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Liūdni Vaizdai

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Nušovė Du Unijistu
Pittston, Pa..— Alex Camp

bell ir Peter Reilly, du unijos 
skyriaus viršininkai, tapo nu
šauti iš pasąlu. Jų mirtis suda
ro keturias aukas iš darbinin
kų eilės bėgyje pastarų šešių 
savaičių.

Kelios dienos prieš šitą atsi
tikimą angliakasių skyriaus su
sirinkime Pittstonc buvo areš
tuota šeši vyrai kurie sako tu
rėję prie savęs revolverius. Po
licija deda pastangas išrankio
ti šovikus po to kai pirmiau ta
po nušauti du angliakasiai.

Išdirbiams didėja. Valdžios 
statistikos biuras skelbia kad 
nuo pradžios šių metų industri
jose apsireiškė didėjimas pro
dukcijos. Tokiu budu darbai 
nors visai lėtai gerėja.

Clevelando išdirbystėse irgi 
pasirodė kaip kuriose- šakose 
pagerėjimas, ypač tose dirbtu
vėse kur išdirbama automobili'.1, 
dalįs ir reikmenįs.

Bellaire, O. — Kasykloj eks- 
plodavus parakui užmušta vie
nas 50 motų amžiaus darbinin
kas.

Užmušta 12 angliakasių. Jen
ny Lind, Ark. — Kasyklos eks
plozijoj užmušta 12 darbininkų," 
112 kitų išsigelbėjo.

Parnassus, Pa.
Kasykloj netoli čionai kilus 

eksplozijai užmušta keletas dar
bininkų. Gelbėjimo darbą pra
dėjus pirmose dienose išnešta 
septyni lavonai.

Keliolika darbininkų laimin
gai išliko gyvi nors buvo eks
plozijos srityje. Tarp užmuštų 
Lietuvių vardų nesiranda.

Automobilių Eksportas
1927 metais Amerikos auto

mobilių išdirbėjai eksportavo Į 
užrubežius 384,199 pasažieri- 
nius automobilius ir trokus, 
neskaitant 67,821 kitų kurie bu
vo dalimis išvežti ir užrubežyje 
sustatyti. Visų tų eksportuotu 
automobilių vertė buvo $277,- 
875,621.

1927 metų eksportas buvo 25 
nuošimčiais didesnis negu 1926 
metais.

Lyginant su 1913 metų eks
portu, 1927 metais išgabenta 
1.328 nuošimčiais daugiau. Rei
škia tais metais eksportas buvo 
tik keletas tūkstančių automo
bilių išviso.

Edingston, Anglija. — Vie
nam ūkininkui sudegė 300 ge
ros veislės vištų.

SENATO KOMITETAS UŽEINA KOMPANI
JŲ NIEKŠIŠKUS APSIĖJIMUS

Pittsburgh, Pa. — Pereitą sa
vaitę pribuvęs Suv. Valstijų -se
nato specialis komitetas tyrinė
ti angliakasių streiko padėtį ir 
ilgo streiko priežastį, sutiko iš 
kompanijų pusės pasipriešini
mą kad vykstant į streikerių 
kaimelius komisija neimtų su 
avim unijos viršininkų. Mat, 

kasyklų savininkai norėjo patįs 
vieni pasiimti komisiją, pervež
ti automobiliu per švaresnes 
vietas, leisti pasikalbėti tik su 
sau artimais darbininkais ir pa
daryti įspūdį į komisiją jog ne 
operatoriai kalti del streiko ir 
visko kas ten dedasi, bet unija 
ir patįs streikeriai.

Vienok unija laimėjo, nes ko
misija atmetė operatorių reika- 
feivhjsą? ir "unijos atstovai apro- 
dinėja komisijai viską ir duoda 
išgirsti ką streikeriai turi pasa
kyti apie kompanijų pastangas 
darbininkus persekioti, palaiky- 
kyti betvarkę, kelti riaušes ir 
terorą su pagalba savo neva po
licijos.

Komisija lanko kasyklų kai
melius, apžioti streiklaužių sto
vyklas, tyrinėja kaip tvarka vy
kinama ir aplinkybes kokiose 
streikeriai gyvena.

Specialiai tyrinėjama skun
das kad kasyklų operatoriai pa
sisamdė 2,500 vyrų apsaugoji
mui jų nuosavybių, ir tie vyrai, 
daugelis su policijanto teisėmis, 
valdo streiko sritis kaip žvėris.

Tyrinėtojai suėjo Pittsburgh 
Coal kompanijos prezidentą J. 
D. A. Morrow ir tardė kodėl jis 
sutraukė sutartį su unija ir nu
mušė darbininkams algas; Mor
row pripažino kad jis buvo pa
daręs sutartį su unija ant di 
dėsnių algų ir kad tą sutartį su
laužė, bet pasakė kad jis nebu
vo padaręs sutarties laikyti prie 
darbo unijistus darbininkus, už
tai juos ėmė atleidinėti.

Ištyrinėję Pittsburgo apielin- 
komisijos nariai vyksta kitur ir 
aplanko streiku apimtas sritis 
visoje vakarinėje Pennsylvani- 
joje.

Prigėrė 30 Jūreivių

Netoli Islandijos salos šiau
rės jurose prigėrė 13 jūreivių. 
Devyni kiti išgelbėta.

30 Sudegė Teatre

Treviso, Italija. — Sudegus 
teatrui netoli šio miesto, gais
re sutiko mirtį 30 ypatų ir daug 
sužeista.

Indiana, Pa. — Senato strei
ko tyrinėjimo komisija per savo 
pirmininką pareiškė štai ką iš 
savo patyrimų:

“Padėtis kokia randasi strei
ko apimtoj srityj Pittsburgo 
distrikte yra plėtmas ant Ame
rikos civilizacijos. Negalima įsi- 
vaizdint kad galėtų būti tole- 
•uojama toks skurdas, vargas 
’r niekšystės viename iš tur- 
ingiausių industrialių centrų 

pasaulyje.
“Komitetas rado vyrus, mo

teris ir vaikus gyvenančius ur
vuose kurie nėra sanitariškesni 
kaip kiaulių tvartai. Tai yra 
ligų platinimosi ir kriminališ- 
kumo vietos.

“Tokios vietos yra geriausia 
Širva sėjimui komunizmo ir ki
tų doktrinų kurios jieško nu
vertimo Amerikos valdžios. A- 
merikos industrijų vadai netu
ri prisileisti prie tokios padė
ties.’’

Ispanija Auga Gyvento
jais, Vestuvės Mažėja

Ispanijos valdžia neišsiaiški
na kaip galėtų būti kad gyven
tojų skaičius padidėjo, o vestu
vių skaičius mažėja.

Per praeitus 50 metų gyven
tojai padaugėjo nuo 15,500,000 
ki 23.000,000, bet tuo pačiu pe

riodu apsivedimai sumažėjo — 
išeina po 6 apsivedimus nuo 
16,000 gyventojų, kuomet se
niau buvo po 10 apsivedimų.

Puse Milijono Dolarių 
Šoferiui

Pottsville, Pa. — čia mirė 
viena turtuolė moteris, 60 me
tų, ir paliko apie pusę milijono 
dolarių turto savo buvusiam šo
feriui, 40 metų senberniui, ku
ris jai tarnavo apie tris metus.

Automobilių Aukos 
1927 Metais

Iš nevisai pilnų statistikų iš 
1927 metų automobilių nelaimė
se užmuštų žmonių pasirodo 
kad užmušta apie 25,000, arba 
apie 1,500 daugiau negu 1926 
metais.

Iš aštuonių svarbiausių mies
tų keturi, Philadelphia, Cleve- 
landas, St. Louis ir Bostonas 
praneša turėję mažiau nelaimių. 
Chicagoj, Detroite ir Los An
geles užmuštų skaičius buvo di
desnis negu metai pirmiau.

SO V IETĮ JO J MAISTO 
Į KRIZIS PLEČIASI

Sovietų Rusija susiduria su 
nauju rimtu krizių, žmonės tu
ri valgyt ir turi gaut nors ma
žiausia kiek galima turėti apsi
vilkimo ir pašidėjimo. O to ne
galima gauti liuesai.

Jau sovietijoj įsteigta duonos 
kortelės ir žmonės turi eiti sto
vėti eilėse iki gauna. Miestuo
se stoka maisto, kaimuose sto
ka išdirbinių.

Kaimiečiai neduoda maisto 
i produktų nuo savęs, nes krau
tuvėse negali gauti reikmenų.

Negavę ko reikia miestelyje, 
vežasi savo javus namon ir iš 
jų daro samagonkę, bet už pi
nigus javų ir daržovių neparda
vinėja.

šitaip esant, valdžia imasi re
kvizicijų, prievarta ėmimo ūkių 
pi oduktų. Kareiviai užgriebi- 
nėja javus. Nors tuo pasigel- 
bėt laikinai, bet ateičiai pakenks 
'.ovietų gyvavimui. Kaimiečiai 
lepersidirbs auginimui pervir
šio kad iš jų atimtų.

Didelė Pašto Vagystė
Chicago. — Pereitą savaitę 

banditai užpuolę paštinį vagoną 
pagrobė apie $133,000. Prasi
dėjo gaudymas plėšikų po visą 
šalį. Daugelis nužiūrėtų asme
nų suimama.

Plėšikai apsiginklavę šautu
vais dasigavo iki paštinio vago
no kada traukinis išvažiavo iš 
miesto ir Išsprogdinę duris įsi
gavo j pinigų vagoną ir atlikę 
savo darbą prasišalino.

Kansas City, Kan. — Desėt- 
kas plėšikų, apsiginklavę ma
žais kulkosvaidžiais, šautuvais 
ir revolveriais Įsigavo į banką 
ir pagrobę $50,000 pabėgo.

/Amerikoj Gyventoju 
bus 200,000,000' ‘

Už 72 metų, 2000 mete, Su
vienytose Valstijose gyventojų 
bus du šimtai milijonų. Dabar 
skaitosi apie 110,000,000.

Tas spėjimas daroma remian
tis dabartiniu gyventojų skai
čiaus daugėjimu.

Amerikos Pinigai 
Užrubežyje

Per 1927 metus Amerikos pi
liečiai investino užrubežiuose 
stebinančią sumą—$2,071,954,- 
100. Išviso užrubežiuose Ame
rikonai turi investinę net $14,- 
500,000,000.

Pridėjus kiek Amerikai užru- 
bežiai turi karo skolų, pasidaro I 
bendra suma $25,600,000,000.

Tai neapsakomai dideli pini
gai.

Sovietai Pagerbė Gorky j
Sovietų Rusija nutarė pa

gerbt rašytoją Maksimą Gorky 
1 išleidžiant krasaženklius su jo 
■ atvaizdu. Tai pirmas toks pa- 
i gerbimas Rusų rašytojo.
j Gorky iš paprasto vaikiščio 
iškilo į garsų rašytoją.

NUŽUDYTA 1,700 
KOMUNISTŲ

"DIRVA" SAVAITINIS LAIKRASTIS
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Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Me'Jnė Prenumerata:

Suvienytose Valsti? e...................... $2.00
Kanadoje ir ■‘ksiko 'e....................  2.50
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Prenumerata i.’jitos nuo dienos užairaAv-
mo, ne nuo Navjų M-tU, ir mokasi iškalno.
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šanghai. — Pranešimai iš 
Kantono skelbia kad po Kanto
no kariumenės užėmimo rytinės 
dalies miesto Vasario 20 d. ten 
tapo išžudyta 1,700 komunistų, 
vyrų Ir moterų. Kantoniečiai 
taipgi suėmė 600 mergaičių ko
munistų grupės narių, bet jos 
nesu.šaudyta.

Statydins tik 16 Laivų
Washington. — Suv. Valstijų 

kariškų laivų budavojimo lėšos 
vietoj reikalautų $740,000,000 
numažinta iki $247,000,000, ir 
bus budavojama 16 laivų vietoj 
74. Vienas iš tų naujų laivų, 
orlaivių vežiotojas, kainuos try
lika milijonų, kariški kreiseriai. 
15 išviso, kalnuos po $17,000,- 
000.

Tie laivai turi būti gatavi še
šių metų bėgiu.

Sudegino Savo Myli
mąją

New Yoik.—Netoli Bernards
ville, N. J., prie kelio rasta pa
vojingai apdegus Margarieta 
Brown, 40 m., kuri per 20 metų 
buvo pas vieną New Yorko tur
tuolę už gubernanką. Ji per sa
vo tarnavimą susitaupė $9,000 
ir dabar užbaigus tarnybą va- 
iavo automobiliu į Kaliforniją. 

