikiną, 23 metų, nu

nuodyti.
trįs nuo saldainių apsirgo nie
kas tikrai nežinojo priežasties 
iki pagaliau dalykas išėjo aikš
tėn ir policija senį suėmė. Jis 
prisipažino pasiuntęs tam vai
kinui dėžę saldainių, j kurias 
pats įdėjo nuodų.

Senis su ta mergaite gyveno 
mt kaimyniškų ūkių. Jau keli 
metai kaip jis ją nusižiūrėjo ir 
kibindavo. Pereitas Kalėdas ten 
pasisuko šis jaunas vaikinas ir 
mergaitės širdį paviliojo. Tas 
seniui labai nepatiko ir jis ma
nydamas kad tas vaikinas jai 
nėra tinkamas sumanė nuodais 
jį prašalinti. Senis kaltinamas 
už pasikėsinimą nužudyti.

Komp. A. Vanagaitis, kuris Vasario 19 d. duoda pui
kų dainų-juokų vakarą Pittsburge, L. M. D. Svetainėj, 
o Vasario 20 d. Daytone, Earney Community Center.

PERTH AMBOY, N. J.

tukstan-
Suimta

Nusigė-
53 metų

DAYTON
Vanagaitis, Yozavitas ir 

Sarpalius Koncertuos
Ekstra naujiena Daytonie- 

čiavns! Lietuvių ristikas Karo
lis Sarpalius, turėdamas kažin 
kokį piktumą ant komp. A. Va
nagaičio, atsilankęs į Clevelan- 
dą ir patyręs kad Vanagaitis 
su Yozavitu koncertuoja Day
tone Vasario 20 d. (pirmadie
nį). special delivery išpleškėjo 
i Daytoną ir žūt but pasiryžo 
Vanagaičiui biznį sugadyt. Sar
palius nueis į Barney Communi
ty salę ir neduos Vanagaičiui 
dainuot bet šauks jį imtynių. 
Katras katrą nugalės tas bus 
to vakaro dainų čampionas.

Sarpalius yra labai puikus 
dainininkas ir pasiryžęs Vana
gaitį perrėkt.

S. Dambrauskas, 225 Valley 
st.

Skanių minkštų gėrimų įs
taiga, užlaikanti saldainius ir 
cigarus: L Radauskas, 243 
Deeds avė.

Organizacijos apsidraudimui 
savo gyvasties ir ligoje pašal
pos : SLA. 105-ta kuopa, orga
nizatorius J. A. Urbonas, 534 
Michigan avė.

SLRKA. 191-ma kuopa, sek
retorius S. Grincevičius, 402 
Alaska st.

Muzikantas profesionalis ar- 
monistas del vestuvių, balių, iš
važiavimų ir kitokių pramogų: 
B. Varašius, 321 Baltimore st.

Visu Draugas.

vaikutį

Manis-
Smith-

T.M.D. REIKALAI
DAILĖS” MILŽINAI

PUIKI KNYGA

“Dailės Milžinai”, puiki gau
siai paveiksluota knyga, jau 
siuntinėjama TMD. kuopoms.

Kuopos gaus po tiek egzemp
liorių kiek jos turi užsimokėju
sių narių už pereitus metus.

Knygos turinis yra šitoks:

1. Dailės Atgimimas-Renesan- 
sas, — apie pirmutinius dailės 
bandymus Italijoje, pabaigoje 
Tamsybės Amžių.

2. Leonardo Da Vinci (1452— 
1519 m.)

3. Michael Angelo (1475— 
1563 m.)

4. Raphaelis (1483—1520).
5. Bonvenuto Cellini (1500— 

1571).
6. Tiziano Vecelli (1477— 

1576).
Ir periodas smulkesnių žymių 

dailininkų.
7. Aukso 

Dailėje.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. Holandų Dailė (Remb

randt, 1606—1669).
18.
19.
20.
21.
22.

. 23.
24.
Visi tie aprašymai turi po 

vieną ar kelis visų tų garsią 
Dailės vyrų kurinių atvaizdus, 
o Lietuvių Dailininkų skyrius 
ypatingai išgražintas M. K. 
Čiurlionies kūninių atvaizdais, 
kurių sutalpinta apie 15.

Laikai Vokiečiu

Spaudos
Duerer
Cranach ir Vischer.
Holbein (1497—1543).
Šiaurės Dailininkai.
Flamandų Dailė.
Rubens (1578—1640).
Van Dick (1599—1641).
Jordaens ir kiti.

Pradžia. 
(1471—1527).

rasta mažas arsenalas 
su bombomis, šautuvais ir 
dega, šie trįs suimti irgi 
Italti.

me-

Yra trįs draugijos, 
kuopos 

Kazimie 
senai či?

Paminklo komi- 
S. K. Gricius iš 
centro sekret.: 

ačiū”, aplaikiau

Aplaikė TMD. Auką
Juozo šerno 

to sekretorius 
Chicagos rašo

“Širdingai
nuo Tamistos T. M. D. auką su
moje $25, J. šerno Fondui, pa
statymui paminklo ant šerno- 
Adomaičio kapo Chicagos Lie
tuvių kapinėse. Ačiū už gau
sią paramą tame prakilniame 
darbe”.

Butų gerai kad ir TMD. kuo
pos prisidėtų su penkine kita, 
prie pastatymo paminklo tam 
garbingam musų vyrui, vienati
niam daugiausia pasitarnavu-

• ' J •šiam savo moksliškais raštais 
Amerikos Lietuviams tais lai
kais kada niekas kitas tokių ra
štų patiekti negalėjo.

Aukas galima siųsti adresu: 
S. K. Grišius

2331 W. Marquette rd. 
Chicago, Ill.

BROOKLYN, N. Y.

Youngstown, O. — Prasidėjus 
automobilių industrijoje atkru- 
timui čia nekurios plieno išdir- 
bystės pradėjo geriau veikti ir 
jose dirbama net sekmadieniais.

Nekurtose dirbtuvėse Sharon, 
Pa., irgi apsireiškia sugyvėji- 
.mas kur išdirbama automobi
liams reikalingos geležinės da- 
lįs.

Nors musų mieste yra kel 
desėtkai “Dirvos” skaitytojų, 
bet žinučių iš čia niekas nepa
duoda. Norėčiau paminėti kad 
ir čia yra Lietuvių, dar ir pasi 
turinčių,
abiejų Susivienijimų 
Lietuvių Klubas ir Šv. 
ro draugija, kuri nuo 
gyvuoja. Ji savo vėliavą laike 
Lenkų bažnytėlėj, kas metai a 
pieravoja Lenkų bažnyčiai p< 
$25 ant mišių. Kaip kurie Lie
tuviai ir savo vaikučius leidžia 
į Lenkų parapijinę mokyklą. Po 
kiek metų Lietuvių mažai ir te
liks. Lietuviai čia daugiausia 
Dzūkeliai.

Darbai kruta po valiai, dar ir 
silpnėja; bedarbių yra, bet ne- 
perdąugiausia. Dzūkelis.

IMTYNĖS MIESTE
Karolis Sarpalius, pragarsė

jęs Amerikoje Lietuvių ristikas, 
atvyko į Daytoną ir Vasario 28 
dieną turės ristynes su neži
nomu priešu, kurį jam rengėjai 
paskyrė. Apie tai plačiau 
pranešta sekančiame num.

bus

Kada vaikinas ir kiti

X
TX

X

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME 

Del informacijų rašykit—Dept CD

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 Broadway New York

Firma įsteigta 1872 (14)

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai grauna laikraitį “T6- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

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

Saugokit
Tuos 4

Vidurius, Inkstus, širdį 
Skilvį

Užlaikykit tuos gyvybės or
ganus sveikai gerdami daug 
vandens ir vartodami pra
garsėjusią pasaulyje gyduo
lę inkstų, skilvio, pūslės 
šlapumo —•

HAARLEM OIL

ir

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

Tėmykit vardo GOLD MEDAL ant 
kožnos dėžutės ir neimkit kitokių.

SAVAS PAS SAVĄ
Lietuviškas priežodis sako: 

Savas pas savą. Taigi patarti
na Daytono Lietuviams to prie
žodžio prisilaikyti ir pildyti.

Visokiais reikalais ir pirki
mais malonėkit kreiptis pas sa
vo tautiečius pramoninkus.

Štai keletas vietų kuriose tu
rėsit Lietuvių pasitarnavimą ir 
pagalbą:

Gera vieta pinigams pasidėti 
taupymui ant' 6-to nuošimčio į 
The North Dayton Savings and 
Loan Ass’n, 119 Valley st. Iž
dininkas Lietuvis, M. K. Moc
kevičius.

Aukštos rūšies grynos odos T 
avalų krautuvė, Peters Co., iš- 
dirbystė abiejų lyčių suaugu
siems ir vaikams. Taipgi taiso 
senus avalus, deda gerus padus 
ir kulnus, iš nudėvėtų padaro 
kaip naujus.

A. J. Pretic, 706 Valey st.
Drapanų prosijimo ir taisymo 

įstaigos:
J. Sakas, 118 Valley st.,
A. F. Gedraitis, 316 Troy st.
Numirusių laidojimo įstaiga, 

kuri taipgi parsamdo ambulian- 
sus ir automobilius del vestuvių 
ir kitokių reikalų, yra grabo- 
riaus A. J. Key<)osziaus, 206- 
208 Troy st., Telef. East 963.

Valgomų daiktų krautuvės: 
Dambrauskas, 557 Deeds

Ambrazaitis, 856 Maryland

Prie Mano Korespondencijos
“Dirvos” No. 5 pastebėjau 

“Sargo Draugą” rašant jog jis 
nesutinka ' su' mario paduotomis 
žinutėmis “Dirvos” No. 4. Jis 
mini kad dabartiniais laikais 
Kun. Slavynas jokių partivišku- 
rrių nevarinėja ir kad nėra kito
kių partiviškumų.

Tačiau kitur savo straipsnyje 
rašėjas peikia rengėjus kurie 
.■engia Lietuvos neprigulmybės 
sukaktuvių minėjimą parapiji
nėj svetainėj, o ne Barney Com
munity, nes savo svetainėj kle
bonas gali nepatinkamas ypatas 
švaryt. Tai jau čia pat aišku 

kad klebonas partiviškumus va
rinėja ir tas tame pat 
nelyje pasakoma.

Kaslink kitų partijų 
tijėlių nėra daug ko
nors čia gana daug ergelių at- 
sibuna.

Kaslink baltakės šinkorių tai 
jie vieni už ją kalėjimuose sėdi, 

kitų tas pats dar laukia.

Kiti Holandų Dailininkai. 
Pietų Dailininkai. 
Ribera (1588—1656). 
Velasquez (1699—1660). 
Zųrbarąn ir Cano. 
Murillo (1618—1682). 
Lietuvos dailininkai.

straips-

ir par- 
kalbėti,

o

Darbai negerėja
Daytonas butų dailus miestas 

ir daug visokių išdirbysčių tu
ri, bet šiais laikais viešpatauja 
didelės bedarbės, iš kitur pribu
vusiam sunku darbas gauti, nes 
ir vietinių yra įvalias. Kada 
darbai eina tai žmonės linksmi 
ir smagiai gyvena, o užėjus be
darbei daugelis patenka į skur
dą. Sargas.

P.
avė.,

F.
avė.,

J. Nureikas, 278 Alaska st., i

Šią knygą įsigyti verta kiek
vienam Lietuviui, ne tik TMD. 
nariui, ir knyga tinka visokių 
oažiurų žmonėms, nes tai yra 
grynai dailės kurinis apipasa- 
kojantis kaip vystėsi dailės ir 
kaip iškilo ties Dailės Milžinai 
kuriuos keli šimtai metų kaip 
pasaulis garbina ir niekas su 
jais susilygint negali.

Geriausias
nuo

Silpnų Strėnų
Ar jus kenčiate raišumo skausmą, 

strėnų diegimą? Jus galit gauti be
veik urną pagalbą naudojant John
son’s Red Cross Kidney Plaster. Jis 
šildo, švelnina ir sustiprina silpną 
nugarą, maloniai masažuoja kūno 
audinį su kiekvienu kūno judėsiu, 
tuo padedant atstatyti tinkamą cir
kuliaciją ir normalė jiegą. John
son’s Red Cross Kidney Plaster tei
kia nuostabiai greitus rezultatus, to
dėl kad gyvuolčs persisunkia tiesiog 
per odą j apimtas vietas — skaus
mas išeina, diegliai apleidžia, jiegos 
sugryžta beveik urnai. Ir jus gau
nat patvarią pagalbą, irgi dėlto kad 
gyduoles veikia nuolatos kol piaste
rs laikomas prie kūno. Bandykit 
Red Cross Kidney Plaster šiąnakt ir 
įsitikrinkit kaip greit jis pašalina 
silpnų strėnų varginantį skaudėjimą

Tautininkų Klubas. Sausio 29 
d. naujai įsikūręs Tautininkų 
Klubas turėjo susirinkimą, kų- 
rin atėjo ir tokių kurie nelabai 
myli Lietuvą, o karštai myli 
partiją. Bet jie kai užgirdo jog 
nebus į klubą priimami tie ku
rie eina prieš Lietuvos valstybę 
tai išėjo.

Aptarus klubo reikalus nutar
ta prisidėti prie Operetės Choro 
ruošiamo apvaikščiojimo Vasa
rio 16 d., nes Brooklyne neliko 
jokios tautiškos organizacijos. 
Sandaros 1-ma kuopa kaž kur 
dingo, daugiau jos nesigirdi. Jos 
vietą turbut užima Tautininkų 
Klubas.

Sukaktuvės. Sausio 29 d. va
kare Kasmočiai turėjo suruošę 
savo vestuvių sukaktuves, sve
čių turėjo virš šimto;Jfisi link
sminosi, dainavo gražias senas 
Lietuviškas daineles kurias dai
nuodavo dar Lietuvoj būdami. 
Jei nebūtų tokių susiėjimų Lie
tuviai visai užmirtų.