Prieš išvažiuosiant, ji dar atlan
kė savo jaunikį, su kuriuo drau- 
gavosi, ir spėjama kad tas su
rengė .jai mirtį, sulaistydamas 
jos drapanas kerosimi ir padeg
damas. Su jos pinigais pabėgo, 
bet ji dar rasta pusgyvė ir spė
jo pasakyti kas buvo jos jauni
kis, kurio ir jieško kaipo kalti
ninko. Ji mirė ligonbutyje.

Policija nesigriebia areštuoti 
to vyriškio, kadangi jis yra au
kštos klesos šeimynos narys, ir 
tik ištyrę viską apie jį tada ma
no išduot prieš jį kaltinimą.

Paryžietės Mokinasi 
Šaudyt; Vyrams 

Strokas
Paryžiaus jaunos turtuolės 

merginos pradėjo mokytis šau
dyt, ir praktikavimas revolve
riais taip prasiplėtė tarp mer
ginų ir moterų kad vyrai ir vai
kinai susirūpino. Labai prasi
platino nužudymai “iš meilės”, 
ir vyrai bijo kad jų moteris ne- 
kęsdamos jų, apsimetus.os “ne
numalšinama meile” neimtų jų 
šaudyt.

Sovietai Taikosi su Vo
kietija

Rusija prieina prie prekybi
nės sutart.es su Vokietija. Ru
sija sutinka duoti Vokiečiams 
tam tikras koncesijas savo šaly
je, atidaryti prekybos centrus 
ir tt. Vokietija už tai parūpins 
sovietams $142,800,000 kredito 
pirkimams Vokietijoj reikme-

i ntj.

VOL. XIII (13-TI METAI)

Herbert Hoover, įžymiausias kandidatas ant Suv. Val
stijų Prezidento, žmogus k urj Lietuviai gali paremti.

ATIDENGTA NAUJA SVARBI GAMTOS 
PASLAPTIS

Kalifornijos universitete du 
mokslininkai atidengė svarbią 
gamtos .paslaptį, kuri buvo už
rakinta nuo žmonijos nuo pat 
pasaulio pradžios.

Po daug metų atidžių tyrinė
jimų jiedu paskelbia'" naujus 
faktus apie sudėtį daržovių ir 
abelnai kamblinių augalų siūle
lių. Tas atradimas gal pasiro
dys neapskaitliuojamos verty
bės dalyku industrijoje.

Su pagalba chemijos ir X- 
spindulių tiedu profesoriai išty
rė kad augalų siūlelius sudaro 
tam tikri atomai taip susijung
dami išilgai kad paprastą kam- 
blinį siūlelį yra sunku pertrau
kti. O tą siūlelį sudaro atomai 
— apvali atomai kaip kokie ka
roliai. Persistatykit sau karo
lių eilę suvertų ant šniūrelio, 
kaip jie laikosi. Ir atomai vie
nas su kitu susiglaudę, tik jie 
vienas su kitu susirakinę taip 
tvirtai jog sudaro vieną ištisą 
siūlelį. Tie atomai yra tokie 
mažyčiai kad viename siūlelyje 
kaip jis yra storumo eina jų di
delė daugybė.

Profesoriai toliau tikrina kad 
chemikalais apdirbant žalią me 

"ė"'" F " ’ t Ant Velyky
/'Į. "'lMz-fei/.SŽAF, I •T'-- -•

1 evyneJe
Ekgtarsajgp Lietamm

puikiuoju

S. S. LEVIATHAN—Kovo 24.
Po asmeniška priežiura Mr. !>. C. l-'rvc, f S. Lines atstovu Clcve- 

land’e kuri- pilnai prižiūrės kelionę ir bagažą ii.i galui.
Važiuokite šia ekskursija ir bukite namie ant Velykų.

Pirmas 1923 metų t’-u’-'—as—C r .'.šiai Pertaisytas
S. S. AMERICA—Kovo 21.

Speciales ekskursijos vedamo. Air. Joseph Turck iš New York 
ofiso ir Mr. Joseph Bcrkov.it/. i- .'iii adclpiiia U. / . Linus ofiso.

Puikiausi Turistų Trečios !<!•• . - 1 um.imai i. naujo nuodugniai 
pertaisyti. Planuokite plaukite aut biic šią valdžios \aldomų laivų.

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

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

I degą chemikalai dar labiau mo- 
lekulas sujungia, priverčia taip 

įsakant sųsiženyt ir. padaryt dar 
stipresnį siūlą. Tokiu budu pa
sidaro tvirtesnė oda, kurią gali
ma naudoti batų siuvimui ir ki
tokiems dalykams kur reikalau
jama iš jos spėkos. Taip tam
pa sudrutinti šilko, lino, vatos 
siūleliai ir abelnai kiti dalykai 
kurie po chemiško apdirbimo 
lieka tiesiog stiprus ir naudin
gi.

Stebuklingas Žmogus

Vienna. — Austrijos Psychiš- 
kų Tyrinėjimų Draugijos posė
dyje šimtai gydytojų turėjo ne
paprastą stebuklą kada vienas 
Silezijos angliakasis, 30 metų, 
prie visų akių rodė kad jo kūną 
galima badyt peiliu, vinimis ir 
kitais aštriais pabūklais ir iš jo 
nebėga kraujas nei nesimato 
žymių kad jam skaudėtų. Mo
teris žiūrėtojos net alpo maty
damos taip kūną badant. Visi 
dalyviai pripažino jog tame jo 
pasielgime nėra jokios sukty
bės.

sutart.es
Bcrkov.it/
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PITTSBURGH DETROIT
Po Vanagaičio-Yozavito kon

certo. Vasario 19 d. komp. A. 
Vanagaičio ir pianisto M. Yoza- 
vito koncertas puikiai pavyko. 
Tai buvo vienas iš retų atsitiki
mų ir publika to koncerto lau
kė. Nors tą vakarą buvo trįs 
kiti parengimai ir koncerto ren
gėjai buvo nusiminę kad gali iš
eiti nepasekmingai, vienok bu
vo visai kitaip, svetainė prisi
pildė publika.

Vanagaitis savo dainelėmis 
bei pasakaitėmis prijuokino vi
sus Į valias. Yoza vitas pasiro
dė kad ne tik viena ranka bet ir 
dviem gali groti pianą. L. M. 
D. Įsigijo naują pianą, kuris tą 
vakarą pirmą kartą ir buvo pa
vartotas, kas Yozavitui labai 
patiko.

Prie programo prisidėjo ir 
vietinių, p-lė E. Lelioniutė, S. 
Pauliukonis, Milda Virbickiutė. 
P-lė Lelioniutė tą vakarą turė
jo dviejuose koncertuose daly
vauti.

Pittsburgiečiams labai patiko 
Vanago Plunksnos ir išpirko jų 
už $27.

Vanagaitis pasakė: Ištikro 
nesitikėjau kad mane Pittsbur- 
giečiai taip priims.

Vanagaičiui buvo paminėta 
kad Pittsburgiečiai nerengė pa
minėjimo Lietuvos 10 metų su
kaktuvių iš priežasties Vanagai
čio koncerto tai jis tam tikslui 
pasakė gražią prakalbėlę, eiles, 
ką pats pagamino. Vakaras už
baigta su Lietuvos Himnu.

Po koncerto pas p. Kazlaus
kus, kur artistai ir buvo apsi
stoję, buvo draugiška vakarie
nė, dalyvaujant būreliui vietos 
inteligentijos. J. Virbickas.

Tobacco Co. dirbtuvėj ant 644 
Grand st., prisipažino kaltais iš
vogime $82,000 vertės tabako 
pastarų dviejų metų bėgiu.

5 SUDEGĖ NAMUOSE
Pereitą savaitę namuose ant 

31 Greenleaf st., West End, su
degė penki nariai Kozakevieių 
šeimynos, išliko gyva moteris, 
kuri tada nebuvo namie, ir vie
nas sūnūs, 22 metų, išbėgo. Tė
vas ir keturi jauni vaikai sude
gė. Motina tapo suimta ir klau
sinėjama. Gaisras pakilo 2 vai. 
nakties. Lavonai rasta taip su
degę kad negalima pažinti.

Pavogė daug tabako. Dvylika 
darbininkų dirbusių Federal

Aukos
Neišgelbstimos 
Inkstų, skilvio, pūslės ir 
šlapumo bėdos pavojin
giausios, nes siekia giliai. 
Kreipkit domę Į pirmus 
ženklus. Gerk daug van
dens ir naudokit

HAARLEM OIL

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

Tėmykit vardo GOLD MEDAL ant 
kožnos dėžutės ir neimkit kitokiu.

ŽMOGŽUDYSTĖS 1927 M.
Iš 70 žmogžudysčių papildytų 

1927 metais daugiausia buvo iš 
priežasties moterų ir grobimo 
tikslu.

1927 metais žmogžudysčių 
Pittsburge buvo daugiau negu 
kitais paskirais metais. Metai 
pirmiau žmogžudysčių buvo 58

Daugiausia žmonių nužudoma 
iš pavydo už moteris arba su
simylėjus svetimoms poroms; 
kitos priežastis yra girtybė ir 
rpiplėšimas.

Iš 70 žmogžudysčių 29 nužu
dytieji buvo negrai ir 21 Italas 
Kiti likusieji 20 pasidalina tarp 
įvairių kitų tautų.

Tarp pateisinamų užmušėjys- 
čių pasitaiko visokių priežasčių 
Daug pasitaiko apsigynimo tik- 
du, apgynimu šeimynos garbės 
sugavus vagį ir tt.

žmogžudysčių buna visokių, 
ir del keistų priežasčių. Viena 
moteris nužudė savo vyrą kada 
jai užėjo rūstybė, kuomet vyras 
miegojo. Vienas žmogus nužu
dė savo draugą už 25 centų sko- 
ą. Moteris užmušė savo vyrą 
susiginčijus už namų išlaidas. 
Vienas vyras nužudė kitą už tai 
kam anas lindo prie jo pačios, 
nors su ja gyveno be šliubo.

Vienas ateivis nužudė savo 
šeimininkę už tai kad ji plati
nus pletkus ant jo.

Vienas žmogus buvo užmuš
tas už įsimaišymą į susivaidi
jusių tarpą.

Vienas vyras nušovė žmogų 
kuris klausinėjo jo kodel^is len
da prie jo pačios.

Kitas vyras nužudytas pačios 
brolio už tai kam norėjo sulai
kyt brolį niekinant savo seserį.

Viena moteris nužudė savo 
vyrą po to kai jiedu susitaikė 
po susivaidijimo ir jis atsisakė 
nusivesti ją į teatrą.

i Vienos moteries vyras nušo
vė vyriškį kuris meilinosi prie 
jo pačios.

Operetė “Prieglauda”. Vasa
rio 18 d., Lietuvių svetinėje 
buvo statoma scenoje M. Pet
rausko nauja operetė, “Prie
glauda”, dalyvaujant geresnėms 
vietinėms spėkoms.

Dalyvavo: Lėlės, mokinės ro
lėj, Anastazija šatulaitienė, so
prano ; Mokytojos rolėj — Mag
dalena Kučinskienė, altas; Mi- 
gausko, “pompozitoriaus” rolėj, 
Andrius Zinkevičius, baritonas; 
prie tų dar prieglaudos mokinės 
dainininkės ir šokikės.

Šalip operetės programė buvo 
komp. Petrausko “Laša No. 4”; 
chorui ir orkestrui su solistais 
lalyvaujant išpildyta “Naujoji 
Gadynė”, šokis ‘Kriputis’, ‘Dai
lius’, “Daina be žodžių”, dvi 
miuikos solo ir orkestras, smui
kininkės Alena Pilauskiutė ir 
3irutė Astrauskiutė; “Supinsiu 
Dainužę” — duetas, “Neverk 
įas Kapą”, solistas A. Zinkevi
čius ir choras.

nėj atsibuvo publiškos prakal
bos, kuriose kalbėjo Kun. J. 
Lietuvninkas, J. Vasiliauskas, 
J. čėsna ir Dr. B. K. Vencius.

Dr. Vencius, kurio kalbą man 
teko nugirti, vėliau atėjus, pa
lietė ir musų tautos vidujinius 
priešus, kurie bandė pakasti 
musų gyvybės medelio šaknis 
kad medelis išdžiūtų, bet jie sa
vo darbų vaisiaus neparegės, 
pasakė kalbėtojas. Jeigu at
gimstanti Lietuva ne tik atlai
kė bet ir pergalėjo bolševikų 
atpludimą, Bermonto įsiveržimą 
ir skaudų smūgį uždavė Len
kams besiveržiant į Lietuvą, ji 
pergalės ir savo vidujinius prie
šus kurie nori tautą pražudyti.

Reikia pasakyti kad Dr. Ven
cius yra geras kalbėtojas, geis
tina butų kad Lietuviai duotų 
jam daugiau darbo, tai yra kvie
stų kalbėti; greitai mes turėsi
me jame vieną iš geresnių kal
bėtojų, kurių mums dabar jau 
trūksta. Birietiškis.

BROOKLYN, N. Y. Į

Globiečių darbuotė. Nors re-l 
tai bet visgi darbuojas musu 
Globietės. Sausio 14 d. buvo 
surengę Obuolių Balių (South 
Brooklyne). Pasisekė gerai ir 
gauta pelno nemažai.

Susirinkime Vasario 16 d. na-l 
rėš užsimokėjo mokestis, suves
ta visos sąskaitos aukų, kurių 
iki tai dienai buvo suėję $71.47, 
kurias paskirstyta ir pasiųsta 
sekančiai: Vilniun Liet. Labda
rybės Draugijai per jos iždinin
ką Dr. J. Šlapelį $36; Kaunan 
Liet. Moterų Globos Komitetui 
$25; Rokiškiu, Ulytėlės Našlai
čių Patiekos Dr-jai $10.

Išrinkta šių metų Globos ko
miteto valdyba iš veiklių vietos 
moterų ir vyrų.

Susirinkimas tinkamai pager
bė Dr. J. Basanavičiaus metines 
mirties sukaktuves ir tuomi pa
sibaigė posėdis.

L. M. G. K. Pirmininkė 
K. širvydienė.

T. M. D. REIKALAI
\
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Keturi užmušta. Automobilių 
lelaimėse Detroite pereitą sek- 
nadienį užmušta keturi ir sep- 
.yni sužeista.

Du iš tų užmuštų buvo patįs 
utomobilistai, ant kurių užlėkė 
raukinis per bėgius važiuojant.

Užsimušė per langą. Iš Savoj 
otelio aštunto aukšto per lan- 
ą iššoko 29 metų mergina ir 
■.žsimušė. Ji ten dalyvavo su 
viem vyrais, ir kada vienas jų 
žrakino merginą su kitu kam- 
•aryje, ji norėdama išbėgti to 
ikusiojo užsipulimų šoko per 
angą. Abu vyrai suimti ir įta- 
'ami žmgžudystėje. Jiedu me- 
a kaltę vienas ant kito.

0 METU SUKAKTU- 
VIU MINĖJIMAS

Baltimorės Lietuvių Taryba 
icndrai su Katalikų Vienybe 
tirengč šaunų ap vaikščiojimą 
ukaktuvių dešimties metų Lie- 
uvos nepriklausomo gyvavimo. 
Zasario 18 d. šv. Alfonso para- 
lijos svetainėje buvo surengta 
luiki vakarienė, kurioje daly
davo ir Lietuvos Generalis Kon
sulas Daudžvardis iš New Yor- 
'<o. Laike vakarienės buvo pa
sakyta atatinkamos prakalbos. 
Pirmiausia maža mergaitė Ka- 
šinskaitė pasipuošus Lietuvos 
Lietuvos vėliava pasakė puikias 
eiles apie Vilnių. Po to sekė 
dalyvių kalbos. Kalbėjo Kun. J. 
Lietuvninkas, J. Vasiliauskas, 
Adv. N. Rastenis, p. Rastenie 
nė, Adv. Laukaitis, Dr. Vencius 
ir Konsulas Daudžvardis. Ypač 
įspūdingą kalbą pasakė gerb. 
Daudžvardis, kuris trumpais 
ruožais perbėgo dešimties metų 
Lietuvos nepriklausomo gyveni
mo ir jos nuveiktus darbus.

Vasario 17 d. Lietuvių svetai-

PAJIEŠKOJIMAS
Del labai svarbių reikalų no

riu sužinoti kame gyvena An
tanas Černiauskas, paeinantis iš 
Jūžintų v., Girelos kaimo. Se
niau gyveno Chicagoj. žinan
čių maloniai prašau pranešti.

P. Kriukelis, Ulytėlės k.
Rokiškio ap. Lithuania.

PAJIEŠKOJIMAS
Pa.jieškau savo pusseserės 

Jievos Tiškevičiutės. Girdėjau 
jau vedus ir gyvena Clevelande, 
bet no vyru pavardės nežinau. 
Aš dabar gyvenu Clevelande ir 
norėčiau tuoj su ja susižinoti. 
Meldžiu atsišaukti (8)

Antosč Kaminskienė 
2072 Fulton rd. Cleveland.

DAYTON
Lietuviai Puikiai Užsigavėjo
Vasario 19 d. parapijos salėj 

vyko paminėjimas 10 metų Lie
ti vos nepriklausomybės gyvavi

mo. Viskas buvo atlikta gra
liai kas buvo reikalinga tokiai 
apeigai minėti..

Nepaprastas Koncertas

Vasario 20 d. Barney Com
munity salėje įvyko komp. A. 
Vanagaičio, M. Yozavito ir riš
iko K. Sarpaliaus koncertas.

O svieteli tu mano, kaip Day- 
,onas yra senas Lietuviai dar 
teturėjo tokio linksmo vakaro. 
Jerb. Vanagaitis su savo juo
kingomis dainomis, deklamaci
jomis ir nudavimais prijuokino 
publiką iki ašarų, juokėsi net ir 
tokie kurie visą savo gyvenimą 
tėra nusišypsoję.

Pianistas Yozavitas davė ge- 
ą programą artistiškos muzi

kos, kad tarp musų retai tenka 
matyti.

Karolis Sąrpalius norėjo per- 
siimt su Vanagaičiu, bet Vana
gaitis turbut pabijojo Sarpa- 
iaus glėbio ir parinko stam
biausi vyrą svetainėje esanti, 
musų graborių A. J. Keydoszių. 
Set nei jis nei niekas kitas ne- 
šdryso prie Sarpaliaus kabin
tis tai ir ristynės neįvyko. Bet 
gerb. Sarpalius padainavo tris 
gražias dainas, dvi Lietuviškas 
ir vieną Anglišką.

Dar reikia priminti kad B. 
Varašius išplėšęs iš Vanago 
sparno plunksnas ėmė pardavi
nėti ir tiek išpardavė kad pri
truko. Prisiėjo rauti iš kito 
sparno, tai Vanagas liko be 
plunksnų.

Prieš pradedant programą M. 
K. Mockevičius pasakė labai 
puikią kalbą.

Publikos buvo labai daug, ir 
ji nors programo išklausė apie 
tris valandas vis dar nenorėjo 
skirstytis.

Daytoniečiai nori kad gerb. 
Vanagas vėl kada atlėktų su sa
vo naujomis. dainomis ir špo
sais, o kada jis čia atvažiuos tai 
dusyk daugiau prigužės jam 
vištų ir gaidžių Lietuviškos kil
mės jo paklausyti.

■: r

Vestuvės. Pranas Zubrickas 
vasario 14 d. apsivedė su p-le 
Širvaičiute. Linkėtina naujai 
porelei linksmų ilgų metelių pa
gyventi. J. A. U.

Tautine švente ir “Birute”
Visi laukėm kada bus pasta- 

yta komp. M. Petrausko opera 
“Birutė”, kurią pasiėmė pasta- 
z.yti Operetės Choras Vasario 
19 d. Ir žingeidumas buvo ne- 
nažas, nes didelė svetainė buvo 
beveik pilna. Publika ko tai 
aukė pamatyti, delei Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių, 
bet tokių ženklų nebuvo maty
ki: nei vėliavos nei jokios kitos 
žymės nebuvo.

Paskui paaiškėjo kad katali
kų federacija to nenorėjo, nes ji 
priešinga dabartinei valdžiai (ar 
ak Krušinskas, ar visi katali
kai nežinia),. Buvo perstatytas 
calbėti M. Bagdonas, Lietuvos 
Pasiuntinybės sekretorius. Jis 
priminė visus nuotikius kokius 
perleido Lietuva per savo nepri
klausomybės periodą, pastebėjo 
jog šiandien viskas jau yra ge
rai. Bet jam trukdė kalbėjimą 
muzikantai kurie kitoje vietoje 
jau pradėjo “Birutę”.

Programo vedėjas Krušinskas 
ėjęs paprašė publikos minutei 

-uskristi mintimis savo gimton 
ialelėn ir atsidusti už kritusius 
už Lietuvos laisvę karžygius, ir 
Operetės Choras sugiedojo Va- 
lagaičio “Maldą”. Tuo užsibai
gs neprigulmybės minėjimas, o 
sveikinimas Lietuvos preziden
tui nors buvo parašytas nebuvo 
skaitytas, nes programo vedė
jas turi savo pažiūras į dabarti
nę valdžią.

“Birutė”. Prasidėjus operai 
visi nemalonumai nustumta į 
šalį; veikalas žadino meilę savo 
tautos, priminė praeities dienas, 
didžias ir garbingas musų tau
tai. Birutės rolę vaidino p. M. 
Strumskienė. jos balsas ir vei
kimas publiką žavėjo. Visi kiti 
-ktoriai irgi savo roles atliko 
abai gerai, kaip tai K. Sauru- 
laitis, J. Valentis, K. B. Kriau
čiūnas ir kiti.

Pirm vaidinimo choras sudai
navo “Mes be Vilniaus Nenu
rimsim”, po ko visa svetainė 
skambėjo nuo plojimų.

Liūtas išvažiavo. Vasario 18 
d. išplaukė atgal Kaunan Jonas 
Liūtas, United States Linijos 
atstovas. Išlydėjo nemažas bū
relis jo draugų, vietinių ir iš 
apielinkių. K. širvydienė.

RACINE, WIS.
Kalbės P. Grigaitis

TMD. 121-ma kuopa drauge 
su TMD. apskričiu ruošia svar
bias prakalbos Kovo 14 d., ku
rios įvyks Džendželteo svetai
nėj, nuo 7:20 vai. vakare. Kal
bės vienas iš geriausių Lietuvių 
prakalbininkų, “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis. Visi vie
tos Lietuviai susirinkite Kovo 
14 d. pasiklausyt tų įdomių pra
kalbų. Ineiga visiems dykai, ir 
tebus renkama aukos Lietu
viams moksleiviams.

Chicagos “Birutė” atvažiuoja 
koncertuoti

Sandaros 15-ta kuopa ruošia 
dirvą dideliam koncertui. Pro
gramą išpildys didžiulis Chica
gos Lietuvių “Birutės” Choras, 
vedamas žymaus musų kompo
zitoriaus St. Šimkaus.

Tai bus puikiausia proga vie
tos Lietuviams ir kaimynams 
draugams Kenoshiečiams, Mil- 
vvaukiečiams ir kitiems atvykti 
i svečius pasiklausyti gražiau
sių dainų.

Koncertas įvyks Kovo 25 d., 
nuo 7:30 vai. vakare, Turners 
Hall. Prašomi visi tą dieną iš- 
aiko užsižymėti, kitus reikalus 
atidėti į šalį, o stengtis daly
vauti “Birutės” koncerte.

M. Kasparaitis.

kus bus padaryta didžiausias 
darbas kokį kada musų Drau
gija turėjo po išleidimo Vinco 
Kudirkos raštų.

Geistina kad nariai pasisten
gtų užsimokėti mokestis už da
bartinius metus, o taipgi už per
eitus kurie dar nebaigė mokėti. 
Tą padarius greičiau gausime 
“Pasaulio Istorijos” paskutinį 
tomą.

Neišmanėliai
Pereitą vasarą kas tai “San

daroj” pravėpo, o bolševikų lai
kraščiai pakartėje, kad TMD. 
smunka, dėlto kad mokėjo rank
pinigių už “Dailės Milžinus”.

Šiose dienose centras užmo
kėjo likusius $450 už tos kny
gos atspausdinimą. Dabar tie 
neišmanėliai galės sakyti kad 
dar ant tiek Draugija nusmuko.

Išleista virš 1,000 knygų, rei
škia apie tiek narių ją gaus. O 
ką tas reiškia? Tas reiškia kad 
Draugijai už tas knygas sueis 
arti $2,000 metinių mokesnių.