Vanagaičio atsilankymas. Va
sario 5 d. visi neramiai laukė, 
bet kai sulaukė su džiaugsmu 
traukė, ir suplūdo pilna svetai
nė į Vanagaičio juokų pramogą. 
Uždangai pakilus pasirodė Va
nagaitis, susitraukęs, rodos kad 
nieko negalės padainuoti. Jis 
prabilo publikai nenusigąsti, 
nors neturįs jokio programo bet 
viską žinąs iš atminties tai ir 
varys. Pirmiausia pianu skam
bino M. Yozavitas, paskui dai
navo pridainavo visokių dainų 
ir prikrėtę juokų kbmp. Vana
gaitis.

Reiktų 
ti ir kur 
nagaičio
juose kas nori juoktis prisijuo
kia, kas nori verkti atsiverkia.

Kitas “koncertas”. Tai SLA- 
tautininkų su komunistais — ir 
jie koncertuoja. Mat netoli sei
mas tai reik minklint liežuvius.

Priežodis sako: Neturėjo bo
ba bėdos įsigijo paršelį. Tas 
labai tinka iii* Susivienijimui. 
Mokėjo išaugint organizaciją, 
suaugint virš milijoną dolarių, 
bet nesugebėjo konstitucija ap
sisaugo! nuo tų tranų ir dabar 
turi jų baugintis. Dabar kada 
nori ką daryt tai bijo kad jau 
bus pervėlu. Jeigu komunistą, 
įstengtų įsibriauti į centro val
dybą tada jie tautininkams ki
taip pagiedotų, K. širvydfenę.

Lietuviams susidomė- 
tik yra rengiami Va- 
vakarai lankytis, nes

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

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

Blogas 
Šlapinimasi 

pas Senus
Saugiai 

Palengvinami su 
Santai Midy 

Visose Aptekose



GERB. SPRAGILO DAINA 
APIE 10 METŲ

(Nata kai “Kaipgi Gražus, 
Gražus Rūtelių Darželis”)

Pradžia
Lietuva tėvyne,

Mus slauni šalele,
Sveikinu aš tave

Šią linksmą dienelę,
Noriu pasidžiaugti

Kad tu dar gyvuoji,
Kad savo karštuoliams 

Giliuoti neduodi.

TĖVYNĖ
Prakilnus buvo laikai kitados 
Kai išvien dirbo sunai Lietuvos!

Jie šalį savo gerbė ir mylėj,
Už ją reikale ir galvą padėj. , 

Bet ta gadynė jau senai žuvo, 
Visgi atmenam jogei taip buvo,

Kada slegiami meškos letenos
Jieškojo tėvynei jie laisvės, šviesos.

Per daugel metų už tai kovojo, 
Nors priešas baisiai jūos persekiojo,

Na ir atgavo tą ko taip troško,
Jau dešimts metų nuo to sukako!

Bet ar jie džiaugias ta laisve savo 
Kurią per didį vargą atgavo?

Skaudu sakyti kad nesimato
To ko taip troškom per dešimts metų: 

Taikos, brolybės, susipratimo, 
Tėvynės meilės ir pastovumo!

Gandai vis skurdus mus ausis siekia,
Neištikimybė tėvynėje veikia, 

Kad šios gadvnės garbės treškėjai 
Netvarko šalį kaip pranokėjai,

Tik ją vargina visokiais budais,
Jos žaizdas tepa aštriausiais nuodais. 

Tėvyne brangi! nenustok vilties, 
Kentėk ii' lauki šviesios ateities!

Žinok, mieloji, jog vis taip nebus.
Juk tavo sūnus kada nors atbus, 

Supratę skriaudas tau padarytas, 
Meile užpildys žaizdas datirtas.

Laputė.
Valdė tave ponai,

Valdė vargoninkai,
Valdė zakrist’jonai, 

Valdė kantarninkai;
A Valdė krikdemratai,

Ir Valstliaudininkai,
Valdė socdemratai, 

Valdė tautininkai.
Bet turbut nebuvo

Laikas toks negeras
Kaip dabar kai valdo 

‘Baisus’ Voldemaras.
Vai tai strošni dyvai

Lietuvoj nutiko
Kada ją valdyti

“Fašistai” paliko:
Didi cudai, zbitkai

Tenai pasidarė,
Visi rėksniai, murziai 

Gerkles užsidarė.
Neteko bačkelių

Žmonių kiršintojai,
Negali plepėti

Rinkose sustoję.
Kaimuose negali

Pienburniai tąsytis, 
Ir kokios Lietuvos

Jie geidžia sakyti;
Iš Kauno “bedarbiai”

Į kaimus išvyti,
Kad netur ką valgyt,

Gal bulves augyti;
Mieste jau nenori

Jų dykų pentėti,
Kaime žmonių trūksta, 

Gali art, akėti.
Plėšikai, arkliniai

Ką sau “biznį” varė
Dabar uždaryti

Visi į “kamarą”.
Kunigai suvyti

Atgal Į bažnyčias,
Vietoje raštinių. 

Sėdėt spaviednyčioj.
Davatkoms užginta

Su pletkais bėgioti
Ir “peklas” bedieviams 

Karščiausias siulioti.

TROŠKIMAS LIETUVOS
Lietuva brangi musų tėvyne,
Tave minėjant slegia krutinę;

Vaizduojąs gražus tavo laukeliai, 
Mintyse ošia žali miškeliai ;

Upeliai sraunus gražiai vaizdinas
Kurie Lietuvą taip padabinę;

Matau ir šiandien rugius linguojant, 
Girdžiu jaunimą gražiai dainuojant;

Matau laukus tuos, matau tas pievas,
Matau tas liepas, matau ir jievas —

Kas viskas mane tenai žavėjo, 
Linksmumą teikė, grože kerėjo.

Širdis ten traukia kasdien nuvykti,
Gentis, brolelius vėl susitikti;

Išgirsti noriu ir vėl gegutę, 
Matyti garnį, klausyt lakštutės,

Kurių čia nėra ir nesimato,
O širdis mano prie jų pripratus. 

Trokštu darželyj ir vėl pabūti 
Tarp mus sesučių žaliųjų rūtų,

Rods jaunos dienos man vėl sugryžtų
Kad tik Lietuvą gaučiau išvysti.

Tik kad man skirta tokia dalelė
Jog esu toli nuo tos šalelės —

Nors dainos žodžiais aš ją minėsiu, 
Širdyje visad karštai mylėsiu!

Adonis.

NUMIRĖLIS Iš KARSTO
( Vasario šešioliktai)

Šermenįs baigtos ir karštas užvožtas
Ir kalamas, buvo,
Ir kryžius medinis jau buvo nudrožtas 
Ant kapo Lietuvai.
Bet.... stojosi šviesa, nors žvakės užgęso 
Ir, antvožas karstui nukrito;
Visi nusigando laidotojai esą 
Pamatė atgijusią tautą.
Pakilo, ir saulėta viltis
Veido bruožuose Jos buvo matytis, 
Tuo tarpu padangės plotmėj ėmė kilti 
Narsuolis skrajojantis Vytis... .
Taip mano gimtinės, gražiausias 
Vardas pasaulyj ir vėl atsirado, 
Nors mirus Ji buvo ir laikus ilgiausius, 
Prieš mirtį gyveno be sąmonės, žado... .

Kaunas. Leonas Vitkauskas.

Kurie šalį nori
Paplukdyt kraujuose

Tie tuoj atsisėda
Kai ponai Varniuose.

O šalyj piliečiai
Tur šventą ramybę,

Gali žemę dirbti,
Varyti gamybą.

Gerb. Spragile, tarki
Ko taip viskas daros?

Na todėl kad valdo 
Mažiuks Voldemaras.

(Galas)

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York City

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

Washington, D. C.

ATBUSKIT, DUKTERIS IR SŪNUS
Atbuskit, dukteris ir sūnus 
Kam rupi laisvės Lietuvos! 
Gana letarge but užsnudus, 
Jau žiba spinduliai šviesos.

Gana Lietuva tau kentėti,
Gana vaitoti nuo žaizdų,
Gana tau jungo svetimų, 
Laiks laisvės dainai suskambėti.

Marš, marš, marš, marš, draugai, 
Su vėliava aukštai!
Pirmyn pirmyn gint Lietuvos, 
Liuosybės milžinai!

Tegul liuosybės daina skamba
Ant Nemuno ir Dauguvos,
Te priešo ginklas nesužvanga 
Kur siek rubežiai Lietuvos!

Suvalkai, Vilnius, Gar din’s, Kaunas — 
Tai musų kraštas, musų namai, 
Ten ilsis prabočių kūnai,
Ten gema laisvės kraštas naujas.

Skambėk skambėk, daina 
Per amžius visada!
Valio! Valio! Mus Lietuva!
Galinga ir laisva!!

V. A. Kareivis.

RUOŠKITĖS! RUOŠKITĖS!

Visi — vyrai ir moteris ir jaunimas — ruoškitės 
prie skaitymo gažaus istoriško romanso, “Balti
jos Aras”. Nieko žingeidesnio dar musų laikraš
čiuose nebuvo ir vargu kada greit po šito bus.

VISAI TRUMPU LAIKU patieksime “DIRVOJE” 
nepaprastą NAUJĄ senovišką istorišką pasa- 

ką-romaną vardu “BALTIJOS ARAS” (arba erelis). 
Tai bus romanas iš pradžios I 1-to šimtmečio — iš apie 
900 metų atgal, iš atsitikimų Baltijos Jurų pakraščiais ii 
pačiose jurose. Iš tų vietų kur dabar stovi Palanga ir Bi
rutes Kalnas. Iš laikų kada dar Lietuvių gentes buvo pa 
laidos, kada pradėjo jas terioti svetimieji; iš laikų kade 
Danus valdė garsus Karalius KANUTAS, kuris buvo už
kariavęs Angliją ir kitas pajūrių tautas, kada jis teriojo 
Lietuvių kraštus pajūriais.

Tai bus aprašymas apie vieno Lietuvio pajūrio gy
ventojo sūnų ir dukterį, kuriuos dar kūdikiais esant už
puolę jurų bastūnai Vikingai išsigabena Į savo šalį ir jie
du vienas kito daugiau nemato iki--------

Tas vaikutis, užaugęs tarp Vikingų bastūnų Balti
jos ir aplinkinėse jurose, pastoja garsus jurų kariaunin
kas ir tampa pramintas BALTIJOS ARAS . Su Vi
kingų laivais ir vyrais jis aplanko tolimus pasviečius ku
rių niekas iki tolei nedryso pasiekti. Patampa Karaliaus 
Kanuto kariauninkas, aplanko su juo pietų šalis, vyksta 
į Lietuvą plėšti, bet ten iš senų žmonių patiria kad tai 
čia jo šalis, jo žemė, ir pradeda rūpintis ją gelbėti -

Pargryžta i Danų žemę, pasivagia savo mylimąją, 
su kuria slaptai mylėjosi, gabenasi juromis ją sau na
mo, bet juos užpuola jurų plėšikai, paima nelaisvėn, per 
skiria. Po to jis pradeda jos jieškot, ir ji nekantriai jo jieš 
ko. Netyčia susiranda ant vienos salos, pabėga, pargry
žta jis su ja j savo tėvų žemę, čia ją gina nuo užpuolikų 
iš kitų šalių, ir tt. ir tt.

Bet pasakoj dar yra to karžygio sesuo, eina apsaky
mai kas su ja dėjosi, kur ji buvo ir ką veikė, vienok apie 
ją sužinosit tik iš pačios pasakos, kurią būtinai stengkite$ 
paskaityti. Nieko apie ją nežinosit iki neprieisi! prie pa 
sakos galo.

“BALTIJOS ARO” nuotikiai, jo liūdnas meilei 
prietikis, keliavimai, patyrimai bus įpinta kaip šviesos 
vainikas į anų Tamsybės Amžių istoriją. Apsipažinsit 
su daugelių šalių: su Švedija, Norvegija, Danija, su Is
landija, Grenlandija, su Amerika, kurią Vikingai pirmu
tiniai ir kaip tik tuo laiku atrado ir lankėsi, su Anglija, 
su Roma, Byzantija; pažinsit Skandinavų gyvenimą, ku
rie tada buvo valdanti galybė, pamuše Angliją, Francu 
ziją ir žemes Baltijos pakraščiais, bei švaistėsi Alantiko 
vandenais kaip tikri valdovai. Pažinsit pradines dienas 
Lietuvių šalies tvirtinimosi ir kovų, po ko paskui išsivys
tė Lietuvos galybės ant šiaurinės Europos.

Šita istorišką pasaką rašo tas pats Autorius kuris 
parašė “JUODĄ KARŽYGĮ” ir “VARGŠU KARAL1E 
NĘ”. Bet ši pasaka bus žingeidesnė, gražesnė ir įvaires
nė ir daug kitoniškesnė negu tos abi paminėtos.

Ji bus istoriška, nes apims ir istorijos nuotikius de
vyni šimtai metų atgal. Ji bus kitoniškesnė dėlto kad 
nors sykį Lietuviai skaitys tikro Lietuvio autoriaus roma
ną kuris dedasi daugiausia ant VANDENŲ- Iki šiolei, 
visi musų istoriški romanai rašyta apie nuotikius ant že
mės, ant sausumų, kuomet Lietuviai nuo amžių gyvena 
prie jurų ir turėjo turėti kokius nors prietikius Baltijos 
Jurose. Dideli plotai Europos numindžiota romanais ant 
žemės, o vargu rasis kokia nors istoriška pasaka kurie pa
liečia jurą. Taigi “BALTIJOS ARAS” bus visiems ne
paprasta naujenybė ir tuo žvilgsniu, ir supažindins su ki
tų kraštu gyventojais už jurų, ne vien tik su Kryžeivių, 
Lenkų, Rusų.

“BALTIJOS ARAS” pasirodys “Dirvoje” visai už 
trumpo laiko. Visi griebkitės už “Dirvos” — užsirašykit 
visiems metams, nes “Baltijos Aro” skaitymo bus suvirs 
metams laiko.

Su pasididžiavimu “Dirva” skelbia savo obalsį se
kantį: “DIRVOS” TIKSLAS NE PRAŠYTI IŠ SKAI
TYTOJU, BET JIEMS DUOTI!

(Verte V. K. Račkauskas, vertėjas ‘Žmonijos Istorijos’)

Ką tas reiškia? Nieko stebėtino — tai yra vienas iš 
paskiausių dalykų gautų į “Dirvos” 1928 metų RAŠTŲ 
PROGRAMĄ. Ir gavus šį mokslišką veikalą, sudėjus 
sykiu su dailiosios literatūros kuriniais, “Dirva” patie
kia savo skaitytojams didžiausi dalyką ko jokis kitas 
Lietuvių laikraštis įstengti negali. Tai yra priežastis 
del kurių VISI griebiasi skaityti “Dirvą”.

JVTUS1BODO skaityti pranašystes kurios per daug me- 
tų kituose laikraščiuose skelbta ir neišsipildė, o tiek 

Jūsų dvasią nuslopino, ūpą sugadino kad nei laikraščių 
daugiau matyt nenorit?

Taip, Amerikos Lietuviai daug ūpo nustojo beskai
tydami musų laikraščius per visus dešimts metų Lietuvos 
Nepriklausomybės ir atšalo ne tik nuo Lietuvos bet ir 
ruo tų laikraščių. i j

Skaitykit “DIRVĄ” — joje talpinama raštai kurie 
priduoda darbininkui noro gyventi, siekti ateitin, jieško- 
;i gero visame, ir pralinksmina nuvargintą dvasią.

“Dirva” patyrė ko musų liaudis nori, kas labiausia 
prie širdies skaitytojui mokančiam pinigą už laikraštį, 
ir tą stengiasi savo skaitytojams duoti.

“Dirva” specialiai renka ir talpina LIAUDIES DAI
NAS — tas visas daineles, gražias ir malonias, kurias jau
ni būdami Lietuvoje taip noriai dainavome — dabar iš 
“Dirvos” prisiminsite apie savo šalelę, apie anuos praėju
sius laikus, apie pieveles, takelius, bakūžėlę, ir tt.

Šalip Liaudies Dainų, “Dirvoje” telpa daugybė gra
nų, malonių originalių Lyriškų eilių, gražios poezijos ku
ri žavi ir linksmina kiekvieną skaitytoją.

“Dirvoje” telpa nuolatos juokingi, kritiški ir didelės 
teisybės žodeliai juokdario Gerb. SPRACJLO, kuris be 
atodairos kulia visus politikierius, kunigus, davatkas, 
senbernius, senmerges ir tankiai turi karštų diskusijų su 
■>avo gerb. Šonkauliu, prie to atlaiko radio pasikalbėji
mus su gerb. Petru debesuose ir gerb. Lipiceriu keploie. 
Gerb. Soragilas yra vyriausia galva Slaptos Spragilų Są
jungos Spragilaičių, kuriu yra po visus žemės galus ir šo
nus ir kampus, kurie nuolat praneša jam slaptas žinias.

Tarp kitu trumpų raštų. “Dirvoje” per 1928 metus 
tilps sekanti visus patraukianti i" žingeidus raštai:

1) “VAIDEVUTIS”,
2) “BALTIJOS ARAS”
3) “PALANGOS PONAITIS”,
4) “BARBORA RADVILAITĖ”.
5) CIVILIZACIJOS ISTORIJA.
Ir daug smulkių svarbių literatūros kurinių geriau

sių rašytojų.

“DIRVOS” kaina metams $2 Amerikoje. Kanadon 
$2.50. Argentinon, Brazilijon, Lietuvon ir kitur $3.

6820 SUPERIOR AVENUE 
Cleveland, Ohio.

(Nuplėšk šią kortelę ir su pinigais prisiųsk “Dirvai”)
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★ PRENUMERATOS KORTELĖ ★
Kaina metams Amerikoje $2. Kanadon ?2.50. Visur kitur $3. 
Pusei metu pusė kainos. Užsirašant siųskit ir pinigus.

GERB. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA
Siunčiu $.............  kaipo mokesti prenumeratai už “Dirvą”

ant ......... metų laiko. Meldžiu siuntinėti šiuo adresu:

Vardas ______________ _____ _____________________________________

Adresas ________________________________________________________

Miestas . ______________________________________________________

Šitą kortelę galima naudoti užsirašant laikrašti sau, savo draugui Ame
rikoje, arba saviškiams Lietuvoje. Jeigu pats nenaudosi, atiduok ją kitam.
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VIEŠA PALEISTUVYSTE LIETUVOJ

ĮKEISTA žinia Amerikie- 
v čiams Lietuviams bus

padavimas ant 1-mo pusla
pio apie Prostituciją Kau
ne. Jau to vieno užtenka 
kad pasakyti jog Lietuva 
stovi tamsiųjų tautų eilėje.

Ar reikia Lietuvai prosti
tucijos arba viešos paleistu-

Kontesto Laimėtojai
Šiame numeryje telpa ei

lės susiųstos paminėti Lie
tuvos Nepriklausomybės 10 
metų sukaktuves.

Pagal savo geriausio nu
manymo išrinkome šiame

puslapyje telpančias eiles ir 
už jas paskyrėme dovanas.

Pirma dovana — $10 ver
tės knygomis — tenka Pra
nui Rakščiui (Žirgvaikiui) 
Montreal, Kanadoje.

Trjs 2-ros dovanos — po 
$5 vertės knygomis — ten
ka:

vystės? Jai tiek reikia kiek 
reikia ir Amerikai. Negali 
sakyt kad panaikinus viešą 
prostituciją dings ir slapto
ji, ne. Tas pats kaip ir su 
prohibicija. Bet tarp jos 
legalizavimo ir buvimo vis
gi yra didelis skirtumas.

Kas prostitucjią Lietuvo
je velija? Juk visuotinu 
balsavimu to nebuvo tarta. 
Reiškia liaudžiai tas klausi
mas neleista reikalingu ar 
nereikalingu išspręsti.

Be abejo tai darbas mi- 
nisterių kabineto ar net vie
no (turbut vidaus reikalų) 
ministerio ar kaip ten ne
būtų. Bet dabar klausimas 
ar ministerių kabinetui rei
kalinga tas?

Suprantama kad ne. Tai 
kam laikoma? Ne kam ki
tam kaip tik puldymui jau
nuomenėje doros ir pūdy
mui jos sveikatos. Nesant 
viešai prostitucijai jauni
mas visai kitaip auklėjasi 
negu toje šalyje kur yra. 
Jau vien tik jaunuomenės 
doros ir sveikatos vardan 
prostitucija turėtų būti pa
naikinta.

Iš prostitučių šaliai jokios 
naudos nėra finansiniai — 
jos gydomos valdžios lėšo
mis, o tas vistiek nesulaiko 
jų nuo užsikrėtimo ligomis 
ir nuo užkrėtimo kitų.

Vienatinis gal tikslas bu
vo pavelyti laisvą prostitu
čių veikimą tai sulaikymas 
plėtimosi lytiškų ligų, nes 
slaptai savo darbą varyda
mos platins lytiškas ligas ir 
nebus žinia kas jas platina

Bet ir tas pasiaiškinimas 
silpnas. Jeigu spauda, jei
gu partijos išleistų tiek pi
nigo apšvietai ir tiek vietos 
užimtų aprašymams apie tą 
pavojų kiek savo menknie
kiams, tuomi atimtų drąsą 
vyrams veržtis prie prosti
tucijos, o sergantiems turė
tų būti daugiau gydymo į- 
monių. Ir dabar rašoma kad 
ambulatorijams užlaikyt pi
nigų paskirta, o vaistams 
pinigų nėra. Jei apsirgai 
lytiška liga tai gulk ambula
torijoj ar ligoninėj ir puk.

Nebūtų didesnio pasitar- 
navimo Lietuvai kaip tas 
jei tie kurie tą gali imti] ir 
panaikintų paleistuvystę.

10 METU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PAMINĖJIMUI

Dideli Pinigai Karo 
Laivynui

Penkių metų programan Suv. 
Valstijų laivynui numatoma di
delė $4,176,426,000 suma, kuri 
patiekta atstovų butui užtvir
tinti. Ta suma apima orlaivius 
ir jų personalų ir pastatymų 25 
naujų kariškų kreiserių.

Paskirta $13,000,000 prohibi- 
cijos vykinimtii sekančiais me
tais.

Lietuva, Tėvyne musų, 
Tu didvyrių žeme, 
Iš praeities tavo sūnus 
Te stiprybę semia.
Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba ant naudos tau 
Ir žmonių gerybės.

1- ma Dovana
ATGIMUSIAI TĖVYNEI

Garsi tu, Lietuva, daug amžių buvojai, 
Kai narsiai su priešais visokiais kovojai, 

Kai tave vadovai teisingai globojo, 
Už tave visomis jiegom’s savo stojo; ,

Bijojo tad tavęs kaimynai galingi, 
Mylėjo Lietuviai narsus, išmintingi;

Tada tavo ribos tik jurose rėmės, 
Gausingos ir erdvos buvo tavo žemės;

Tau lenkėsi daugel kaimynų visokių, 
Nebuvo tau baimės iš priešo nei jokio.

Galinga ir didi tu vis butum buvus,
Į vargą ir bėdą nebūtum pakliuvus

Kokią po garsybės dienų teko nešti
Ir priespaudą didžią iš priešų pakęsti — 

Jei vienas menkdvasis, Jogaila godingas 
Nebūt pasielgęs paikai-neprotingai.

Per jį žuvo tavo, Lietuva, galybė,
Per ji tau atėjo vargai ir sunkybė,

Nes jis geras buvo leist priešams naudotis 
Tavomis gerybėm’s, jų galei plėtotis;

Per jį Į galybę pakilo kaimynai,
Kurie laikui bėgant Lietuvą sumynė....

Bet amžiaus praėjus, dvasia bočių tavo 
Išbudo naujoje kartoj vaikų tavo —

Jie stvėrės už ginklo, išvaikė grobikus, 
Šalis tavo liuosa nuo jų vėl paliko.

Ir vėl šiandien tave Lietuviai sau turi,
Vėl tavo gerovę jie sergsti ir žiuri,

Vėl ginklą iškėlę gint tave jie stotų
Jei priešai prieš tave savo ranką keltų.

Jau dešimts net metų laisvą tave turim, 
Linksmomis akimis Į ateitį žiūrim;

Tau laimių, gerovių visi tikrai geidžiam.
Iš minčių ii' širdžių tavęs neišleidžiam.

Pirm daug šimtų metų — tik bočių globoje 
Lietuva laisva ir sava tebuvojo,

Paskui buvo tarpas liūdnus ir skausmin
gas,

Vargais ir dejonėms Lietuviui gausingas, 
Ii- kitas nieks tavęs iš to neištraukė 
Kaip mes ką atgimstant tavęs godžiai 

laukėm!
Mes turime tave vėl neprigulminga — 
Gyvuoki, Lietuva, buk garsi, laiminga!

Žirgvaikis.

2- ra Dovana
LIETUVA BRANGI

Lietuva brangi, motina musų 
Kurią taip narsiai prabočiai gynė 
Nuo žiaurių Lenkų, Gudų ir Prūsų — 
Gyvuok per amžius musų tėvyne!

Valio, Lietuva, laisva, galinga!
Valio, trispalve mus vėliava!
Valio, didvyrių žeme garbinga, 
Neprigulminga musų tauta!

Kraujas upeliais Baltijon bėgo
Kuomet narsuoliai šalį vadavo;
Vieni jų mirė, kiti kentėjo 
Kol išliuosavo tėviškę savo.

Valio, kareiviai, narsus, karingi!
Valio, gynėjai mus vėliavos!
Valio, karžygiai musų garbingi, 
Išgelbėtojai musų tautos!

V. A. Greičiui (V. A. Ka
reivis) Cievelande.

Ant. Skrinskiui Alytuje.
Pr. Daugininkaičiui (Ra

dasta Žiedas) Alytuje.
Kurių eilės netilpo šiame 

numeryje tilps sekančiuose.
Dovanos skirta ne tiek už 

pačias gražiausias šiaip ei
les apie Lietuvą, kiek už la
biausia pritaikytas ir ge
riausia parašytas Neprigul- 
mybės paminėjimui.

(Laimėjusieji prašomi pa
sirinkti sau knygas iš “Dir
vos” knygyno katalogų.)

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina, 
Ir šviesa, ir tiesa 
Mus žingsnius telydi;
Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi.

Musų vadovas — tautos liuosybė;
Musų stiprumas — meilė tikroji;
Musų galybė — mokslas, vienybė, 
Musų laimėjims — tiesa šventoji.

Valio, Suvalkai! Jus nepaduosim, 
Valio, mus Vilniau, amžiais garsus!
Gardiną taipgi mes išvaduosim! 
Valio ir Kaunas musų brangus!

V. A. Kareivis.

2-ra Dovana
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

DEŠIMTS METŲ SUKAKTUVĖS
(1918—1928)

Nejutus prabėgo šie dešimtis metų
Kaip musų tėvynė paliko laisva;
Nors laisvę atsiekėm iš karo verpetų, 
Bet vis mus padangė ikšiolei rausva.
Šie dešimts jos metų — kova begalinė, 
Erškėčiais spygliuotais nuklota keliai, 
Jau, rodos, prašvinta saulutė auksinė, 
Tai vėl ją užkloja juodi debesiai....
Kiek darbo, kiek vargo kovojant padėta 
Kiek žuvo del laisvės narsių jos sūnų, 
Bet vis tik atsiekta senai kas norėta, 
Musų brangios aukos nedingo veltu!
Kas jau pragyventa—kiekviens iš mus 

žino,
Bet ko dar sulauksim?—tamsi paslaptis, 
Daugiau gal nebūsim žiaurioje vergijoj, 
O gal vėl apsiaus mus tamsioji naktis?
Bet reikia į ateitį drąsiai žiūrėti, 
Kas dvasioje silpnas tas žus visada; 
Jiegų mums ir darbo nereikia gailėti — 
Ir laisvė įgyta nebus prarasta!