Ar gali skaityt Draugiją puo
lančia jeigu turi įvestint $750 
už išleidimą knygos, kuri pas
kui Draugijos iždan atneša du
syk ar net netoli tris syk tiek?

Nominacijos Prasidėjo
TMD. kuopose jau eina no

minacijos TMD. centro valdy
bos narių, ir kaip greitai no
minacijos bus užbaigta prasi
dės balsavimas. Geistina kad 
kuopos pasistengtų nominacijas 
greitai atlikti ir grąžinti centro 
sekretoriui kaip lakšteliuose 
nurodyta.

Nominuoja vieni senus valdy
bos narius, kiti naujus.

Išleidus “Dailės Milžinus”, 
dabar Centro Valdyba rūpinasi 
suruošimu trečio tomo “Pasau- 
io Istorijos”. Tą darbą atli-

PERTH AMBOY, N. J.
Nors musų mieste Lietuvių 

gyvena nemažas būrelis bet lai
kraščiuose iš musų gyvenimo 
žinelių mažai matyti, nors čia 
irgi darbuojamės išsijuosę.

Daugiausia naudingo darbo 
nuveikė Šv. Kazimiero Draugi
ja, tik žinoma ne sau, ne Lietu
viams bet Lenkams. Savo susi
rinkime nutarė iš draugijos iž
do paskirti šimtą dolarių nu- 
nialiavojimui vieno šventojo 
Lenkų bažnyčioje, bet kadangi 
draugijos valdyba susideda iš 
laisvesnių žmonių tai nelabai 
skubinasi Lenkams šimtinę pa- 
kišt. Lenkiški Lietuviai tuo la
bai pasipiktino, išrinko savo 
pusiau Lenkišką komitetą, ka
dangi jų yra diduma, ir naujas 
komitetas viską išpildė. Kitame 
susirinkime kaip kas pradėjo 
murmėt už tai ir ėmė vieni ki
tiems akis maliavot, ir taip du 
žmoneliai apsimaliavojo kaip už 
šimtą dolarių. Tai vis Lenku 
parapijonįs. Pažangesni Lietu
viai dabar turi gardaus juoko.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

G. P. O. Box 127, New York City-
A; Naujausia komedija

“Ekscelencija”
Keturių aktų Komedija 
apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės, tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
j Kauną “aukštų” žentų 
jieškot ir kaip jos pa
puolė į Kauno žulikų 
nagus, iš kurių jas lai
ku, du Amerikiečiai vy
rai laiku išgelbėjo ir 
patįs su jom apsivedė. 
Veikale dalyvauja trįs 
moterįs ir šeši vyrai. 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 
akt-uose. Reikalaukite 
Dirvoje. Kaina 50c.

25*
—yra tai 

tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

25* -

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

Mirtis nepamiršta ir musų 
žmonių. Vasario 12 d. pasimirė 
Izabelė Joneliunienė po sunkios 
operacijos. Paliko dideliame nu
liūdime vyras, trįs sūnus ir dvi 
dukterįs. Lai buna lengva jai 
ilsėtis šioje svetimoje žemęlėje.

Dzūkelis.
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D T K VrA

Marija Ruett.

“VAIDEVUTIS”
-O'- 

ISTORINĖ APYSAKA

GERA NAUJIENA
PLIKIAMS

Vertė Brundulas.

SUSIVIENIJIMO RINKIMAI
 *-----------------------------------------------------

Sveiki, Vienybiečiai!
“Dirvos” Redakcija širdingai 

sveikina “Vienybės’! Bendrovės 
Seimą, kuris įvyksta Kovo 3 d. 
Brooklyne. Sveikina savo ir sa
vo skaitytojų vardu, linkėdama 
kad suvažiavę Vienybiečiai pa
darytų kuodaugiausia naudingų 
tarimų ir parodytų dar didesnį 
pasiryžimą platinti “Vienybę’ 
kuoplačiausia tarp Lietuvių, su
stiprinimui dvasios dorų vien
taučių, ištraukimui iš dumbly
nes suklaidintų, parodymui ke
lio tiems kurie nežino ko jieško.

“Vienybė” ir “Dirva”, buda-

CUSIVIENIJIMO rinkimai 
jau prasidėjo. Balandžio 

30 dieną turi baigtis.
Nieko tokio butų pati ta 

procedūra jeigu ne atkakli 
politika kokia Susivienijime 
eina. Trumpai sakant, ko
munistai slaptai, viešai, vy
riškai, bobiškai ir dar kitaip 
varo agitaciją pravaryti sa
vo kandidatus į centro val
dybą.

Jie varo baisiausią ataką. 
Mums tautininkams viskas 
kas lieka tai atmušti jų ata
ką ir jų kandidatus neįsilei
sti, kaip neįsileidome perei- 
tias keliais rinkimais, nuo 
to kai jie užvedė savo kru- 
cijadą Susivienijimą pasi
grobti.

Į musų prirodymus kad 
jie sunaudos SLA. iždą sa
vo partijos reikalams, jie 
išgalvojo primetimus buk 
kas tai vienas norįs pasisa
vinti sau visą organizaciją. 
Jiems nesvarbu kad tauti
ninkai per suvirs 40 metų 
sergėjo ii’ Susivienijimą ir 
išaugino jį naudingu ne tik 
“buožėms” bet ir patiems 
Lietuviams darbininkams.

Viskas kas komunistų 
galvelėse dabar siaučia tai 
kad jiems REIKIA Susivie
nijimas užvaldyti, ir jie ne
paiso kaip tą darys ir kaip 
atsieks.

Ką jie užsimojo padaryti 
su Susivienijimu, tą pradėjo 
primesti dabartiniams orga- 
primesti dabartiniams orga
nizacijos vedėjams, kad už
slėpus tamsių darbininkų 
akyse savo klastas.

Nieko kito mums nerei
kia daryti atmušimui komu
nistų atako ant Susivienji- 
mo kaip tik BALSUOTI 
UŽ VISUS SENUS — DA
BARTINIUS — VIRŠININ
KUS. Tai yra lengviausias 
darbas. Balsavimo lakšte
liuose kuriuos nariai susi
rinkime gaus musų kandi
datų vardai stovi PIRMO
JE VIETOJE. Prie jų pa- 
dėsit kryželį ir užteks.

Susivienijimas buvo tau
tininkų organizacija ir turi 
tokia pasilikti.

Rusijos Nusiginklavimo 
Siulinėjimai

Sovietų Rusijos carai siūlo 
Tautų Sąjungai savo sugalvotą 
nusiginklavimo planų. Tas pla
nas siūlo pradėti darbą taip kad 
vienų metų bėgiu valstybės 
neturėtų kaip viena kitai karą 
skelbti. Turi būti panaikinta 
organizuotos žemės, vandens ir 
oro kariškos spėkos ir 
dustrijų šakos kurios 
karo įnagius.

Tokių sumanymų jau
visokie galvočiai prisiulė, bet 
reikia kad Rusija pati pradėtų 
daryti pavyzdį. Iš vienos pusės 
kalba apie talkas, o žiūrėkit ką 
Maskvos carai daro Chinijoj: 
visą Rusiją smaugia ir badu 
marina kad tik surinkus dau
giau aukso Chinijos revoliucijai 
įkūnyti,

tos in- 
gamina

senai ir

mos vienodų pažiūrų į Lietuvą 
sudarė didelę atsparą musų tau
tos ardytojams kurie nepažįsta 
valstybingumo, kurie atmetę 
liaudies grovę šokinėja visomis 
pusėmis už savo partijos egzis
tavimą, stengdamosi išnaikinti 
kitas partijas, nežiūrint kad to
kiu savo darbu kasa duobę ir 
visai valstybei.

Garsi Anglijos sufragistė, S. 
Pankhurst, sako kad iki 1934 
metų viso pasaulio moteris tu
rės balsavimo teises. Net pu
siau civilizuotose šalyse moterįs 
tuo laiku bus iškovojusios sau 
balsavimą, sako ji.

DUNDA KANUOLĖS
(Kareivių Daina) 

Dunda kanuolės, laukai net kratos 
Ten ant rubežių mus Lietuvos;
Gaudžia trimitai, žirgai sužvingo, 
Girdis už miško aidai dainos:

“Kančias didžiausias mes iškentėjom 
“Gindami šalį savo narsiai,
“Kur mes užėjom — žemė drebėjo, 
“Taip mes kariavom šauniai, drąsiai. 
“O tu, Lietuva, mums už tą vargą, 
“Už tuos galingus karo žygius, 
“Ar paminėsi knygoj nors vardą, 
“Ar gerbt mokėsi savo sūnūs?”

Vėlei nutilo aidas dainužės, 
Vien tik vaitojims buvo girdėt, 
Kaip toli, toli ten už giružės 
Ėmė nuo šūvių žemė drebėt.

V. A. Kareivis.

PLUNKSNOS DRAUGEI
(Aukoju Petr-lei M., Amerikoje) 

Linksma tu dainuoji kai miško gegutė, 
Nerupi tau bėdos ir sunkus vargai;
Tavoji dainelė visuomet linksmutė, 
Reti ir svajingi jos girdis balsai.
Tavoji dainelė viliote vilioja
Užburton valstijon gražiausių sapnų, 
Kur meilė vien žydi, širdis kur plasnoja, 
Erdvėje — nejaučia liūdesio, skausmų.
Iš-tavo dainelių aš vainiką pinsiu, 
Dabinsiu aš juoju savasias mintis, 
Ir savo žodeliais jįjį padabinsiu, 
Per jįjį pirmoji mus bus pažintis.
Linksma tat dainuoki kol jautri širdelė, 
Kol vargas nespaudžia — gali dar dainuot; 
Krūtinėj kol dega žavinga ugnelė, 
Kol gali dainelėms žmoniją paguost.

Alytus. Ant. Skrinskis.

NIEKO MALONESNIO
Vai kas didesni man džiaugsmą teikia, 
Ko širdžiai mano labiausia reikia?

Nieko didesnio ji trokšt negali
Kaip kad mylėtų mane mergelė.

Vai ką gražesnio gamta pateiktų
Ką mano akįs matyti geistų?

Nieko gražesnio būti negali
Kaip gilios akįs mano mergelės.

Vai ką meilesnio nori girdėti
Koki smagumą ausįs turėti?

Nieko meilesnio būti negali
Kaip jautri daina mano mergelės.

Aš jos veidelį trokštu matyti,
Josios dainelių geidžiu klausyti;

Josios kalbelių noriu girdėti,
Aš visą jąją geidžiu mylėti....

Dievai didžiausi man džiaugsmą duotų 
Jei tą mergelę man atiduotų....

_ Adonis.

(Tąsa iš pereito num.)
III

Dievų Išrinktas Vadas
dr staiga, kaip iš vienos krutinės, pasi

girdo didis riksmas:
— Einame priešų mušti! Einame! At

mokėsime jiems krauju ir ugnimi!
Vaidila pakėlė aukštyn ranką.
— Garbė rustam Perkūnui ir didžiai 

Lietuvai 'kad suteikia mano broliams galės. 
Bet kada gi jus pulsite priešus, kas gi 
jums vadovaus? Kur gi tas vyras kuris 
suteiks mano žmonėms pergalėjimą?....

Ir vėl užviešpatavo tyla. Nevienas 
apsidairė aplinkui, kas gi butų galima iš
rinkti. Kai kas ir pats noriai kunigu lik
tųsi.

Bet visi pažvelgė į šviesią prie laužo 
stovinčią stovylą ir vienbalsiai sušuko:

— Brutenis vadas! Jis mus prieš Len
kus ves!

Vaidila ranka davė ženklą nutilti.
Minia nežinojo kas daryti, kas rinkti. 

Kunigas nulipo nuo laužo laiptų. Bet nevi
si dar čia susirinko.

Uždegkime dievams ugnį, kada skais
ti liepsna į dangų pakils tada ateis Lietu
vių kunigaikštis....

Bet minia vėl šaukė:
— Dievai jau davė ženklą, tau save 

valią pareiškė!
— Tu liksi musų kunigaikščiu!
— Nutilkit, — tarė Vaidila, o kai šau

ksmai nutilo, pakėlė jis savo ranką į viršų
— Aš dievų tarnas, — tarė jis. — Aš. 

kunigaikščiu būti negaliu. Reikalinga vy
ras kurio kieta ranka. Jums jį Lietuva 
laisvės deivė, atsiųs. Užkurkim šventąją 
ugnį!