Skrinskis.

2-ra Dovana
10 METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTUVES MININT
Šiandieną jau dešimts mums metų sukanka 
Kaip laisvė mus žydi tėvynės jaunos, 
Ir kraujo mums lieti dar vis neužtenka, 
Dar priešai betyko pavergt visados.
Kasdieną ginklus jie galanda, ir tiki 
Ateis jiems džiaugsminga kovos valanda. 
Kuomet užkariaus musų šalį ir tautą 
Ir mums jau saulutė nebšvies niekada.
Veltui jų svajonės, jų norai pavergti, 
Mus laisvė kasdieną bujoja plačiau, 
Joks kardas jau jos nepajiegs nuslopinti, 
Ją sergsti didvyriai kasdien atkakliau.
Tik Vilnių, mus brangią tėvynės sostinę, 
Dar slegia vergijos sunkioji našta, 
Ir nori išplėšti jam plakančią širdį 
Kad meilė tėvynės užgestų karšta.
Bet jiegos vergijos kasdieną silpnėja, 
Rytuose saulutė jau šviečia skaisčiau, 
Jam laimės džiaugsmingas rytojus artėja, 
Tik rankose ginklą laikykim tvirčiau.

Alytus. Radasto Žiedas.

“VAIDEVUTIS”
Marija Ruett. ISTORINE APYSAKA Vertė Brundulas.

I.
Dievams Pašvęsta Mergaitė

Jau po pusiaunakčio; nutilo miškas, 
nutilo paukščiai ir sumigo visi žvėrįs. Į 
skaistų dangų pakilo didžiulis mėnuo, pa
sirodė žvaigždės ir sužiuro jos į tyrą eže
ro langą. 'Vandens stiklinis paviršius bu
vo visai ramus. Aplinkui driekės medžhj 
ir gėlių kvapsniai. Liepos mėnesio naktis, 
kaip retai tais laikais atsitikdavo, buvo ne
paprastai tyli, rami.

Staiga kaž kas sušlamėjo pakraštyje, 
j pakrančio nendrės kurios kaip tankus miš
kas tamsia juosta juosė ežerą, prasisklito, 
ir į vandens blizgantį plotį išplaukė mažas 
laivelis; mergaitės ranka pastumtas, jis 
greit nuplaukė į ežero vidurį.

Baltuose lininiuose drabužiuose, rūtų 
vainiką ant šviesių plaukų užsidėjus, ji, 
stovinti laivelyje, buvo panaši į vandenų 
deivę.

Su ja laivelyje daugiau nieko nebuvo.
Mergaitė matyt jau ne pirmą sykį per 

ežerą plaukia, nes nei karto nebuvo sulai
kius savo laivelio.

Irklų nulenkdama nendres ir pakran
čių žoles, ji, perplaukus per ežerą, priplau
kė prie kitos pusės kranto, greit ir lengvai 
iš laivelio iššoko. Domiai aplinkui apsidai
rė, ištraukė laivelį į krantą kad jo vilnįs 
nenuneštų, ir skubiai su irklais dingo krū
muose. Aukštam ežero krante atsistojus, 
dar sykį aplinkui apsidairė ir užkukavo.

Kaž kur toli jai atsakė iš miego nubu- 
dinta gegutė. Tada ji, pažvelgus į žvaig
ždes, pasilenkė ir įlindo į tamsaus miško 
gilumą. Ir čia, kaip ir ežere, ji matyt ke
lią gerai žinojo, nes ėjo greitai ir drąsiai, 
tik retkarčiais lenkė savo lankstų liemenį 
po eglių šakomis, arba laukinės stirnos 
mitrumu peršokdavo per audros nulauž
tus didelius medžius.

Jos žingsniais išbaidyti paukšteliai iš
skrido iš tankumynų plasnojo sparnais ir 
lėkė tolyn. Tas nei trupučio mergaitės ne
gąsdino. Nes ji žinojo šią tamsią, trąšią 
girią ir jautėsi joje kaip namie.

Miško gilumoje ant nedidelio kalnelio 
stovėjo senoviniai Lietuvių namai. Buvo tai 
bakūžė kuri nei langų, nei durų neturėjo. 
Iš paprastų, netašytų rąstų padarytos ke
turios sienos, jos apdengtos ežero nendrių 
savotišku dangčiu, kuris, apsaugai nuo au
drų, buvo apipintas šakomis. Bakūžės an
ga sukalta iš paprasti] lentų.

Viršuje vietoj kamino, kurių tada dar 
nebuvo, buvo įbesta kaž kokio laukinio žvė
ries ragai, o ant jų kabojo džiovint paka
bintos odos.

Namai buvo gan ruimingi, matyt pri
klausė turtingai ir gausiai šeimynai. Tuo 
metu žmonės gyvendavo po vienu stogu su 
gyvuliais. Aplink trobą buvo aptvertas 
darželis, iš kurio toli siekė rūtų ir mėtų 
kvapas.

Priėjus prie durų, mergaitė jų tačiau 
neatidarė. Valandėlei sustojo ji, aukšta ir 
liekna, mėnulio šviesoje ir meilės pilnom 
akim pažiurėjo į namelius ir į darželį. Se
nai jau ji čia buvo.

— Motinėle, — sušnabždėjo ji: — Tu 
miegi ?

Bet atsiminė kad ji čia ne pas motutę 
atėjo.

Staiga pasigirdo pelėdos balsas, kar
tą, kitą, trečią.

Atsidarė namų durįs ir iš vidaus išėjo 
aukštas, visas žvėrių kailiais apsirėdęs, vy
ras.

Išėjo ir pamatęs mergaitę nustebo.
— Živile, ar tai tu čia? — sušnabždėjo 

vyras.
Mergaitė iki žemei nusilenkė.
— Tėveli, Brutenis mane atsiuntė, prie 

švento aržuolo jis tavęs laukia.
— Dabar? — paklausė Lietuvis.
— Šiąnakt, anksčiau negu aušra pasi

rodys, tu turi sužinot dievų valią.
— Paimsiu vilyčias ir eisiu, — tarė 

jis, kuris buvo mergaitės tėvas.
Mergaitė norėjo ineit į namelius.

— Ineisiu ir pažiūrėsiu į motutę, —< 
sušnabždėjo ji.

— Del Perkūno, ne, ne, — uždraudė 
tėvas. — Laiko neturim, naktis trumpa. 
Be to, ir niekas neturi žinoti.

Liūdnom akim pažiurėjo į jį mergaitė, 
bet buvo klusni. Tik tėvui į bakūžę, inėjus, 
ji priėjo darželio ir pasiraškius rūtų puokš
telę užsikišo jas užantin.

¥ •¥ -Y-

Vaidevučio Rūpestis

Musų apysaka liečia senus, senus lai
kus kada trjs Lietuvių tautos giminės, Pru
sai, Lietuviai ir Žemaičiai turėjo gintis nuo 
priešininkų.

Iš už Baltijos jurų tada laivais atplau
kdavo į Lietuvą Skandinavai, plėšdavo kra
štą, atimdavo nuo 'vietinių gyventojų bran
gų gintarą, įsakydavo brangiom odom mo
kėti jiems duoklę ir gryždavo atgal į savo 
užjurinį kraštą.

Iš pietų kas metai kaip tik užšaldavo' 
balos ir ežerai, užpuldavo bjauresni už 
Skandinavus — nuo kurių buvo galima at
sipirkti brangiomis odomis ir gintaru —1 
Mozūrai, kurie šimtą kartų daugiau duok-< 
lių reikalaudavo. Jie pagriebdavo Lietu
vių vaikus. Lietuvių jaunimas, mergaitės, 
ir vaikinai, patekdavo į sunkią nelaisvę, nes 
Mozūrai turėjo daug gerai ginkluotos ka- 
riumenės ir gabių vadų. Jie be gailesčio 
naikino suvargusius Lietuvius ir Prusus, 
kurie be vadų nemokėjo atsiginti ir turėjo 
nugalėtojams atiduoti savo vaikus ir turtą.

Vaidevutis žinojo kad ir jo toks pat li
kimas laukia.

Šeši sunai ir trjs dukterįs buvo jo na
muose. Reiškia, buvo kuo duoklę mokėti!

Visų vaikų mylimiausia jam buvo Ži
vilė. Dvi vyresnės dukterįs ne taip gra
žios, nei malonios nebuvo kaip ši šviesia
plaukė, jo mylima Saulytė. Del vaikų jis 
nesirūpino, nors jų du — Švėnas ir Kūnas 
— buvo jaunesni ir už Živilę. Vaikinai 
lengviau pakels ir nelaisvę. Mintis kad 
Živilė galės tapti verge, turės kiloti sunku
mus, gal but ir Lenkų laukus arti, tarnaut 
jiems, šiems bjauriems priešininkams, su
keldavo tėvo kraują.

Nuo pavasario, bijodamas priešininkų 
puolimo, paslėpė mergaitę pas savo brolį- 
•vaidilą. Ir niekas, niekas neturėjo žinoti, 
dargi jo žmona, o Živilės motina, kur mer
gaitė paslėpta.

— Tik Lietuva (Laisvės Deivė) ir mes 
abu, — kalbėjosi su broliu atsisveikinda
mas Vaidevutis, — turim žinoti kur slepias 
mano Saulytė (taip buvo pripratęs tėvas 
tą savo dukterį vadinti). Ir kodėl gi šian
dien išmintingas Vaidila Brutenis pasiuntė 
mergaitę šaukti Vaidevutį?

Taip manė ežeru irdamasis Vaidevu
tis. Tylėjo jis ir žiurėjo į Živilę, kuri taip 
sumaniai ir mitriai padėjo jam persikelt 
per šią gilumą.

Ir mergaitė tylėjo. Žinojo kas ją gali 
ištikti, kad ji turi slapstytis, nes ir savieji 
gali tapti priešininkais. Kas gi žino kur ir 
kada priešininkai užpuls, o tada, kad savo 
vaiką išgelbėjus, koks nors kaimynas gali 
nurodyti Vaidevučio namus priešininkams.

Ir vėl iš laivo pasigirdo ir nuplaukė į 
mišką gegutės balsai. O iš miško gilumos 
jai atsakė kitas paukštelis.

— Tėveli, — šnabždėjo Živilė, tėvui į 
kojas lenkdamos, — eisiu prie ugnies!

Savo kietą ranką padėjo Vaidevutis 
ant minkštučių dukrelės plaukų.

— Eik, — tyliai jis tarė, — ir tegul ta
ve Lietuva sergsti.

Prie seno aržuolo, kurio aštuoni vy
rai negalėtų apkabinti, su žaliu vainiku 
ant galvos stovėjo vaidila. Stovėjo ir žiu
rėjo į žvaigždėtą dangų. Buvo giedra ir 
ramu. Perkūnas laimino jo žygius.

i (Bus daugiau)

(Pastaba: ši apysaka paimta iš 
šaulių Sąjungos organo “Trimito”,

kuriame ji tilpo 1923 metais.)
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IŠ TOLIMOS ŠALELES
Ksaveras Vanagėlis.
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1928 metais sueina 65 metai nuo gimi
mo musų žymaus tautos budintojo, Ksave
ro Sakalausko-Vanagėlio, kuriuo vardu jis 
labiausia tarp msų pragarsėjo, ir sueina 
45 metai nuo to kaip jis parašė visoj Lie
tuvoj paskilbusią dainą, “Kur Banguoja 
Nemunėlis”. Ta daina čia perspausdina
ma pilnumoje.

Kur banguoja Nemunėlis,.
Kur Šešupė miela plaukia —
Ten Lietuva mano brangi,
Ten širdis vis mane traukia.

Ten darželiuos pinavijos, 
Ir mergelės kaip lelijos, 
Ten šalelė daug geresnė, 
Juoda duona daug gardesnė.

Žmonės ten tur gerą širdj;
Draugai mano ten beliko, 
Tik vienam man vargdienėliui 
Iš tenai išeit priliko.

Ten gimtinis yr kaimelis
Kur gyvena sens tėvelis;
Ten mergelė ir močiutė,
Tenai broliai ir sesutė.

Lėkčiau, lėkčiau kad galėčiau,
Sparnus paukščio kad turėčiau:
Ten berasčiau tarp savųjų
Daug linksmybių aš saldžiųjų.

Pamatyčiau kaip gėryba 
Nuo vėjelio ten juruoja, 
Ir išgirsčiau kaip mergelės 
Ten saldžias dainas dainuoja.

Aš pasveikinčiau šeimyną,
Tėvą, brolį ir kaimyną, 
O pas savąją mergelę 
Nuraminčiau sau širdelę.

Pasakyčiau vargus savo 
Kokie mane čia kankina, 
Kaip nemeilus šičia žmonės, 
Kaip ilgėjims čia troškina.

Ten išgirsčiau savo kalbą
Kurios kitkart nekentėjau, 
Ir tik Skursdams tarp svečiųjų 
Jau širdingai pamylėjau.

Aš veltui verkiu, dejuoju,
Veltui gailiai ašaroju:
Mano šauksmo nieks negirdi....
O, kaip smarkiai sopa širdį!

Lietuvos jau nebmatysiu,
Brolių savo nebregėsiu, 
Svetimoj šalyj užgrūstas 
Ir numirti čia turėsiu!....

Kad Lietuvą aš regėjau,
Savaip kalbėt nenorėjau,
O dabar yra malonu
Pažiūrėt į musų šoną.

Kaip tik vėjas iš Tėvynės
Pučia, lekia koks paukštelis, 
Aš širdingai klausiu jųjų 
“Ką beveikia mans tėvelis?

“Broliai mano ir seselė?
“Ar gyva miela mergelė?
“Ar Lietuviai, broliai mano,
“Jau kiek nors dabar numano

“Jog kalba mus yr gražiausia
“Ir tauta mus garbingiausia?
“Pasakyki, miels paukšteli,
“Pasakyki, o vėjeli!”

Bet veltui aš klausinėju
To paukštelio ir to vėjo:
Jie negal man atsakyti,
Ir širdies man nuramyti!

Neišgali jie nulėkę
Į Tėvynę mano brangią
Apsakyti vargų mano
Ir kančių po šia padange.

Čia aplinkui sniegas blizga, 
šaltis ką net kaulus laužo, 
šiaurus vėjai, smarkios speigos 
Sienas mano urvo daužo.

Čia ir žmonės labai pikti,
Negali su jais sutikti,
Jie į tave šnairai žiuri,
Baisiai nuožmią žiūrą turi!

Neturiu su kuo kalbėti, 
Neturiu kam pasiskųsti!.... 
Tik užkalbink kokį žmogų, 
Tuoj pradės jis tave plūsti.

Tuo tau širdį susopina, 
Juo labiau tave kankina; 
Ir pagalbos nesulaukdams 
Verki gailiai, graudžiai šaukdams:

“O, Lietuva, žeme mano, 
“Žeme garsi jau iš seno!

“Tėvų krauju aplaistyta
“Ir nuo vaikų paniekinta!

“Kaip be vandens miršt žuvelė, 
“Be rasos kaip džiust žolelė — 
“Be tavęs širdis taip džiūsta, 
“Sveikos dienos mano žūsta!”

LIETUVIUI
Lietuvos saulė širdį paguodžia, 
Ilgėsi sielos slogia, ramina, 
Erdvės tolume paukščių dainelės 
Tautą iš miego kelia, masina. 
Upės, upeliai skubiai srovena 
Vaga per šalį į gelmes buities; 
Amžiną pasaką seka išseno 
Tautai, ir mini laikus praeities. 
Ėjo į kovą Lietuvos sūnus, 
Vilnių vaduoti, sostinę žilą! 
Yra nemaža tautai galiūnų! 
Nemaža buvo, bus jų ir yra! 
Ei, nepagurk, Lietuvi, budėjęs, 
Musų sostinėj vilkas dar kaukia! 
Ugnim nušvieski naktį tu klaikią, 
Saulės žibintą aukštai iškėlęs, 
Ūkus išblaškęs Laisvėj ilsėties!

Ryga. A. Purvinis.
(Skaitant nuo viršaus į apačią pirmos 
šių eilių raidės sudaro “Lietuva, Tė

vyne musų.”)
S ' '< 1 -

SVEIKINIMAS
Sveikinam tėvynę Lietuvą! 
Lai jos vardas niekad nežūva 

Bet skamba ir kįla, 
Lai priešai nutyla, 
Jų planai suįra 
Ir kardai sudyla.

Lai tėvynė klesti laisvėje, 
Tvirtus sūnūs meilėj auklėja, 

Sako patyrimas 
Kad susipratimas, 
Drąsa ir narsumas 
Pirmas vietas imas.

Užtat linkim Broliams Lietuvoj 
Dirbt pečius surėmus santaikoj, 

Kai kartu sukrusit, 
Geriau susiprasit, 
Tuoj priešą pažinsit, 
Ir lauk jį išgisint.

Tada juodi debesįs neslėgs 
Kai ištikimi sūnus budės, 

Jie šalį apsaugos 
Nuo pražūties angos, 
Ir nuo karo bangos 
Gins ją be atvangos!

Gegutė.
* * *

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTUVĖMS

Dar rodosi vakar tas viskas tai buvo 
Kuomet neturėjome knygų, spaudos 
Ir jąją atgauti šimtai mus pražuvo 
Kovojant už laisvės žodelį tautos.
Ir spaudą atgavus mums akis prašvito, 
Mus sielos alsuoti pradėjo lengviau, 
Ilgainiui ir pančiai vergijos nukrito, 
Sužibo laimužė mus šaliai skaisčiau. 
Iškėlėme vytį pilyj Gedimino, 
Į darbą sukruto jaunoji tauta, 
Lai mato platusis pasaulis ir žino 
Jog laisvė mus šaliai pražydo šventa. 
Bet priešai įnirtę lyg šėlstančios audros 
Mus laisvę išnaujo norėjo pavergt, 
Bet kritę didvyrių nekaltos jų aukos 
Nelaido laisvužei vėl kelią užtvert.
Ir ačiū didvyriams, mus laisvė vėl žydi, 
Kaip šilto pavasario gražus laukai, 
Ją meilė tėvynės kasdieną vien lydi 
Ir kur tik pažvelgsi vien džiaugsmą matai. 
Ir šiandien jau dešimts mums metų sukako 
Kaip mes besitvarkom tarp savęs, laisvi, 
Pasaulis jau didelę pažangą mato, 
Nors ūkanos draikos, mes visad linksmi. 
Tik Vilnių senelį dar slegia šiandieną 
Sunki ir skausminga vergijos našta, 
Bet mes dar gyvenam ir budim kasdien, 
Mums meilė tėvynės liepsnoja karšta, 
Mes tikim ateis bet diena ta džiaugsminga 
Išdildins tas ūkanas saulė skaisti, 
Ir musų nuvargus krūtinė jausminga 
Lengvai atsikvėps, kaip sostinė brangi.

Alytus. Radasto Žiedas.
■

Man vieno stiklelio mažai, mažai, 
Kad tu, kad tris tai but gerai.
Man vienos mergelės mažai, mažai, 
Kad dvi, kad trįs tai butų gerai.

MUSŲ ŠALELĖ
Padainuosiu jums dainelę, 
Apie mus šalelę, 
Apie Lietuvą, Tėvynę, 
Gimtąją žemelę;

Apie pievas, gojus, laukus 
Aš jums pasakysiu, 
Mintim savo ten nulėksiu, 
Siela aplankysiu.

Pilnos girios ten paukštelių, 
Čiulba jie meilingai, 
Prisiminus jų daineles 
Širdį spaudž’ gailingai;

Ten srovena Nemunėlis 
Per visą mus šalį,
Kokie gražus krantai jojo 
Kas prilygti gali:

Šonais jojo plačios lankos, 
Krūmai ir smėlynai, 
Aukšti krantai, juodos gi

rios.
O kitur gėlynai.

Per Lietuvą visur skamba 
Dainos mus seselių, 
Dalgiai žvanga laike dar

bo
Mus žvavių brolelių.

Ten darželiuos pinavijos, 
Rūtos ir razetos,
Mus seselių skaistaveidžių 
Atidžiai žiūrėtos.

Ten jaunieji musų broliai 
Narsiai šalį gina, 
Drąsiai sako: Lai mus 

priešai
Pulti nemėgina!

¥ ¥ ¥

Mums čia liūdna, širdis ver- 
■ kia

Tarpe svetimųjų, 
Tankiai noras ima būti 
Vėlei tarp savųjų.

Nors mes čionai estim, 
dirbam

Del duonos kąsnelio, 
Neužmirštame Tėvynės 
Dieną nei naktelę!

Ten Tėvynėj, mus gimtinėj, 
Toj dainų šalelėj,
Ten meilumas ir smagumas 
Tėra mus širdelei!

Adonis.
V 

LIETUVAI
Daug amžių kentėjus, 
iš vargų tu kėlus.
Buk tvirta, Lietuva, 
Nes mums tu jau sava!

Tu erškėčių takais 
ateitin žeigei drąsiai.
Tu grumeis su smakais 
Kovoje atvirai.

Kova sunki buvo, 
nuolat kraujas liejos, 
Bet vardas nepražuvo — 
Ir esi Lietuva.

Tik Vilnių išplėšė 
Mus “broliai” kraugeriai. 
Lieka dar užduotis — 
Lenkai jį nevaldys!

Enr. Klovas.

Kaip Kas Skaitytojus 
Žvejoja

Šią žiemą ypatingai eina žve
jojimas naujų skaitytojų tarp 
Lietuvių. Štai kaip nekurie mu
sų laikraščiai, išskyrus organus, 
skaitytojus žvejoja:

“Naujienos” siūlo automobi
lius ir užpildę lapus tais garsini
mais patenkina skaitytojus kad 
neturėtų skaityti kokių niekų.

“Keleivis” visą viltį deda ant 
“Maikio”, “tikėdamas kad Mai
klo tėvui ir toliau teks Į skaity
tojų namelius lankytis”.

“Sandara” mano kad skaity
tojas lengviau gauti atiduodant 
laikraštį už pusę kainos.

Bolševikai savo senas gies
mes gieda ir siuntinėja laikraš
čius dykai vieniems, iš kitų au
kas čiulpdami.

“Dirva” išrado kad tik gerus 
raštus skaitytojams duodant 
gali žmogų pritraukti prie skai
tymo, ir duoda.

Juodas Karžygis
Nieko panašaus savo gyvenime neskaitėt — ir ne

gausi! paskaityti jeigu praleisit neįsigiję “JUODĄ KAR
ŽYGĮ”.

Veikalas išviso turi 414 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.

"DIRVA” ...
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Nuvargęs?
Karšta Maudyne

Smagumas, pasitenkinimas, ir tankiai nauda ko
kią galima butų turėti iš karštos maudynės tan
kiai nueina niekais del to kad prisieina laukti iki 
vanduo įkais.

Moderniškas, automatiškas vandens šildytojas pa
laiko tanką pilną karšto vandenio, visais laikais 
vienodoje tcmperoturoje. Tas tai patogumas ko
kį reikalinga namie turėti.

Prie to, automatiškas vandens šildytojas sumaži
na gazo liepsną, automatiškai, kaip tiktai tankas 
prisipildo karštu vandeniu. Tas tai yra sykiu ir 
patogumas ir ekonomija.

Mes norėtume išaiškint jums ir aprodyt visokios 
rūšies vandens šildytojus ir parodyt kaip lengva 
ir praktiška yra

Turėti namuose tiek šilto vandens

kiek tiktai reikia — ir visais laikais.
k

THE EAST OHIO GAS CO.
Vandens šildytųjų demonstracija atsibuna kasdien 

musų priemenėj

-



DIRVA

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.

Nepritaria Prezidento nestatyti kandidatūros tre- 
Trečiam Terminui čiam terminui. Vienok 26 sena- 

Suv. Valstijų senatas nubal-1 toriai balsavo kad gali eiti ir 
savo kad prezidentai ištarnavę1 trečiam terminui, 56 balsavo 
du terminu privalo pasitraukti I prieš.

3 Nauji Naktiniai Traukiniai Akrono Naujienos

Prospect 2420

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

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

į SERGANTI ŽMONĖS
į KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY .10 OI'ISAN PASITARTI

iusų liga neišgydoma jis tą 
nedvejodamas. Patirkit tei-

Dr. C. W. Smedley, Specialistu nes laikais beveik vi-
■ĮĮ ’ sos ligos yra išgydomos.
į Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 
■" būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.
■b Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir 
į silpnintus kūno organus.
"■ Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.

į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
į 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo G iki 8 vakare.
į Nedeldieniais nuo 10 iki 1.
izAWAW.'AV.WAV.W.W.V.V.W.'.W.VAV.V.V.WA1

S medley, garsus Specialistas 
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 bendrų.

ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikras kad negalima padaryti 

os pažinimui jūsų ligos. Krau- 
lapumą ir kitus dalykus taipgi

nu-

J^Įicięy. Pate Road
PRADEDANT SU PAKEITIMU LAIKO VASARIO 19 D.

Į CHICAGO
Apleidžia Cleveland (Euclid Ave. ir E. 120th St.) 10:55 vak. kasdien 

Cleveland (W. 25th St. Stotį).................11:30 ’
” Rocky River (Lakewood) ......................... 11:45 ” ”

Pribuna Chicagon (La Salle St. Stotin).....................7:30 ryte
Miegami Karai galima užimti 9:30 vak. West 25th St. Stotyje. 

Taipgi veža Buffalo-Chicago Miegamuosius Karus su pasažieriais 
nuo Euclid A v c. Stoties.

Į NEW YORK
Apleidžia Cleveland (W. 25th St. Stoti) .....................6:30 vak. kasdien

” Cleveland (Euclid Ave. E. 120th St.) ..6:17 ”
Pribuna Buffalo .................................................................10:30 ”

” Scranton ...............................................................5:49 ryte
” New York (W. 23rd St.) ..............................9:52 ”

Miegami Karai ir Kočai kiaurai—Taipgi Valgomasis.

Į ST. LOUIS
Apleidžia ('leveland (VS. 25th St. Stotį) .....................6:05 vak. kasdien

Rocky River (Lakewood) ....................................6:20
Pribuna Findlay .................................................................... 7:45 ” ”

” Lima ....................................................................8:35 ” ”
St. Louis (Union Stotin) ................................7:57 ryte

Miegamieji Karai Cleveland iki St. Louis—Parlor, Valgomasis 
Karas, Cleveland iki Lima; Charleston iki St. Louis.

Taipgi Vaikščioja šitie Traukiai
CLEVELAND IR CHICAGO

Apl. Cleveland (Euclid-E. 120th St.) ___ 8:37 A. M. 12:12 P. M.
" Cleveland (W. 25th St.) __________ 9:05 A. M. 12:40 P. M.

Rocky River (Lakewood) __________ 9:20 A. M. 12:55 P. M.
Pri. Ft. Wayne ________________________12:50 P. M. 5:05 P. M.