Jis davė ženklą. Tuojau Krivės ir 
Vaidilutės pradėjo dainuoti ir tris kartus 
aplink laužą apėjo. Paskui juos sekė au 
kas teikusieji: vieni laukų vaisius, grudus 
juodąsias ropes ir kitus vaisius, o kiti iš 
ragų pilstė kumelių pieną ir saldų medų.

Krivės, kurie tik rūpindavos gėlių ii 
žolių vaistams rinkimu, į aukurą dėjo kva
pias gėles, rūtas, timinėlius ir kitus mišku 
ir laukų žolynus.

Galų gale vienas iš krivių-aukotojų už
degė smalingą žiburį ir padavė jį Brute 
niui.

Jis pakėlė jį viršun ir sušuko:
— Rustus Perkūne, garbė tau! — 

įkišo degantį žiburį į patį laužo vidurį.
Pakilo juodi dūmai.
O miške kaž kas sudūdavo. Tai gink

luoti vyrai ėjo.
— Kuodis su savo draugais ateina, — 

kaž kas toliau stovėjęs atsiliepė.
Bet laužas dar neįsidegė, dar liepsnos 

nebuvo.
Užsidegė aplinkui smulkios šakelės ii 

skaisčios liepsnelės aplinkui pleveno.
— Garbė Perkūnui, — tarė vyro bal

sas.
— A, tai Širvintai atėjo, — atsišaukė 

minioje.
— Kas gi dar ateis? Ar gi dievai sa

vo valios nenorėjo parodyt? — klausinėjo 
vienas kito tylumoje. Skaisti liepsna ne
kilo, nors Vaidilos laužą iš visų pusių bar
stė grūdais.

Tik staiga pasigirdo liepinio trimito 
balsas iš ežero pusės. Po mišką pasklido 
graudus ir galingas aidas, tarytum į mil
žinišką kovą visus šaukė.

Ugnies pluokštas staiga patamsy j šo
ko viršun, žiežirbos aplinkui pasipylė. 
Laužas pasislėpė ugnyje.

— Garbė Lietuvių Kunigaikščiui! — 
garsiai suriko Brutenis.

Prie švento aržuolo stovėjo Vaidevu
tis. Ir kaip vienas žmogus visi prieš jį že
mėn puolė.

Dibvai davė ženklą. Lietuviai turėjo 
jsavo kunigaikštį.

Minia nusilenkė prieš dievų išrinktąjį. 
O jis aukštas ir galingas, kaip Lietuvos 
aržuolas, stovėjo prieš juos.

— Garbė dievui' Praamžiui! — tarė

ii
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aplink šventas vietas ji 
Pagal jų čiulbėjimo ir le 

vaidilos burdavo. Lygia 
Lietuviai ir žalčius, drie

jis. — Tegul jo galinga ranka suteikia ma
no žmonėms laimę ir priešų nugalėjimą.

Danguje išbalo žvaigždės. Mėnulis 
jau pasislėpė. Pasirodė patįs pirmieji 
tekančios saulės spindulėliai. Žmonės 
stojo aplink laužą, ant kurio Brutenis 
gino aukas.

Pradėjo čiulbėti miško paukšteliai.
nebijojo žmonių. Lietuviai nekankindave 
paukštelių bet atvirkščiai juos kaip gale 
darni globodavo. Deginant aukas, aplinl 
degančius laužus visados pribarstydavt 
grudų kurie buvo paliekami miškų giesmi 
ainkams; todėl 
daug ir būdavo, 
kiojimo dažnai 
globojo senovės
žus ir kitus šliužus, kurių Prūsų ir Lietu 
zių miškuose knibždėte knibždėjo. Žalčiu 
Lietuviai laikydavo savo namuose.

Ir dabar, paukšteliams sučiulbus, vy 
•iausias burtininkas Vitenis ilgai klausė' 
jų balsų ir galų gale pakėlė aukštyn ranką

Visi aplinkui susirinko. Norėjo pažiu 
rėt naujų burtų.

— Ir vaidiloms ir krivėms, — tarė jis 
— reikalinga vadas. Jei žmonės turi Vai 
levutį, mums dievai, suteikia Krivių-Kri 
vaitį — Brutenį.

— Garbė Perkūnui!
Niekas nesistebėjo del tų burtų. Ne; 

irgi galėjo apsirikti išmintingas Vitenis 
juk jis kiekvieną paukščių balsą suprato 
Be to, kas gi tarp kunigą yra tinkamesni' 
šiai garbingai vietai už Brutenį?

Didžiausiu džiaugsmo riksmu sutinkt; 
įauja žinia. Ir vėl pakilo didi liepsna, 
uo metu kilo į dangų skaisti saulutė 
iripildė savo spinduliais tamsų mišką.

Brutenis tarė:
— Jau saulė-močiutė sveikina Prūsų 

Lietuvių ir Žemaičių kunigaikštį! DievL 
šanksto džiaugias. Džiaugias ir žmonė 
varką padarę. Jus iš toli, mano broliai 
įtvykot. Eikit pailsėtų medžių pavėsyj* 
Ryt jums dievai savo valią apreikš.

Šitaip kalbėjo išmintingas Krivių-Kri 
zaitis. O kunigaikštis Vaidevutis kviet 
zyrus į savo namus pasivaišintų.

Nuovargis apėmė susirinkusius, tode 
visi išsiskirstė po mišką pasilsėtų. Vaide 
žūtis su savo sunais skubėjo namon. Vi
durdienį turi pas jį visi susirinkti, ir, ži 
loma, reikėjo pamanyti apie vaišinimą.

Moterįs šiose apeigose nedalyvavo, to 
del Vaidevučio žmona su dukterim narni' 
kasdieninius darbus dirbo.

Vienas Vaidevučio sūnų nubėgo Į ma 
’ušę pranešt jai žinią kad tėvas kunigaik 
ičiu išrinktas ir kad tuojau jis namon gry 
žta.

Išėjo Alane su dviem savo dukrelėrr 
Mitą ir Kadina (Živilės ir tada namie ne 
buvo) vyrą ir sūnūs sutikti, jiems koja: 
nuplauti ir pasveikint kunigaikštį.

Visos tris moterįs aukštos ir stiprios 
buvo. Jų vienodi lininiai drabužiai siekė 
iki žemės, o rankos ir krutinės buvo ati
dengtos. Gintaro karoliai puošė jų kak
lus. Mergaitės ant galvų turėjo rūtų vai
nikus, o Alane drobinį uždangalą, vadina
mą kiku, kuris buvo pabarzdyj sumegstas.

Kai Vaidevutis prisiartino prie namų, 
Alane atsiklaupė ir pasveikino jį kaip ku
nigaikštį, o jis maloniai ją pakėlė ir apka
bino.

Dukteris tėvui ir vyresniems broliams 
nuplovė kojas.

— Žmona,—švelniai tarė Vaidevutis,— 
šiandien turėsime svečių. Pasiruošk kad 
Prūsų kunigaikštis neišleistų iš savo namų 
alkanų svečių.

— Viską padarysiu kaip tu sakai, — 
atsak,ė žmona.

Vėliau visi ėmėsi savo darbo. Kiek pa- 
ukėjus, Vaidevutis sušuko:.

— Žmona, šiandien Živilė namon ateis.
Alane iš džiaugsmo sujudo ir nuėjo 

šaukt dukterų. Ir ji kaip ir tėvas daugiau
sia mylėjo savo grąžią dukrelę.

j (Bus daugiau)

Brooklyn, N. Y. — Iš Norve
gijos atvyko profesorius Ask- 
haven, išradėjas naujo budo su
grąžinti ant plikų galvų plau
kus. Jo išradimas yra susiuvi-* 
nas plaukų tiesiog į plikę. Vi- 
lutiniai imant reikalinga 35,000 
liaukų vienai plikei.

Per eilę metų studijavęs vi- 
okius budus atgrąžinimui žel- 
nenų ant plikų galvų, jis išra- 
lo jog vienatinis būdas yra tai 
siūti plaukus. Susiūti plaukai 
(aivoje gali būti ilgi arba trum- 
li, ir taip ilgai kolei įpykus pa- 
;i neišpeš.

Plaukai buna kaip naturališ- 
:i ir negalima atskirti ar jie 
uaugę iš savęs ar susiūti vė- 
iau.

Bet jau prastas darbininkėlis 
ilikis negali svajoti apie papuo- 
imą savo galvos plaukais, nes 
as darbas atsieina nuo $2,000 
ki $4,000, žiūrint ar visai pli- : 
:as ar tik dalimai.

Operacija sako yra be skaus- 
ao, naudojama tam tikri vais
ai skausmo sulaikymui, bet tik 
io mažą dalį galima vienu sykiu 
iuti. Paskui reikia vėl dvi die- 
las palaukti. Viso trunka pora 
'.r tris mėnesiai iki galima pli- 

paslėpti.

3AR VIS ATBALSIAI 
APIE “JUODĄ 

KARŽYGĮ”
I; Tariu pagarbos žodį gerbia- 

nam “Juodo Karžygio” auto- 
iui už taip puikų veikalą. Kam. 
ik duodu paskaityti tą istoriją 
isi labai mėgsta ir neatsidžiau- 
dami skaito po du kartus. Vie- 
as mano draugas pradėjo skal
yti “Juodą Karžygį” ir jis jam 

taip patiko kad jis per naktį ne- 
nigo kol perskaitė visą suvirs 
100 puslapių knygą.

Bet reikia ir tas prisiminti: 
ada mes su malonumu pasilsio 
aiku skaitome tokią knygą, ne- 
sivaizdinam kiek darbo, kiek 
lemiegotų naktų ir galvojimo 
:okios knygos paima jų rašyte
ams. Todėl nuo savęs patar

čiau kurie dar nenusipirkę “Juo- 
lą Karžygį” kuogreičiausia įsi
gyti, o nesigraudinsit.

Taip pat yra vertas pagerbi- 
no poetas Adonis už taip malo
nias ir jautrias eiles. Nors ir 
eitų poetų eilutės gražios, bet 
kiti tik retkarčiais į “Dirvą” ei- 
ių parašo, o gerb. Adonis kiek
vieną numerį dar ir po dvi, ir 
vis savo mergelę apdainuoja.

Qal jisai yra koks vienuolis.... ■
Su pagarba Jieva Klimienė 

Stamford, Conn.

NEURALGIJOS 
KENTĖTOJAI, 

SKAITYKIT ŠI

Nėra Reikalo Ilgiau Kentėt 
šiuos Baisius 

Skausmus.

Del greičiausios, patvariausios pa
galbos nuo neuralgijos skausmu var- 
tokit Johnson’s Red Cross Plasterj. 
Jis pašalina šių agonizuojančijų prie
puolių skausmus tarsi magiškai. Per 
40 metų ši gelbstinti, niekuomet ne- 
apvylianti gyduole yra patogumas 
kentėtojams nuo Reumatizmo ir Pa- 
dragos, suirusių nervų, uždegimų, 
etc., savo umu ir tikru veizimu.

Čia apie; jį nėra jokios paslapties 
— gyduolė pašalina skaūsmus. Ir 
kiekvienas Red Cross Kidney Plaster 
■turi pilnų gydymo jiegų iki plaste- 
ris atlieka savo pilną darbą pašalini- 
fmui skausmo. Taigi būtinai žiūrėkit 
kad vartojamas plasteris butų John
son’s. Parsiduoda visose vaistinėse.



okštuotas Kaunas
Kauną galima pavadinti bokštų ir so

dų miestu.
Musų miestas yra, žinoma, ir seniau 

buvęs gražus. Reikia tik išsivaizduoti se
novės, anot Vokiečių vadinamą “Kauen” 
pilj, kaip jis tuomet turėjo atrodyti gra
žiai dviejų sraunių upių sątekmėje.

Pilies griuvėsiai yra išlikę iki šių die
nų. Juos gerbdami, seneliau esame apsta
tę juos žmogaus buityje taip reikalingomis 
trobelėmis, kurių duryse paprastai yra iš
pjaunamos širdutės. Dabar jos visos, tos 
trobelės, nugriautos. Pati pilis išcemen- 
tuota. Nors dar aplinkui ir liko daug pa- 
pakrypusių, kad ir dekorativių, lūšnelių, 
kelią j pilį pastojančių. Jas nugriauti nė
ra galimybės. Jos, pasirodo, neįperkamos.