” Chicago (La Salle St. Stotin) ______ 4:50 P. M. 9:50 P. M.
CLEVELAND IR NEW YORK

Apl. Rocky River (Lakewood) ______ 8:20 A. M. 8:34 P. M.
” Cleveland (W. 25th St.) __________ 8:55 A. M. 9:00 P. M.
” Clevealnd (Euclid-E. 120th St.)____ 9:15 A. M. 9:20 P. M.

Pri. Buffalo ____________________________ 2:10 P. M. 2:10 A. iM.
” Scranton __________________________ 10:05 A. M.
” New York (W. 23rd St.) __________ 3:30 P. M.

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

Tai yra Clevelando Institucija

Kelnes

Kelinės iš geresnių mate
rijų po

Musų nauji pavasariniai siutai jau ga
tavi, taipgi — nauji stiliai lengvos ma- 

)į(erijos naujų paternų ir spalvų anksty- | 
1 vam pavasariui — vyrai kurie pripratę •' * 

prie puikių drapanų tikrai pamėgs jų f 
stilių ir gerumą, ir taipgi pažymią ver- \ 
tybę kokią šios drapanos duoda.

Jums ptiks nauji viršutiniai plosciai 
kuriuos mes dabar turime gatavus ir 
yra išstatyti pasirinkimui ankstyvam 
pavasariui vilkėti — nauji stiliai, nau
jos materijos, naujos spalvos — ge
riausios vertybės negu kur kitur ma
tot išstatyta už mažiau kaip $50. Ty
ros vilnos materija, dvigubai sutrauk
ta ir sutaisyta kad vanduo nekenktų 
arba lietus nieko blogo nepadarytų — 
Pamušalai yra gražus Skinner satino, 
ir atsargiai Įsiūti kaip ir visas darbas 
atlikta Richman siuvykloj, kas užtik
rina ilgą nešiojimą.

šis pirkinis yra geresnis jums invest
ment as negu pirkimas nupigintų kito
se krautuvėse siūlomų nusitrynusių 
ploščių. Jus visada galit pirkti naują 
paskiausio stiliaus Richman ploščių 
kada tik reikia — už $22.50 — su už
tikrinimu jog tai yra didžiausia verty
bė kokią šis sezonas duoda.

SIUTAI, VIRŠUTINIAI PLOČŠIAI
ARBA TUXEDO SIUTAI

Įsteigta
1879

Jus tikrai galėsit rasti mu
sų didelėj daugybėj kelinių 
kaip tik tokias pat kokios 
jums reikalingos prisitaiky
ti prie jūsų žipono ir vest- 
kės. Mes pasiuvame apie 
4000 kelinių kasdien musų 
dviejose didelėse siuvyklo
se — visokių mierų ir viso
kiausių galimų spalvų ir pa- 
ternų — kelinės visokiems 
tikslams ir reikalams.

Geros kelinės
Po

$4 ir $6

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY
Dvi Milžiniškos Clevelando Krautuvės

725=731 Euclid Avenue ;■=: Prospect ir Ontario
Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare

Pasikorė. Vasario 6 d. name 
priešais buvusią Lietuvių baž
nyčią pasikorė Rusas. Jis lai
kė valgomų daiktų krautuvę ir 
per tai buvo pažįstamas vietos 
Lietuviams. Saužudystės prie
žastis, sako policija, bus girtuo
klystė, o dar prisidėjo prie to 
ir jo moteries pareikalavimas 
teisme atsiskyrimo nuo jo. Kur 
toks žmogus pasidės netekęs 
moteries....

Tarp katalikų. Nestebėtina 
jei musų bolševikėliai yra susi
skaldę i frakcijas ir kas ypata 
tai frakcija. Tas pats ir tarp 
musų katalikų: jie susiskaldę į 
dvi frakcijas: vieni yra Romos 
katalikai, o kiti Cybelio katali
kai. Nors Cybelinių yra nedaug 
ir jie neturi jokios įtekmės, bet 
varo savo erštus ir yra neap
kenčiami ne tik katalikų bet ir 
laisvųjų Lietuvių už prašvilpi- 
mą su buvusiu kunigu Cybeliu 
Lietuvių bažnyčios ir svetainės. 
Cybeliniai neva katalikai prigu
li į draugijas ir jas mėgina iš
naudoti visokiais budais, o jei 
kitaip negali tai nors sveiki bū
dami pasiduoda ligoniais kad 
pašalpą gavus.

Dabar Cybeliniai tariasi va
žiuoti į Clevelandą pas vyskupą 
ir reikalauti Lietuvį kunigą, ži
noma tokį kuris jiems butų pa
tinkamas. Ar tas kada pasi
seks duosis matyti.

Smulkmenos
Sunegalėjo, apsirgo Jieva No- 

reikienė.
Vietos biznierius Petras Ta

rutis padidino savo namą ir 
krautuvę. Jis pasekmingai va
ro biznį ir yra remiamas vieti
nių tautiečių. Tarutis labai įsi
gilinęs į biznį, jį myli, žiuri ir 
saugoja, užtai ir pasekmes turi.

Vietos biznieriaus M. Jociaus 
sūnūs Alfonsas lanko aukštesnę 
mokyklą ir yra geru mokiniu.

Kostantas Butelis, biznierius 
iš Akrono priemiesčio Kenmore, 
parsitraukė Lietuviškų rekordų

iš “Dirvos” krautuvės ir labai 
jais patenkintas. Pas jų pasi
klausyti Vanagaičio ir kitų gra
žių dainų daug klausytojų.

Kalnas.

Suvažinėjo mergaitę. Motinai 
matant ir negalint pagelbėti, 
Vokas suvažinėjo mažą 6 metų 
mergaitę, Dolores Guzy. Moti
na leido mergaitę eiti per S. Ar
lington gatvę, ir staiga pamatė 
troką iš Sixth st. atsisukant. 
Paliepė mergaitei bėgti, bet ji 
iš nuogandos susimaišė ir su
stojo troko kelyje ir tapo už- 
imušta ant vietos.

Areštai. Degtinė po senovei 
Akrone laisvai plaukia. Sausio 
mėnesio bėgiu už nusigėrimą 
buvo areštuota 282 ypatos, arba 
po 9 į dieną, ir po tiek pat išei
na Vasario mėnesį.

Sausio mėnesį areštuota 166 
ypatos už prilaikymą ir parda
vinėjimą svaiginančių gėrimų.

Byla prieš policiją. Ona Ko- 
zopas kaip praneša Akrono lai
kraščiai (gal sumaišyta Lietu
viška pavardė) iškėlė bylą prieš 
miesto saugos direktorių ir tris 
kratą dariusius pas ją policijos 
narius reikalaudama $25,000 
atlyginimo už nuostolius paneš
tus del areštavimo jos už užlai
kymą degtinės. Moteris buvo 
išgabenta į kalėjimą, namie pa
liekant 10 mėnesių kūdikį ir 
penkių metų mergaitę be prie
žiūros.

Ši byla yra pirmas bandymas 
kokią prasmę turi naujai pa
skelbta taisyklė Cuyahoga ap
skrityje (Cleveląnde), pareiš
kiant! kad sausieji negali krės
ti privatinių namų ir j ieškoti 
degtinės, nors jie ir turi krėti
mo leidimus viešoms įstaigoms.

Užmušė inžinierių. Seiberling 
gurno išdirbystėj pereitą sek
madienį puldama geležis užmu
šė garo gaminimo inžinierių.

Jis dirbo po pečium kai neti
kėtai didelė geležis užkrito ant 
jo ir užspaudė.
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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
dinti ir palaikyti visuomenės pasitikėjimą į biznius, ų

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

Šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

G09 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

3
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A. S. BARTO K
Vienintelis Cleveląnde Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
kų spalvuotų paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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



PO LIETUVĄPASIDAIRIUS
ŽMONĖS JAU ŠVIE
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Žem. Kalvarija (Telšių apsk.) 
šis- kampelis yra garsus ne tik 
savo didžiaisiais atlaidais (Lie
pos mėnesio pradžioje), bet ir 
apsišvietusiais žmonėmis: tai 
bene visoje Žemaitijoje labiau
sia apsišvietęs kampelis, že
maičių Kalvarija yra davus la
bai daug inteligentų visai Lie
tuvai, kurie sėkmingai toliau

i
o

i

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

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

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

kad visos pros- 
apsigyvenusios

■ šią prieinami kainą
Galit turėti savo pasirinkimą iš trijų puikių Euick rūšių 
už pažymėtinai žemą kainą kaip $1195.
Ir jie yra Buicks per visą subudavojimą—duoda jums vi
sus patogumus, veikimą ir ilgą laikymą.
Su jais galit greitai pradėt važiuot—didelė spėka—ir ge
rai žinomą švelnumą važiavime iš garsaus Buick Valve- 
in-Head inžino, kuris neturi jokio drebėjimo.
Tie automobiliai duoda jums gražumą ir patogumą koki 
Buick gali suteikti, žemai nuleistą subudavojimą viršų 
Fisher darbo, su spalvingu, gražiai ištaisytu vidum.
Jie duoda jums didžiausj važiavimo patogumą, bile kokiu 
keliu, aprūpinti Buick’o cantilever springsais, Lovejoy 
hydrauliškais trankymo sulaikytojus ir gražiai pritaiky
tas tvirtas minkštas sėdynes.
Jie duoda, prie žemos kainos, visus patogumus prieina
mą G. M. A. C. išsimokėjimo planą, kuris yra lengviau
sias už visus kada buvusius.
Ir jus visada žinosit — ar mokėsit $1195 už savo Buick 
ar daugiau — kad jūsų pinigai perka daugiausia ką ga
lima gauti utomobilių srityje.

SEDANAI $1195 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.

THE OHIO BUICK COMPANY
Prospect 34001900 East 24th St.

The Bailey
14400 Detroit avė.
13550 Lorain avė.

Buick Co.
Lakewood 9100
Lakewood 9100

The Broadway
8401 Broadway
4255 Pearl rd.

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS

varo savo tautos kultūrinimo 
darbą.

žem. Kalvarija tokiu bultu- 
ringu kampeliu tapo daugiausia 
dėka Adomo Mikos, kurs būda
mas vos 13—14 metų jau ėmė 
skleisti Rusų draudžiamą Lie
tuvišką žodį. Jo suorganizuo
tos slaptos Lietuviškos kuopelės 
dar Rusų valdžios laikais varė 
čia kultūros darbą, padaryda
mos Ž. Kalvariją tokia kokia ji 
šiandien yra.

Buick Co.
Academy 1010
Atlantic 0118

The Economy Buick Co.
12538 Euclid avė.

12516 Penobscot avė.
The Euclid Avenue Buick Co.

6612 Euclid ave. Randolph 6202
The Hertz Buick Co.

1136 West 25th st. Superior 2460

Cedar 3415
Cedar 3415

Kalvarijos apięlinkėj retai 
sutiksi žmogų kur nemokėtų 
skaityti ir rašyti (o juk bendrai 
Lietuvoj yra apie 40-45 nuošim
čiai beraščių), kurs neskaitytų 
laikraščių, todėl nenuostabu kad 
čia ir rūkančių bei geriančių 
nuošimtis yra labai mažas.

Tikrų girtuoklių ž. Kalvari
joj beveik nėra, nes kurie buvo 
jau išmirė. Yra keletas tokių 
kurie prie progos išgeria. Dau
guma išgeria tik aplinkybių ar 
kitų žmonių verčiami. Gana di
delis nuošimtis yra ir grynų ab
stinentų, ypač jaunuomenės tar
pe. Vakarėliuose labai'retai te
pamatysi prisigėrusių, — jei to
kių ir atsiranda tai kur nors 
slepiasi', ’ nes žino kaip vėliau 
skaudžiai bus kitų pajuokti... .

Ypač smarkiai nyksta rūkan
čių skaičius. Ruko tik seniai ir 
piemenįs, nors ir tie suaugę me
ta rVkę. Vakarėliuose salėje 
niekad nepamatysi rūkančių, 
nes čia visada ant sienos kabo 
parašas “Rūkyti draudžiama!” 
Kurie ir ruko tai laukan išeina.

To akivaizdoje aš čia ir turiu 
pastebėti kad tik tikrą švietimą 
keliant galima pakelti blaivybę 
r dorą. Tiesa, yra užmetama 

kad patįs inteligentai net dau
giau už paprastus žmones geria 
ir ruko. Bet tai yra del to kad
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tie inteligentai,Jei mes juos ga- į 
lime taip pavadinti, mokslo šie- -! 
kė ne del to kad savo tautai pa
tarnavus tomis žiniomis,’ bet 
kad pasipelnius, gerą karjerą ir 
gyvenimą sudarius, nes karje
ros siekiant visad reikia taikin
tis prie kitų, taigi ir prie tų ku
rie geria. To nebus jei jaunuo
menė mokslo jieškos ne del pel
no bet del idealo, manydama to
mis žiniomis aukštesnių tikslų 
siekti. Mokslas be idealizmo, 
be pasišventimo neturi jokios 
reikšmės, nes žinios tik su idea
lizmu susirišusios suteikia žmo
gui teisės vadintis gamtos ka
raliaus vardu. Alfas.

L

nigus.
Girtuoklystė Montrealyj. Per 

1927 metus Montrealyj areštuo
ta už pasigėrimą dusyk tiek 
kiek 1926 metais. Užlaikomose 
slaptose gėryklose užtinka daug 
jaunų mergaičių net iš padorių 
šeimynų. Miesto taryba jieško 
griežtų priemonių tokias slap
tas gėryklas išnaikinti.

Moteris pakliuvo už nužudy
mą vyro. Simcoe mieste, Onta
rio provincijoj, Tessie Talley, 
pakliuvo už nunuodinimą savo 
vyro. Operaciją darant rasta 
jo viduriuose strychnine.

Nelaimė aukso kasykloj. Tim
mins, Ont. — Great Holilnger 
aukso kasykloj Vasario 11 d. 
kilus gaisrui užkirsta kelias iš
sigelbėjimui 47 aukso kasėjams. 
Tuojau imtasi gelbėti ir pirmą 
dieną keletas darbininkų išneš • 
ta gyvų.