Užtat, kiek teko girdėti, Danai kadai
se dirbę viso miestą planą, buvo taip suža
vėti dviejų upių sątekme, ties Seminarija, 
kad toje vietoje paliko aikštelę, ne kokiam 
ten utilinariškam ar dekorativiam trobe
siui bet pačiam paminklui pastatyti.

. Ten kur sueina dvi Lietuvos didžiosios 
upės-----  Nemunas ir Vilija — turėjo bū
ti nuliedintas milžiniškas musų Vytis. Ant 
atatinkamo žirgo, o žirgas ant atatinkamo 
pamato-papėdės. Simbolingai šiam mies
tui ir visai šaliai ginti. Žirgvaikis galima 
matyti labai ištolo, bepriplaukiant Kauno 
miestą.

Kol kas tebėra tik svetimųjų, “užrube- 
žinių”, žmonių apibrėžta vieta Vyčiui atsi
stoti bei kardu pašvytuoti. Ir tai gerai! 
Mes dabar tą vietą jau žinome, visokiario- 
pais atžvilgiais iš tolygių jai gretimų vie- 
ftų išskiriame ir teikiame iš anksto jai pa- 
pagarbos.

Bet tuo dar miesto gražumai ir miesto 
pagražinimai nesibaigia.

Kauno miestas pilnas bokštų. Taip!
Jei toks Budapeštas, o ypač toki Ko

penhaga, skaitosi “bokštų miestais”, tai ne 
mažesniu pasisekimu galima skaityti ir 
Kauną bokštų miestu.

Jei Kopenhagos kiekvienas padoresnis 
gyventojas ir savo šalį bemylįs žmogus, 
naują namą statydamas, stengiasi jį kaip 
už ausų ištempti aukštyn ir prilipinti jam 
kokį bokštapalaikį ir tai Kauniškiai namų 
statytojai elgiasi ne mažesniu atsidėjimu. 
Vargingesnieji, užpludus madai, stengiasi 
prie stogo bent kokį šalgą prikalti, užmau
ti bučių, ar prinarplioti vielų, radio pri
imtuvams, antenoms. Užtat besileidžiant 
Ukmergės plentu Kaunas atrodo kaip koks 
sausų žalgų miestas, ar giria. Beveik 
kaip kokioje dabarties Rusijos mažesnėje 
stotelėje: privažiuodamas paprastai tema
tai tik apkaišiotomis radio žalgomis namus 
(kaip žinoma, Rusija šiuo atveju yra pada
rius labai didėlę pažangą). Turtingesnieji 
Kauno gyventojai stato ant savo namų jau 
tikrus bokštus.

Miestas skverbiasi į puikius pakaunės 
aržuolynus ir pakauniškes girias; alėjos ii' 
medžiai turi tendencijos vis nykti, mažėti 
ir dingti. Vytauto Kalnas su jo puikiais 
aržuolais turėtų būti stropiai saugojamas. 
Gal but daugiau negu iki šiol. Juk ateity-/ 
je tas bus didelė retenybė, šalia (sakysim 
didmiesčio Kauno) tokios rūšies parkas.

Bet ir dabar, mes Kauniečiai mėgstam 
šį parką ir pirmai progai pasitaikius eina
me šventadieniais ir šiaip jau vakarais pa
sivaikščioti, futbolo pasižiūrėti ir taip pat

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

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvei!, pas daktarų, pas barzda
skutį, paskriaueių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
1915, pusi. 95 ........................................... 35c

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

pavyzdingų iš molio sudrėbtų trobų, pa
prasčiausiu ir itin pigiu budu pastatytų. 
Kol kas mes mėgstame čia besivaikštinėda- 
mi pagraužti, palukštenti saulėžolių, su
tartinai užtraukti Rusų “častušką” ir pa- 
sigroėti harmoškos įstabiu balsu, kuris at
rodo ypač gražus ir dievinas, skaisčiai Lie
tuvos saulei besileidžiant už įstagaus Mic
kevičiaus slėnio ir kitur, gamtai imant 
pilkėti ir žmogui šventadieniškai benusi- 
teikiant. “Lietuva”.

W
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ATMINTIES VAIZDAI
Atsimenu vieną gražią vietelę
Ant Hudsono kranto, tarp girių žalių, 
Stovi ant kalno nedidis namelis 
Toli atsiskyręs vienas nuo kitų.

Aplinkui šakoti medeliai jį puošia,. 
Tartum vainikai nupinti gamtos, 
Pjaunama pieva it divonas tiesias, 
Kas vakarą vilgoms perlais rasos.

Už divonų pievos alyvų medeliai, 
Kvepiančių rožių krūmeliai maži, 
Aptvertas nedidelis gėlių darželis, 
Po jo seka sodnas ir giria žalia.

Giria ir kalnai, duobėtos pakalnės, 
Žaliuojančios pievos, užsėti laukai, 
Obelės senos, surimbę, kuprotos, 
Tartum tos vietos naktiniai sargai.

Vieną ypatingai turiu paminėti, 
,Ji slepia meilužių išdrožtas raides, 
Kiekvieną pavėsin savo vilioja 
Išplėtus drūtas lapotas šakas.

Mylėjau ir aš jos pavėsyj sėdėti, 
Klausyti paukštelių dainelių skardžių, 
Gėrėtis žavėtina upės gražybe 
Ir vaizdais uoluotų didelių kalnų,

Kalnų kurie savo karbuotas viršūnes
Iškėlę padangėn viršum debesų, 
Nugulę pakrantę tiesias į tolį 
Kiek gali matytis regėjims akių'.

Apačioj vanduo beg’, supas, liūliuoja, 
Mąinosi, blizga, saulės spinduliuos, 
Vietom žolynai jo pavirsi kloja, 
It brangus aksomai nutiesti gamtos.

Mažutės salukės vandens nubučiuotos, 
Krūmeliais apaugę jii aukšti krantai, 
Krūmuose ančių laukinių guštelės, 
Meilės, gyvumo ir grožės vaizdai.

O kad saulė rengias į vakarų tolį, 
Neapsakomai puikus yra reginys — 
Per upę už kalnų varsuodamas taką 
Lėtai žemyn leidžias saulės skritulys.

Lėtai žemyn leidžias ir sielą žavėja 
Skęsdamas grožėj auksinių spalvų, 
Šviesa paskutinė it ugnis raudona 
Mažėja ir dingsta visai už kalnų.

Dingus saulutei, vėl kitos gražybės: 
Pasilieja srovės rausvų debesų, 
It skraistės dievaičių sidabru dabintų, 
Tartum butų austos dangaus angelų.

Aplinkui jų plauko melsvi debesėliai, 
Skubindami gena viens kitą toli, 
Myluoja, bučiuojas, skirstosi ir nyksta, 
Paslaptybė jų it bedugnė gili.

O kokia gražybė, koks oro ramumas, 
Koks švelnus vęjelio pūtimas tada 
Kada pasirodo žvaigždė vakarinė, 
Nakties rubu rengias j guolį gamta.

Ramiai snaudž’ girios, kalnai, pievelės.
Sukrapintos perlais sidabro rasos, 
Ilsis žvėreliai, nutilsta paukšteliai 
Saugiai pasislėpę medelių šakos’.

Margos peteliškės, darbščios bitelės 
Neplesda sparneliais, nekuten’ žiedų, 
Rengia nakvynę po tankius žolynus 
Klausydamos vėjo lopšinių dainų.

O naktis galinga saldžius sapnus 
audžia,

Tamsius sparnus skleidžia, migdo 
viską,

It motina vaikus myluoja, bučiuoja, 
Viską glamonėja naktinė tamsa.

Oras tada vėsus, tyla viešpatauja, 
Vanduo pasipuošia šviesos žiburiais, 
Žavėtinas dangus žvaigždėm nubarstytas 
It laukas apsėtas tyrumo žiedais.

Čia man žodžių trūksta žvaigždes 
apdainuoti,

Nėra man tos laimės suteikus gamta. 
Dikčiai širdis plaka, mintis klajoja, 
Ir sielą žavėja mėnulio šviesa.

M. A. Karbonskienė.

uiaiių uugnens nno luveie, 
Melsvas vandenėlis tavo patalėlis 
Baltos bangelės tavo pagalvėlė....

DIRVA

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
E -............. ■ -B

NEBIJAU!

Esu jaunas, esu linksmas 
Ir malonus ir smagus, 
Bet lai mane kas užgauna 
Tuoj susuksiu jam ragus!

Ką manai!
Kasdien esu aš ginkluotas, 
Prie tų ginklų pripratau, 
Ir ne šiandien, ir ne vakar 
Tikru kariu palikau, 

Dievaži.
Mano petį lenkia kardas, 
žiba saulės spinduliuos, 
Mano širdį jis ramina, 
Kai ką kerta, kam suduos 

Mirtinai.
Mano kardas gryno plieno, 
Jisai skina man takus, 
Jis ne vieną jau nuvarė 
Pasilsėti j kapus, 

Amžinai.
Mano kardas mano draugas, 
Su juo nieko nebijau, 
Kas durtuvą man gelanda 
Aš krutinę jam statau — 

Nebijau!
Kudlius.

V
ISAI TRUMPU LAIKU pa
sirodys "Dirvoje šis žin
geidus istoriškas romanas 
iš anų garsių Vikingų laikų 

kuomet jie siautė po Baltijos juras, po 
Lietuvą, ir visus kitus tais laikais ži

nomus vandenis.
Dalykas einasi apie vieną Žemai

tijoj, kur dabar randasi Palanga, Vi
kingų pavogtą vaikutį, kurs išaugęs j 
vyrą Švedų tarpe patampa garsiu ju
rų karžygiu, todėl veikalas nors išves 
į svetimus kraštus — skersai jurų Į kai
myniškas ir tolimas šalis, nebus skai
tytojams svetimas. Veikalas Įpintas 
Į tų laikų garsius istoriškus žygius ir 
bus žingeidus skaityti.

Romanas prasideda Lietuvoje ir 
baigsis Lietuvoje, bet labai liūdnai, 
delei priežasčių kurias veikale užtik
site.

Daug turime romanų iš Lietuvių 
prietikių su Rusais, Lenkais, Vokie
čiais, bet Vikingų šalis beveik visiškai 
musų raštuose nepaliestos. Nėra jo
kio žymesnio originalio veikalo iš prie
tikių juruose, tat ’BALTI JOS ARAS’ 
bus didelė šviežiena kokią tik "Dir
va” savo skaityojams gali patiekti.

Skaitymas bus žingeidesnis ir gra
žesnis už “JUODĄ KARŽYGĮ”, ku
riuo tūkstančiai gėrėjosi. DĖLTO at- 
naujinkit savo prenumeratas, užrašy- 
kit “Dirvą” savo draugams ir gimi
nėms čia Amerikoj, Lietuvoje ir kito
se pasaulio dalyse. Kaina nebus pa- 
brapginta. Skaitymo bus metams ar 
daugiau laiko. Nepraleiskit!

Nuo Juokų Red.: Nežinodami 
ar gerb. Kudlius teisybę rašo 
šias jo eiles talpiname Juokų 
kampelyje....

Jeigu dar neišmirė anų senų 
laikų šio kampelio skaitytojai 
atsimins kad gerb. Kudlius ki
tados kada čia eiles rašinėjo, 
bet ne apie kariones, o apie.-“ 
mergelių širdeles. ...

žinios iš sovietų rojaus skel
bia jog ten stoka daugelio mais
to dalykų ir grasia badas.

Sovietų Rusiją galima atvaiz
duoti kaip Lietuvos tamsią bo
belę: ką tik sugriebus tuoj eks
portuoja į užrubežius kad tik 
daugiau gautų aukso. Paskui 
tą auksą sunaudoja propagan
dai užrubežiuose, o žmonės turi 
badauti. Nebando pirkti už tą 
auksą reikalingų gyvenimui da
lykų.

Ir Lietuvos kaimietės: ką tik

Juodas Karžygis
Nieko panašaus savo gyvenime neskaitėt ir ne- 

gausit paskaityti jeigu praleisk neįsigiję "JUODĄ KAR
ŽYGĮ”.

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

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

užsiaugino ar pasidarė sviesto 
ar sūrelį neša į miestą ir par
duoda, patįs badauja, o pinigus 
neša kunigėliui ant mišių.
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NEVILIOK
«

Neviliok mane akelėm
Savo paslaptingos,
Verčiau tarki man žodelį 
Meilų ir jausmingą.

Tą linksma skaitau dienelę 
Kad galiu lankyti, 
Kada tave, mylimoji, 
Gaunu pamatyti.

Ir liūdnumo ir rūstumo
Širdužė pažįsta
Jeigu dieną kurią vieną 
Tavęs neišvystu.

Ar jauti tu kaip aš trokštu 
Tave vis matyti, 
Džiaugtis tavo akių grože, 
Kalbelių klausyti....

Trokštu tave apkabinti, 
Švelniai pamyluoti
Ir priglaudęs prie krutinės 
Karštai pabučiuoti....

Ar ta laimė bus man duota 
Kas galėtų spėti,
Tiktai linksma kad širdužė 
Tave gal mylėti.

Jeigu meilę man paskyrus 
Laikyk ją giliausia, 
Lai iš širdies tavo niekas 
Negalės išrauti.

Adonis.



UNCLE WIGGILY’S TRICKS

I ėTust beca-ttse Uncle,

By Juni u s

Jau Laika

and. his sars 
lookecL Iik.e 
rina-t-oss

PGg£ >

Akrono Naujienos

ateiti pas mus išsirinkt sau 
Pavasarinį Ploščių ir Vasa
rinį Siutą. Gauta naujau
sios šio sezono materijos. 
Darbas atliekama pirmos 
klesos. Kainos prieinamos. 
Kreipkitės pas savo tautie
tį. Taipgi taisom ir prosi- 
jam senas drapanas.

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

because he himself is vile; he 
merely goes to cheek up on the 
vileness of the rest of the audi-
ence.

From the murderer’s stand
point even “occasional insanity’’ 
is better than none.

----- o-----
Nakedness in the chorus real

ly is vulgar. That in the audi
ence is shielded by semi-dark-

Mother: I object to these one 
piece bathing suits.

Daughter: 
think I 
hing.

Oh, mother, I 
ought to wear some-

“This is a grave situation’’, 
he said, as he stumbled over a 
tombstone.

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

.JOHN BENZ
15316 Huntmere avė.
(Eucild Beach Karas)

Secretary Mellon and Secret
ary Kellogg are both favorably 
mentioned for the presidency 
but we’ve been for Elihu Root 
for the last 80 years and, if 
they really want a man of a 
little age and experience, what’s 
the matter with 92 year old 
Chauncey Depew?

----------O----------

“Pa, will you buy me a paii 
of boots if I prove to you that 
a dog has ten tails?”

“Yes, my son.”
“Well, to begin with, one dog 

has one more tail than no dog 
hasn’t he?”

“No dog has nine tails; and 
one dog has one more 

than no dog, then one dog 
have ten tails.’’

He got the boots.

if tails 
must

Telefonas Main 6111

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

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

į | mon 
| who 
į until

Most of the scorning of com- 
people is done by authors 
slept 
they

in their underwear
were grown.

-o-
Baltrukonis observesGeorge

; that California is to have a mis- 
1 fortune worse than an earth- 
i quake. An orchestra of 500

Už $3 pralinksminsit visą kai-. ' saxophones is to be organized 
ma — užrašyki! saviškiams . ,
Lietuvoje Dirvą” 111 Los Angeles.

■9--------

Tram - tam- tam, trur-frur-bur, 
P 7m - b'm - b tm, bum-bum-bum1
GREIČIŲ MUZIKOS MOKYKLA

Stasė Greičienė mokina dainuoti, Vincas Greičius groti 
pianą. Pavasarinis kursas prasidės Kivo mėn. Taipgi 
parduodame visokio išdirbinio senus ir naujus pianus.

Greičių Muzikos Mokykla
18830 Meredith Ave. (12) Euclid, Ohio

Telefonas Kenmore 0758-R

------ o——

fromSome people are bent 
too much work; others get 
crooked trying to avoid work.

There is no fool like the old 
fool who will kick the stones of 
mistakes in his path ahead of 
him so that he may stumble 
over them the second time.

------o------
The government should have 

sent Smith and Vare instead 
marines into Niacaragua

i guarantee a fair election.

of
to

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS
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.

Buvusios Akrono Lietuvių šv. 
Petro Parapijos Varpų Istorija

Kada 1920 metais buvo pa
tiesta pamatas Lietuvių bažny
čiai, architektui buvo pranešta 
kad tos bažnyčios bokštan turės 
būti įkelta kelių tūkstančių sva
rų varpai. Barnyčių budavoji- 
mo architektas ir miesto in
spektorius bažnyčios darbą pri
žiūrėjo kad medega butų varto
jama kokia jų nurodyta, kad 
galėtų varpai laikytis.

Baigus bažnyčią statyt, Balti- 
morės Lietuvių šv. Alfonso pa
rapijos klebonas Kun. J. Lie
tuvninkas pranešė vietos veikė
jui S. Rodavičiui kad jis par- 
duoduoda labai gerus varpus, ir 
S. Rodavičia nieko nelaukdamas 
nuvažiavo Baltimorėn, nupirko 
varpus ir paaukavo juos vietos 

l Šv. Petro Lietuvių bažnyčiai 
Jis savo lėšom varpus net par
gabeno į Akroną, sukėlė į bokš- 

i tą, kas viskas jam kainavo keli 
i tūkstančiai dolarių, ir rodos tuo 
' reikalas užsibaigė.

Bet atvykus čia klebonaut

Akrone nėra, o varpai tebekabo 
ir jie bokšto nenulaužė ir baž
nyčios nesugriovė.

Tie varpai yra vieni iš ge
riausių ne tik Akrone bet gal ir 
visoj Clevelando diecezijoj.

Inteligentiškesni Lietuviai sa
vo namuose surengė Užgavėnių 
vakarėlius ir su draugais gra
žiai praleido laiką,
turėjo tarp kitu Kazys 
čius, ir Kazys Bartkus 
more.

Vakarėlius
Jurevi-

iš Ken-The male may be superior, 
but he can’t drop three ounces 
of fabric over hisbe blind—but itLove 

mows when 
ight in the room, says Magda- 
ine Karuža.

may head and call

The fewer the facts, the bet- 
er the argument.

FLATTERY
Jattery is the food of fools— 

They swallow every bit.
But where’s the man with sou1 

so dead
He will not fall for it?

If you weren’t speedy, em- 
iloyers used to be satisfied if 
zou were accurate, but now you 
must be

When 
iosed to
out in Chicago it is different, 

must do what the 
you to do.

both.
in Rome you are sup- 
do as the Romans do,

There you 
gunmen tell

Tommy, what I one-tenth ?
•: I don’t know

Teacher: 
one-half of i 

'Small Boy 
actly, teacher, but it can’t 
very much.

be

whiskey: 
say a lot 
sav with-

Visų mylimo Prano 
kaus sūnūs lanko high school 
mokyklą; yra geru mokiniu, iš 
ko tėvai turi džiaugsmo.

Martin-

And
Women 

until the 
too.

Nekurie Akrono Lietuviai la
bai progresuoja. Kaip ve M. 
Janickas: jis turi ne tik sau 
gyvenimui namą, bet ir aliejaus 
ir gazolino stotį, ir trumpame 
laike rengiasi statyt kelių auk
štų garadžių. Pirmame aukšte 
bus automobilių taisykla, o ant
rame automobilių sandėlis ir 
pasidėjimui vietos.

Janickai yra graži šeimyna, 
turi padorų sūnų muzikantą.

Kalnas.

there s too much himself dressed. 
----- o-----  

A telephone is like 
it’ll cause a man to 
of things he wouldn’t 
out it. 

----- o-----  
Mother: In my day we nev

er thought of doing such things 
Flapper: Well, don’t you 

wish you had ?

Squirt Tobacco
will never be happy Kun. Cybeliui, tarp kitų jo žy- 
can be bald headed, gjt] kurie jį čia sukompromita

vo ir net tapo iš parapijos išvy
tas, jo buvo sumanyta tuos var
pus iš bokšto išimt, nes, sakė 
savo pritarėjams, jie gali neiš- 
silaikyt bokšte, krist ir užmušt 
kunigą ir kitokių nuostolių pa
daryt pačiame bažnyčios skie
pe, kur žmonės sako buvšs įtai
sytas bravoras, už ką klebonas 
ir šios parapijos neteko. Gize
liai kunigui pritarė, ir artinosi 
diena kada varpai tuės būti iš
kelti. Bet kada jau visai kuni
gas buvo prisirengęs varpus iš
imti, kai kaizeris Lietuvoj lai
ke karo darydavo, varpai neti
kėtai linksmai suskambėjo — 
ir žmonės suėję į bažnyčią pa
matę kunigą graudžiai verkian
tį kad jį vyskupas iš Akron<} 
prašalina. Varpai linksmai nu
aidėjo išlydėdami tą kunigą.

Jau bus metai kai to kunigo

----- o-----
The real need is for a tonic 

for people whose heads are bald 
on the inside.

Babies Love It
Nuo visų skirvio i.- vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’s 
Syrup

Akrono miesto valdyba varo
si už pravedimą $900,000 pa
skolos projekto įgijimui miestui 
orlaivių lauko, kad butų galima 
gauti budavojimas dviejų diri
žablių reikalingų karo depart- 
mentui. Tas projektas duotų 
$10,000,000 vertės darbo ir 
miestas nenori paleisti jo iš sa
vo teritorijos.

Dar Washingtone galutinai 
neišspręsta ar budavos vieną 
dirižablį ar du. Jeigu vieną tai 
tų visų pastangų nereikėtų.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

$3;

'HOŲll

bus 
pa- 
ra-

Vlsoee aptlekose—35c ir iSc puodukas ir 
dudoli. Children’s Musterole (lengves

ni forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

"SANDARA"
SAVAITINI LAIKRAŠTI.

norit kad jūsų giminės pažintų pasaulį, suži- 
kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant užra- 
jiems laikraštį “SANDARĄ", už tai jie 

labai dėkingi. Gan'; kas savaite naujausias 
geriausių Lietuvos ir Amerikos

Jei
notų
syki t
jums
saulines žinias,
šytojų straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

“SANDAROS” prenumerata metams: į Lietuvą 
Amerikoje $2. Vienų numerį pasižiūrėjimui siunčia
me dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu:

“SANDARA”
327 E Street So. Boston, Massj

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

"DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ

FeeiVa-mint
Liuosuotojas 
Vidurių kuri 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

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

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

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

Pašalink Kosdli, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Daktaras Sake kad Pneumonija
Ji paėjo nuo persišaldymo kurio jis neužžiurejo.
Daktarai ir Vaistininkai sako kad Bulgariškų Šaknų (Kraujo* Arbata 

periant karštą yra geriausias būdas užkirsti greiti šalčiui kelią.
Bulgariška šaknų (Kraujo) Arbata paliuosuoja nuo Reumatizmo, Už

kietėjimo, Kepenų, Inkstų ir Skilvių ligų ir pagelbsti sustiprint kraują.
Būtinai prašykit savo vaistininko duoti tikros Bulgariškų Šaknų (Krau

jo) Arbatos Raudoname ir Mėlyname pakelyje su mano vardu ant jo.
Pastaba: Didelės šeimynos perka didelįus 3 mėnesių šeimyninius pa

kelius. Pasiuskit man $1.25 ir aš prisiųsiu jums jį tuojau. Adresuokit 
man: H. H. Von Schlick, President, 33 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

PRANEŠIMAS PUBLIKAI

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

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

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.

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.

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

su 45 metų pasekmingu medikaliu > 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- į 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skiĮvio ir vidurių negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendru.

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

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

!)r. C. W. Smedley, SpecialistassiIeiskit» nes nlusM laikais beveik vi- 
B sos ligos yra išgydomos.
į Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 
į būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.
jj Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- 
S silpnintus kūno organus.
į Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems,
į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
į 10406 Euclid Avė. Kampas E. 105th St. Cleveland 
į Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
į Nedėldieniai* nuo 10 iki 1.
Vav.v.\wava\wa’č?awav.wavawavavawaM

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

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

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
Studija su dviem parodos langais” 

-----  Telefonas Randolph 5297 -----
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8 DIRVA

DIDELIS SKANDALAS L1E-

SPORTAS

“DIRVOS” SUSIRINKIMAS
Vasario 28 d. “Dirvos” krau

tuvėj įvyko metinis “Dirvos” 
Bendrovės šėrininkų susirinki
mas. Buvo išduodama pereiti) 
metų atskaitos. Iš finansinių 
ineigų pasirodė kad 1927 ,me-1 
tais “Dirva” žymiai pakilo — 
apivarta buvo didesnė negu | 
1926 metais ir beveik dusyk di-j 
desnė negu 1925 metais.

Tas parodo kad “Dirva” po 
perėjimo Į naujas rankas per 
pastaru du metu padarė žymią 
pažangą.