Iš Toronto pribuvo specialia 
traukinis su ugniagesių apara
tais ir oksigeno tankais. Taip
gi pasiųsta į nelaimės vietą iš 
Pittsburgh, Pa., kasyklų trau
kinis.

PROSTITUCIJA
KAUNE

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

ligoms 12 lovų

bulatorijai išlaikyti asignuoja
ma apie po 13,000 litų, bet vais
tams tų sumų neištenka. Ver
tėtų nepasigailėti pinigų ir vai
stams (neosalvarsanui ir kt.).

Alytuje yra venerikams ir 
venerikėms ligoninė (apie 50 
lovų), Karo Dr. Basanavičiaus 
vardu ligoninėj tik vyrams (ir 
civiliams) yra apie 20 lovų, 
Kauno ligoninėj steigiama Ve
neros ir odos 
klinika.

Jeigu pridėti 
titutės Kaune
daugiausia pačiame miesto cen
tre, kad apsigyvenusios iš gat
vių ipirmudše namų. aukštuose 
neretai kviečia praeivius į savo 
urvus, kad i jų -nagus patenka 
ne tik ( kaimiečiai bet ir moki
niai, tai aišku kad visa ši padė
tis reikalauja griežtos permai
nos. Reikalinga. jasį iš tų urvu 
iškelti kur į priemiestį. įvesti 
daugiau gydymo punktų, dau
giau priežiūros — tam Reikalui 
reikėtų parodyti daugiau visuo
menės akcijos ir susidomėjimo.

.'•“Lietuva”.

Kuomet patėmyta gaisras ka
sykloje radosi apie 700 darbi
ninkų, liet kiti spėjo išsigelbėti, 
liko tik kėfi'i'deš'btkai kuriems 
liepsnos užkirto kelią. Menama 
kad likusieji dar yra gyvi ir pa
siseks išgelbėti.

BUDAS PERSISKIRTI 
ŽMONA

Vilkaviškis. Sausio' 16 
re Kapų gatvėj užsidegė
Bauko namas. Gaisras tuoj bu
vo užslopintas. Policija nusta
tė kad gaisras kilo nuo padegi
mo. Klausinėjamas, Baukas pa
sakojo kad turįs daug priešų ir 
kad tai bus kurio nors jų dar
bas. Tačiau sekančią dieną at
vykęs policijon prisipažino kad 
namą padegė pats, nes tuo bil
du norėjęs išgyvendinti save 
žmoną, su kuria nesugyveno 
Sąvo tikslą jis ; pasiekęs. Nuo 
stolių apie 100 litų. “L.’’

L-s- ’Vyrai ir Vaikinai - 
JEIGU NOllIT NUOLATINIO 
DARBO IR UŽDIRBT DAU
GIAU PINIGU. MOKYKITĖS 
WELDING AMATO. Garantuo
jama išmokinimąs per 2 mėne- 

‘ liesiu. Mokestis tik S35. (8)
JOHN BENZ 

15316 Huntmere ave. 
(Eucild Beach Karas)

CHESTER ZUR1S
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.

Telefonas Main 6111

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

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

===’j Nori laisvo gėrimo. Toronto, 
į Ontario valstija sugrąžino lais- 
! vą gėrimą svaigalų, bet negali- 
• ma jo kitaip gerti kaip tik nu- 

• nors. Dabar 
: i užvesta kampanija kad butų pa

velyta žmogui išsigert alaus už- 
Ka- eigoje nusiperkant stiklą kaip 

nados komunistų partija neturi seniau, 
pasekmių, kaip ir kitose šalyse 
kur tik žmonės šviesesni.
tikėję jų prižadams ir laukę že
miško rojaus, darbininkai galiau ! šmulegiuotojus visu 3,000 my- 
pamatė kad komunistai tik šau ]ių i]gio rubežium.
rojaus jieško vilionami iš jų pi- Kanada pasirašė su Suv. Valsti-

I Kanados
: -rw -J* • • j ma j\j m taip gci li

i J\aui ienos Msipirkus neštis kur

Komunistams nesiseka.

Sunkins šmugeliavimą. Kana- 
| dos valdžia sutiko ant Amerikos 
pasiūlymo persekioti degtinės 

Jau 1924 m.

jomis sutartį kuria pasižadėta 
varžyti šmugeliavimą alkoholi
nių gėrimų per rubežių. Dabar 
dar patarta kad Kanada neiš
leistų jokių laivų gabenančių al
koholinius gėrimus į Suv. Vals
tijas. Antra rekomendacija tai 
kad butų panaikinta visos svai
galų išdirbystės, kurių daugiau
sia randasi skersai vandenį ties 
Detroitu, o kiek reikalinga al
koholio eksportavimui tą galėtų 
užlaikyti 
džia, per 
trolė.

pati provincijos val
ką butų didesnė kon-

ūkininkus. KanadosMokins 
valdžia leis specialius traukinius 
per javų auginimo provincijas, 
kuriuose bus sukviesta ūkinin
kai pasimokyti apie sėlkų pa
rinkimą ir sėjimą. Vagonuose 
bus net ' rodoma paveikslai iš 
laukų darbų ir javų sužiūrėji
mo.

Auka Pasimirė
Nepraleiskit lengvai die

glių ir skausmų. Ateis die
na kada mažą dieglį rasite 
didele liga. Saugokit pirm 
laiko.

Dažnai tokie 
skausmai yra 
pasargos ženk
lai kad inkstai 
stingsta. Jie ne 
išmeta nuodų

Temykit vardo GOLD MEDĄ 
ant dėžučių ir neimkit kitokį 

Visose aptiekose, 35c.. 75c., $1

SU

vaka-
Jono

,r h„L

(1OĮ.

snko

Vl'*uon

ras!,IK

“tom"?®
SU,:'k’i a,N-

°*' maloniai

’/•z; a k,SlĮyie-
du u p Ux?,,tna

£ Posinau-

WLADEK ZBY3ZKO

Lenkijos Čempionas, bu
vęs sunkaus svorio risti- 
kų pasaulinis čampionae.

įuo persidirbimo >r perui

Influenzos Simptomai
Kuomet visas jūsų kūnas yra tanironiis jus 

jums rodos, kad lik su dūlelenus J? gulėti tuomet 
galite v.tikiiioli, pa.-įlenkti, ><"Jįcrju. Nėra 
pamėginkite išsitrinti su PaimL-P jėgas ir 
nieko jam panašausi Sugrąz*^ p“^A^augo- 
energija pažymėtinai aptingusį kraujo
kilę nuo pavojingų ligų, pajudinant apu b 
cirkuliavimą!

Originalis Pain-Expcllcris. kuris P“ tasF g^arsiuuju 
per šešiasdešimts metu, yra ąl”. . ;11S gaunate
Inkaro vaisbažcnkliu. Bukite U'r • . pavaduotojų
tikrąjį Pain-Expcllcri ir neimkite jokių pa 
ir pamegzdžioiimų.

Nori Išsigelbėt nuo 
Kartuvių

Montreal. — Valleyfield kalė
jime uždaryta ir nuteista sykiu 
su savo vyru sėdi Julia Palmer 
McDonald, laukianti mirties ant 
kartuvių Kovo 23 d, už nužudy
mą taxi vežiko, Moteris yra 
jauna ir graži, ir visiškai užsi
gina neturėjus nieko bendro su 
ta žmogžudyste. Abu jiedu li
ko nuteisti ant kartuvių, o ad
vokatai dirba norėdami ją iš
gelbėti.

Ta moteris paeina iš Mount 
Vernon, N. Y., kur gyveno tur
tingai iki susipažino 
už jūreivio.

Ji su vyru buvo 
Butte, Mont., Suv.
iš kur juos leido išvežti į Mon
treal teismui už žmogžudyste.

Jie buvo pasisamdę taxi iš
vežti juos iš Montreal, kur jie 
buvo papildę visokių prasižen
gimų. Netoli rubežiaus vežikas 
buvo nužudytas.

ir ištekėjo

areštuota 
Valstijose,

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 20-1 Davis Ave., 
F-112, Bloomington, Ui., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

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

kaip reikia. Gerkite daug 
vandens ir bandykit Gold 
Medal haarlem oil capsules 
(vienatinai tikrosios). Pui

kus diuretiškas 
akstintojas ir 
pripažinta gy
duolė per 200 
metų. Dėžutės 
po antspauda.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
.'jį 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476
Al  <■ --   ■■ - - r;, - —
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Pargabenta ir Antras
Banko Banditas

Juozas Urbšaitis, naujais iš
rinktas Lietuvių Taupymo Dr- 
jos banko iždininku (Jonas De- 
Righter užėmė mirusio St. Za- 
borskio vieta kaipo banko sek
retorius) lankėsi du sykiu St. 
Louis mieste pažinti antrą Za- 
borskio užmušėjų ir banko plė
šiką. Kada Urbšaitis su Cleve
lando detektivais pereitą savai
tę ten nuvažiavo, rado antrai 
sugautą banditą, Samuel Wro- j 
bei, apsiginklavusį advokatais ir) 
teismo raštais draudžiančiais jį Į 
iš Missouri valstijos išvežti į| 
Ohio, kaipo neteisingai įtaria
mą. Bet Urbšaitis ir dar vie
nas iš Clevelando nuvežtas liu
dininkas, hotelio perdėtinis, ku ■ 
rio hotelyje tiedu banditai bu
vo apsistoję, pripažino kad S. 
Wrobel yra tas pats kurio j ieš
koma kaipo antro kaltininko.

Antru kartu Urbšaitis tenai 
važiavo del to kad pirmą kartą 
nebuvo galima išgauti kaltinin
ko delei jo teismiškų apsirube- 
žiavimų, o laukti nenorėjo ka
dangi užėjo sekmadienis. Kada 
apsilankė, Urbšaitis išgavo iš 
gubernatoriaus leidimą krimina
listą vežti į Ohio valstiją.

Germain Buvęs Beprotis
Amerikoj užėjo tikra bepro

tystės liga. Kas tik ką užmu
ša ir buna suimtas tuoj bando 
išsisukti prisi mesdamas bepro
čiu. Kada pirmasis banditas, 
tikras šovikas kuris prisipažino 
Zaborskį nušovęs, buvo parvež
tas jis tiesiog neimamas bausti 
kaipo žmogžudis bet tyrinėjama 
jo protas ar jis kartais nėra ne
pilno proto. Sako kad Germain 
pereitą rudenį pabėgo iš krimi- 
nalio beprotnamio Michigan val
stijoj, kur buvo uždarytas po 
apiplėšimo banko Detroite.

Pereitą savaitę mirė Jonas 
Bereišis , Lietuvių bažnyčios 
sargas. Palike/ suaugusius vai
kus.

Pas p. Baltrušaičius lankėsi 
iš Akrono svečiuose A. Alekna- 
vičia su šeimyna ir Kazys Ju
revičius su savo šeimyna.

Pas B. Rakauską lankėsi iš 
angliakasyklu. Byesville, Ohio, 
Dominikas Ulis.

Vasario 5 d. Akronietis An
tanas Bartkus lankėsi Clevelan- 
de pamatyti “Žemės Rojų’’ ir 
sako jam teatras labai patikęs. 
Pirmą sykį matė taip gerai ar
tistus lošiant ir tikrą Lietuvių 
artistą St. Pilką. Rep.

LIGONIŲ SUŠELPIMUI

Maskų Balius 
rengia devynios Clevelando Lie

tuvių Draugijos šeštadienį 

Vasario-Feb. 18 d.
LietuviųSvetainčj

6835 Superior Ave.
(Pradžia 7:30 vai. vakare) 

Tikietai 40c. ypatai.
Nuo senai serga šie trįs vieti

nių draugijų nariai: J. Černius, 
J. Daraška ir J. Katkus ir jiems 
iš draugijų tiesota parama iš
sibaigė. Draugijos pasiėmė su
kelti jiems paramą aukomis ir 
parengė jų naudai šį balių. At- 
silankykit visi į šį parengimą.

Kurie dalyvaus apsirėdę mas
karado kostiumuose gaus geras 
dovanas. Pirma dovana skiria
ma $5 auksu, kitos dovanos vi
sokiais daiktais.-

šokiams gera muzika, jauni
mas turės gerus laikus.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI 

įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

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

MAŽEIKAI PAMETĖ ROJŲ , 
žinomi Clevelande bolševikė- 

liai, Mažeika su savo boba, ku
rie buvo iškeliavę į sovietų rojui 
komisaraut, negavę ten ko jieš-Į 
kojo sugryžo. Jau jie randasi I 
Amerikoj, bet kur tikrai apsi-l 
stos nežinia.

Bet jie pargryžę vėl pasiryžo 
lyst Į Amerikos darbininkų tar
pą ir skelbt visiems kaip tame 
“rojuje“ “puiku”, nes neranda 
kito užsiėmimo.

Juos turbut Brooklyno komu
nistėliai pasitiko ir gražiai pa
vaišino priprašydami kad nega
dintų jiems rojaus Amerikoje 
jeigu ims sovietų rojų peikt. Jei 
girs tai iš tamsių darbininkėlių 
užteks ir jiems ir Mažeikams.

Mažeika papratęs Amerikoje 
dykas slampinėt nuvažiavęs į 
sovietų rojų gavo dirbt tai nu
spjovęs i viską bėgo atgal.

TMD. 20 KP. NARIAMS
20-tos kuopos susirinkimas 

atsibus Kovo 2 d., nuo 7 :30 vai. 
vakare, “Dirvos” krautuvėje 
Visi nariai dalyvaukite, nes bus 
nominacijos centro valdybos ir 
bus apkalbėjimui daug svarbių 
reikalų.

Nariai gaus gražią naujai iš
leista TMD. knygą, “Dailės 
Milžinai”.

Atsiveskit ir naujų narių pri
sirašymui. A. šmigelskis, sek.

Richman Bros. Didina 
Savo Įstaigą

RUGS. 1 D. BUS GATAVAS PEN
KIŲ AUKŠTŲ PRIEDAS

Richman Brothers planuoja būda
vot! naują priedą prie savo didėdės 
siuvyklos 1600 E. 55th st., kas duos 
40 nuošimčių daugiau produkcijos ir 
nauja budavonė bus penkių aukštų.

šituo budu kompanija galės padi
dint savo darbininkų skaičių nuo 
2000 iki apie 4000 kada prasidės ru
deninis reikalavimas drapanų.

Ruošiant padidinti siuvyklas ruo
šiama atidaryti naujas krautuves sa
vų drapanų pardavimui Chicagoje, 
Detroite ir vėliau New Yorke. Tai 
yra kompanijos užsimojimas praplė
sti savo biznį daugiau negu kitados 
kada bandyta.

Naujas budinkas duos 200 000 ket 
virtainių pėdų grindų vietos.

Briedinis budinkas bus dviejų treč
dalių didumo dabartinės siuvyklos ir 
manoma užbaigti apie Rugsėjo 1 d.

Richman Bros. įsteigė Henry Rich
man 1853 metais Portsmouth, Ohio, 
tėvas dabartinių Richman brolių. Iš 
ten kompanija persikėle į Cleveland^ 
1379 m. Iki Velykų ši kompanija 
turės 31 krautuvę operuojančią 30 
miestų.

PAJIE.šKO.IIMAS
Pajieškau savo pusseserės 

J ievos Tiškevičiutės. Girdėjau 
jau vedus ir gyvena Clevelande, 
bet po vyru pavardės nežinau. 
Aš dabar gyvenu Clevelande ir 
norėčiau tuoj su ja susižinoti. 
Meldžiu atsišaukti (8)

Antosė Kaminskienė
2072 Fulton rd. Cleveland.

KAMBARIAI ANT RENDOS
1097 East 71 st., 5 kambariai su 

maudyne ir karštu vandeniu, nuoma 
j mėnesį $32. Kreipkitės vakare apie 
8 vai., tuo pačiu adresu, suite 6.

PARSIDUODA
Grosemė ir mėsinyčia, 2249 West 

41 st. ir Bailey avė. Verta $3,500, 
greitam pardavimui šią savaitę at
siduos tik už $1800. (8)

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTO.IAS —
Maliavoja 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.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

Vėl Apvogė Banką

Trečiadienį per pietus du ban
ditai apvogė Citizens banką ant 
3354 Superior avė. Tai antru 
kartu mėnesio bėgiu. Užvaizdą 
ir du kitus žmones jie surišo 
vielomis ir pasigrobę apie tūk
stanti dolarių pabėgo.

Sausio 13 d. tą įstaigą apvo
gė Germain, kuris dabar suim
tas už Zaborskio nušovimą.

Pardavinėja Buicks

Anhony Yoches, Lietuvis automo
bilių pardavėjas su daug metų apty 
rimu automobilių biznyje praneša jo.r 
pristojo darbuotis su Ohio Buiel 
Company, 19(10 East 24th Street.

Jisai sako patėmijo Buick Automo 
bilių parodoje tokį stebėtinų palinki 
ma Lietuvių prie šių automobilh; 
jog tiki kad jie ir stengsis Buick 
pirkti.

Davimui Lietuviams progos pato 
giau įsigyti šiuo autombilius, Ohi 
Buick Company įsteigė Lietuvių re 
partmentą kurį reprezentuoja A. Yo 
ches, kuris yra visados gatavas Lie 
tuviams su draugingu, greitu ir prie 
lankiu patarnavimu ir aiškiai išait 
rins įvairias ypatybes apie Buiel 
Automobilius Lįptpyįų kalboje.

Lietuviams patartina paremti sav 
tautietį ir kuomet norėsite pirkti au 
tomobilį atsilankykit pas ji i 190 
East 24th Street.

Kas su “Dirvos“ Ekskursi
ja šią Vasarą į Lietuvą pa
kelkit rankas! Paskui at
eikit Į “Dirvą” ir užsirašy- 
kit. Gausit visas informa
cijas apie kainas ir raštus. 
(Atdara vakarais iki 8 vai.)

Nauji Nickel Plate 
T raukiniai

Pastatyta ant kelių nauji trauki 
niai kurie vienos nakties bėgiu suve 
žios pasažierius tarp Clevelande 
Chicagos, New Yorko ir St. Louis 
pradedant su šiuo sekmadieniu; pri 
to dar įvesta nauji pagerinimai pa 
tarnavime.

Šitą praneša NKP Prezidentas W. 
L. Ross, ir šie traukiniai pradės vei
kti taip kaip New York Central ii 
Pennsylvania linijų. Svarbiausiu už
siėmimu NKP gelžkelio buvo prekių 
vežiojimas.

Užvesta naujas patarnavimas tarp 
Toledo ir Indianapolis, apleidžia pir
mą miestą 8:15 ryte ir pribuna į In
dianapolis 3:15 vakare. Kitan galar 
traukinis išeina 10 ryte ir pribun? 
6:45 vakare.

Apžiurėkit Šviesas
Netinkamas apšvietimas namų su

daro dvi bėdas — nesmagumą namu 
ir neatsakantį apšvietimą, kas gadi
na akis. Nesmagumas namuose pa
sidaro iš priežasties negana šviesos 
ir buna tamsu, o peraitrus žėrėjimas 
arba nepritaikymas šviesų tinkamose 
vietose sudaro kitą vargą.

Namus norint turėt linksmus rei
kalinga turėti pakankamai šviesų.

Suvedimą naujų šviesų ir reikalin
gus pagražinimus prie senų galima 
gauti pirkti artimose elektros daiktų 
krautuvėse visokiose spalvose.

SPORTAS

Sarpaliaus Atsilankymas
Antradienį, pakeliui j Colum

bus, Ohio, Clevelande sustojo 
Karolis Sarpalius, kuris tik sa
vaitė laiko kaip netikėtai pra
laimėjo imtynes su Gansonu, 
bet visi kurie jį čia sutiko vis- 
tiek Sarpalių myli ir pasitiki 
kad jis kada nors vėl bus Lie
tuvių čampionu.

Clevelandiečiai nelabai norė
tų kad jų padovanota Garbės 
Taurė kam nors kitam patektų. 
Žinoma, jeigu jau taip turės but 
tai ir bus, kas bus geresnis už 
Sarpalių tas turės skaitytis 
čampionu.

Kaip Gansonas Laimėjo
Sarpalius ir Gansonas turėjo 

ristynės Brooklyne Vasario 7 
d., ir Gansonas savo staigiu ir 
letikėtu atakų apsidirbo su 
iarpalium į 11 minutų ir 16 
<undų. Tas spektaklis buvo 
paprastas ir nelauktas.

Gansonas, kaip tik jiedu 
siejo, .abiem rankom griebė S 
palių, pakelė 

K.

ne

su-

ir trenkė ant 
vėl ir vėl, ir 
lygsvaros ir 
jau atsigriebti, o 
buvo savyje, todėl

ma-
Sar- 
pas->alius neteko 

zui negalėjo 
Jansonas vis 
aip staigiai ir nelauktai pabai
dė savo ataką laimėdamas viršų 
.nt Sarpaliaus.

Atvykęs į Clevelandą, Sarpa- 
us pasakojo kad jis perdaug 
asitikėjo savimi, manė kad J. 
Janson nėra toks geras ristikas 
taip jis pasirodė, prie to Sar- 
palius labai prastai jautėsi.

Bet Sarpalius sako taip leng
vai ir netikėtai prarastą čam- 
pionatą jis Gansonui nepaduos. 
Jansonas turės ristis su kitais 
vyrais už tai, ir taip pat jis rei
kalauja dar progos pabandyti 
Gansoną antru kartu, bet;tada 
ir pas bus prisirengęs.

Risis Ohio Valstijoj
Sarpalius tapo užkviestas į 

)hio valstiją ir per šias dvi sa- 
■aites risis Columbus, Daytone 
r kituose miestuose. Paskui 
ažiuos j Brooklyną pažiūrėt ar 
Jansonas yra toks drąsus kaip 
(omaras, duoti progą buvusiam 
•ampionui dar sykį pabandyti. 
Jeigu ir tada prakiš tai. sako 
Sarpalius, daugiau prie čampio- 
lato nesilaikys.

KOMARAS SUDAUŽĖ MAL-
CEVIČIŲ

Juozas Komaras kada gauna! 
asimušt tai daug geriau jau-' 
asi, o jeigu jį kas muša tai jis 
uodą atgal dar daugiau.
Vasario 9 d. Komaras ėmėsi 

Bostone su puslenkiu Malcevi- 
ium. Jau pirm to jis du Len
ai sudaužė, vieną jų tai Stanley 
Stasiaką, tą laukinį žmogų, su 
zurino apsidirbo kaip su kuliu, 
iaudų.

Nors Malčevičių nenugalėjo, 
>et užtai tiek jam šonkaulius 
iptriuškino kad tas daugiau bi
os prie Lietuvių kibti.

Kada Komaras parmušė Mal
kevičių ir norėjo suspardyt, pri- 
iėgo refery jį sulaikyti, tada 
(omaras pagavo ir refery už 
prando ir jį parmetė ant vir- 
aus Malcevičiaus. Turėjo su- 
.'ėgt net 10 policijantų ir pro- 
loteris su pagelbininkais sulai
žyti tą kovą. Ir tik laimė, sa
ro, kad ant estrados subėgo 
jerdaug žmonių ir negalėjo jie 
udėti, šiaip Lenkai butų ėmę 
(omarą mušt. ,

Kiti Lietuviai ristikai perser-i 
sti Komara kad nesimuštų su 
avo oponentais, nes kartais su
erzinti kito ristiko tautiečiai ga
li jį užmušt. Bet Komaras už-1 
miršta viską kada gauna pri-' 
kišt nagus prie priešo, ypač dar. 
Lenko.

Ristynės ėjo šitaip. Kaip tik 1 
suėjo abu ant niatraso ir pasi-i 
sveikino, visų nekenčiamas Ko
mars tuoju puolėsi ant Malce-1 
vičiaus, sugavo jo galvą ii- ren- Į 
gėsi blokšti, bet Malcevičius su
griebė jį per tarpkojį, iškėlė ir 
aukštieninką trenkė ant matra- 1 
so. Tas ėmė tik pusę minutes, 
bet ir Malcevičius krito taip kad 
užsigavo sau petį ir paskui ne-, 
galėjo gerai vieną ranką nau-' 
doti. I

Antru atveju išėjus, Malcevi-i 
čius ėmė bėginėti nuo Komaro 
ir erzinti jį iki prisitaikė pagrie- 
bti Komarą už kaklo. Bet Ko-' 
maras drožė Malcevičiui į sma-, 
krą ir pasiliuosavo. Komaras 
tada pripuolė prie jo ir griebęs 
ir iškėlęs į orą tėškė ant mat-I 
rašo. Tas truko tik 6 minutos 
ir 3 sekundos ir Komaras laimė
jo.

Malcevičius trečiu kartu tik 
išsisukinėjo ir vėl ėmė Komarą 
pykint. Kada tik Komaras jį

pagavo vis gerokai privargino. 
Vieną kartą jiedu budu susika
bino vienas kitam už galvų ir 
nepaprastai tąsėsi, ir Komaras 
įširdęs vėl drožė Malcevičiui į 
burną, kas ir pradėjo muštynes 
ir riaušes. Kada viskas apram- 
dyta Malcevičiui pripažinta lai
mėjimas nors jis Komaro nepa
guldė.

Senai lauktos ristynės ir 
vėl bus — ruoškitės visi 
Į Euclid Village svetainę 
ant Bliss rd. (E. 222 st.)

Kare lis Šripakus lures r i.ynes Clevelande Ned

Namie Yra Saugiau
Negu Gatvele

Motina žino kad vaikams yra daugsaugiau žaisti 
stuboje negu bėgioti po atvirą gatvę. Vienok po 
stubą žaidžianti vaikai užduoda daug darbo prie 
apsivalymo — jeigu motina neturi savo namuose 
elektriško vacuum valytojo. Valymas su elek 
tros pagalba yra visiškai lengvas ir darbas nenu
vargina. Šalip to, su vacuum valytojų atgrąžina- 
ma spalva ir gyvumas grindų patiesalams kurie 
nusimindo vaikams bebėgiojant ir vesivartant ar
ba suaugusiems vaikščiojant.

Daugelį elektriškų vacuum valytojų gali
ma nusipirkti labai lengvo išmokėjimo pla
nu. Daugiausia naudojamų rūšių valytojai 
yra išdėta parodoj Visko Elektriško del Na
mų, 14-tam Aukšte, Hotel Statler. Tenai 
jus galit patirti viską apie juos. Inėjimas 
dykai. Nieko nesiūloma parduoti. Atda
ra kasdien nuo 9 iki 5.

Qfe ELECTRICAL
LEAGUE of CLEVELAND

Prospect 3466 14-tas Aukštas, Hotel Statler

Prospect 3466

Karoliui Sarpaliui atvažiavus 
į Ohio valstiją, panaudojama 
proga suruošti jam ristynės ir 
Clevelande. Taigi ristynės įvyks 
Vasario-Feb. 26 d., 3 v. po piet. 
ant Bliss Rd. (East 222 st.) ( 
ten davažiuoti lengva: Euclid, 
Superior ir St. Clair gatvės da- 
veda iki Bliss rd., ir ten pat yra 
svetaine (tuoj už gelžkelio).

Sarpaliui ristis užkviesta Ru
sas drutuolis, Grafas Zarynov, 
kuris pora metų atgal Memphis 
mieste su Komaru susimušė.

Kitose porose imsis Charley 
Fox ir kitos poros.

■, Vasario 26 d., su Rusu