“Dirva” smarkiai platinasi 
vietoje, aplinkiniuose ir toli
muose miestuose įvairiose vals
tijose ir ypač Kanadoje.

Nauji direktoriai išrinkta: A. 
Žukas, K. S. Karpavičius, Ona 
Karpavičienė, V. S. Jokubynas, 
P. Vasiliauskas, J. V. Mitchell 
ir A. šmigelskis.

Valdyba palikta ta pati: Ant. 
Žukas pirmininku, J. V. Mitchell 
vice-pirmininku, P. Vasiliauskas 
sekretorium, K. S. Karpavičius 
iždininku ir redaktorium.

------------------------- I
IMoterų Klubo susirinkimas I 

Įvyks pirmadienio vakare, Kovo [ 
5 d., O. Miheilchienės namuose, 
1200 Addison rd. Lietuves no
rinčios įstoti j klubą maloniai j 
kviečiamos atsilankyti, šiame 
susirinkime kalbės Mrs. Megan1 
iš Amerikonių moterų balsuoto
jų lygos. M. į

TUVIŲ SALĖJ BALAN
DŽIO 29 D.

Tai bus “Divorsas” — trečia 
komedija iš Amerikiečių lanky
mosi Lietuvoje. Dabar dalykas 
dėsis Klaipėdoje,' kur į Ameri
kiečių tarpą įsimaišys vienas 
bistrus Lietuvos Karininkas ir 
meilinsis prie Amerikiečių mo
terų, už ką Amerikiečiai vyrai 
norės ji nušauti, bet bijos kad 
negautų atsisėst į Varnius ant 
šešių metų.

“Divorsas” savo juokingumu 
ir gyvumu pralenkia “Ekscelen
ciją” ir “Palangos Ponaitį”.

Šis Karininkas pridarys Ame
rikiečiams tiek trobelio kad da- 
eis iki šaudymosi, ir tik pabai
goj paaiškės kas jis yra. O KAS 
jis bus patirsit atsilankę į Lie
tuvių svetainę Balandžio 29 d.

Vaidins tie patįs aktoriai ką 
! ir anuose veikaluose, tik bus 
■naujas Karininkas ir naujoj vie
toj — Klaipėdoj, kur “Eksce
lencija” su savo “sekretorium” 
bus atsidarę laivakorčių agen
tūrą Lietuvius į Braziliją ga
bent.

'taip darė ji norėjo iššokt per 
langą ir nusižudyt.

Zabulionis nuteistas 1 metai. 
V. J. Zabulionis gavo vienus 
metus kalėjimo už norėjimą iš-Į 
gauti pinigų svetimu čekiu.

Tai yra antras komunistų au-! 
klėtinis kuris taip padaro Cle- 
velande. Pora metų atgal vie
nas smarkus bolševikų chormei
steris prisipinigavo iš savo pa- j 
žįstamų, prisipirko dykai krau- j 
tuvėse drapanų ir išdūmė sau. j 
Tas visą laiką jiems ištikimas Į 
buvo tai po pabėgimo bolševike- [ 
liai tylėjo, niekam jo neprime-l 
tinėjo, Rep, I

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS 

Kalbės Lietuvos Vice-Konsulas 
Daudžvardis

Vasario 16 d. suėjo 10 metų 
Lietuvos nepriklausomybės — 
suėjo 10 metų kaip Lietuva nu
metė nuo savo pečių sunkų sve
timą jungą ir pasiskelbė nepri
klausoma valstybe.

Mes ta nepriklausomybe di
džiuojamės kad esam lygus su 
kitomis tautomis, džiaugiamės 
kad esam Lietuviai.

Taigi parodykim tą džiaugs
mą atsilankydami Kovo 4 dieną 
į ruošiamą sukaktuvių paminė
jimui vakarą.

Vakaras bus su labai gausiu 
programų, pakviestas kalbėti 
miesto majoras Marshall, kuris 
pirmą kartą kalbės Lietuviams. 
Antras kalbės Lietuvos Vice- 
Konsulas Adv. P. Daudžvardis 
iš New Yorko, ir vietinis Adv. 
P. Česnulis.

KAS DEDASI TARP MUSŲ
Gavėnios laikas; nevienas 

bernelis mano .susirast sau pa
nelę šiuo tarpu, o po Velykų— 
na tai ir bus vestuvių. Bet vy
ručiai pažiūrėkit iš katro lizde
lio renkatės tą panelę.

Štai pirmiausia nuo kokių rei
kia šalintis.

Aną šventadienį buvo trukš- 
mingas susirinkimas, gal nela
bai jis pavyko, kad žmonės iš 
ėję lauk pradėjo susirinkimą 
vest. Viename būrelyje buvc 
drąsi moterėlė (kuri vaikščio 
dama kelio nemato, taip aukštai 
galva užversta) ; priėjus prie ki
to tykaus budo, išmintingo žmo
gaus šmaukšt jam per žandą. 
Visų veidai tik apkaito matant 
tokį regini tokioj vietoj.

Kada šis tykaus budo žmoge
lis patraukė moterėlę į teismą 
pasiaiškinti, jos drąsa turbut 
išnyko, nes turėjo atsivest klu- 
močių ir užtarytoją, ii' dar kokį i

Šitas žandų taškymas nėra 
pirmas, buvo ii- seniau; gal ta' 
jau mada tarp Lietuvių. Kažin 
ar tai toks būdas išreiškimo ar 
timo meilės. .. .

Ką katalikiškos draugijos da
rys su tokiom moterėlėm kurios 
žemina visų Lietuvių vardą?

Jei tokios moterėlės sveti 
miems taško žandus gatvėse 
kas dedasi jų namuose? gal sa
vo vyrelį už nosies vedžioja iš 
kampo į kampą? O juk jų duk
relės greit kris kam į akį, nes 
jau užaugusios ir patogios, e 
kas bus kaip koks bernelis jas 
paims ?

Taigi, berneliai, saugokitės 
nuo tokių kad nereikėtų vaikš- 
č ot su uždaužytais žandais.

Naujas Reporteris.

Nuteistas kalėjimam Anthony 
Yontez, 19 m. vaikinas, prisipa
žinęs nužudyme savo 19 metu 
mylimosios, išsigelbėjo nuo mir
ties elektriškoj kėdėj, bet tapo 
nuteistas visam amžiui kalėji
mai!.

SARPALIAUS IMTYNĖS KO
VO 16 d.

Marotta rengia pirmutines 
šių metų dideles imtynes mies
to auditorijoj Kovo 16 dieną, 
kurioms pirmiausia užkviestas 
Karolis Sarpalius. Su kuo jis 
susikibs dar Marotta tikrai ne
žino, nes negali gauti jam tin
kamo priešo. Gal bus Wladek 
Zbyszko ai’ Joe Malcewiez.

POŽĖLA VĖL RITASI
Ilgai tylėjęs, Chicagietis Po

žėla vėl pradeda rodytis Lietu
vių spaudoje kaipo ristikas. Jis 
Vasario 29 d. turėjo turėti im
tynes Detroite su Rusu Ziminu.

1 Prie to Požėla pasigarsina k.id 
j “taipgi buvo priėmęs ristiko 
Į Gansono iššaukimą, bet matyt 
anas pabūgo ir tyli. Jis yra pa 
sirengęs persiristi su bile risti
ku tituluojančiu save čamp.o- 

i nu. Matyt kad Lietuviai pasi
vadinusieji čampionais nujaučia 
pralaimėsią kad nedrysta prieš 
jį stoti.”

Šitaip tai bolševikų laikraščiai 
’.uodą Požėlai pasigirti.

Požėla giriasi kad Gansonas 
jo “pabijojęs”. Norėk tu žmo
geli kad vasara butų graži.... 
Gansonas nebijojo Komaro nei 
Sarpaliaus, o štai ėmė ir nusi
gando Požėluko. ... O Požėla 
kaip tik išgirsta suminint šim- 
.<e tuoj ir nutyla. Sp.

j SHARKEY RUOŠIASI PRIEŠ 
RISKO

Kovo 12 d. įvyksta svarbios 
kumštynės Lietuvio Jack Shar
key su Cleveland© Vengru John
ny Risko. šios kumštynės bus 
svarbesnės negu Sharkio su 
Heeney, kadangi tada jau bus 
išrinkimas geriausių pasibaigęs 
r paskui eis eilė stojimui su 
iunney.

Jack Dempsey atvažiuoja į 
New Yorką. Dabar laukiama 
kas atsitiks su Sharkiu Kovo 12 
d. ir su Heeney ir Jack Dela
ney Kovo 1 d. Tada bus gali
ma manyti apie sekančius opo
nentus Dempsiui ir Tunney.

- . -------------

štai kaip išrodo Juozas Šimkus, pusiau sunkaus svorio žymiausias ristikas tarp Lie
tuvių, prieš kurį -leišdryso kibti nei vienas musų smarkuolis. Šimkus šią žiemą ne
paprastai atsižymėjo pietinėse valstijose nugalėdamas keletą žymiausių ristiku.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Taupymo ir Pasko

los Bankas del parankumo savo 
bendradarbių, ir visų vietos Lie
tuvių, su pirma subata Kovo 
mėnesio, šių metų, pakeičia ofi
so valandas subatomis: rytais 
nuo 9 iki 1 valandai po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare.

L. T. ir P. Banko Valdyba.

Dainuos S. Greičienė, Liet. 
Vyčių Choras bendrai su Teat
rališku choru, po V. Greičiaus 
vadovyste.

Atsilankykit visi šį sekma
dienį, Kovo 4 d., nuo 6 vai. va
kare. Lietuvis.

Įsteigta 1909

TRAUKIA ATSAKOMYBĖN 
KITĄ MOTERĮ

Agnieška Tulauskienė, nuo 
6528 Superior avė., iškėlė bylą 
prieę Rožę šakinienę, nuo 1113 
E. 169 st., reikalaudama $50,000 
atylginimo už paviliojimą jos 
vyro, Prano. Tulauskienė sako 
savo skunde kad Rožė Šakinie- 
nė prisiviliojo jos vyrą ir pri
kalbino apleisti savo šeimyną.

Tulauskai vedėsi 1917 metais I 
ir turi vieną dukterį.

Atidavė mirusiai moteriai sa
vo vardą. Kelios savaitės atgal i 
miesto ligoninėj mirė nežinoma j 
moteris palikdama kūdikį. Per-, 
eitą savaitę viena moteris atsi
lankius į ligonbutj padavė val
dybai savo tikrą vardą ir pa
vardę, pasakydama kad tai mi
rusios moteries vardas ir kad ji i 
yra jos sesuo, šitaip ta gyvoji1 
moteris norėjo išnykti iš šio pa- į 
šaulio, bet šiose dienose, nega-1 
lėdama apsieiti be savo vaiku
čių ji pati save išdavė. Kada 
policija ją klausinėjo kam ji

KNYGYNO ŽINIOS
Per 1927 metus Clevelando 

miesto knygynas su savo sky
riais išdavė 7,725.742 sykius 
knygų žmonėms, kurie tūli ima 
net po keturias, kiti po vieną.

Centraliniam knygyne abel- 
nai per dieną pereina 5,736 ypa- 
tos.

Jž Taupomus Pinigu' 
Lietuvių Taupymo ir Paskolos 

Bankas su pirma diena Kovo 
'. m. atidarė pardavimą savo 
"kusių Šerų (Stock), kuris bu- 
'□ praėjusiame laike sulaiky
tas iš priežasties kad akcijų ant 
rankų buvo mažai pasilikę.
šis stakas neša šėrininkams 

7'/G Akcijų galima ypatai įsi
gyti nuo dviejų iki dvidešimts 
r už jas mokėti į savaitę po 

25c už kiekvieną. Tatgi kurie 
dar neturite pasiskubinkite Įs:- 
Tyti, nes trumpu laiku jų pri
truks.

Ihe Lithuanian Savings 
& Loan Association
C712 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

DIDELIS LERMAS SARPA
LIAUS IMTYNĖSE

Pereitą sekmadienį imtynėse 
K. Sarpaliaus su Rusu Zaryko- 
vu kilo pusėtinas lermas. Bet 
ne del jų, o del kitų priežasčių.

Ristynės kaip buvo sureng
tos taip ir praėjo pilnoj tvarkoj. 
Pirmoj poroj ritosi Andy Lady- 
ga su svetimtaučiu, Ladyga po 
Keliolikos minutų paėmė viršų.

Po jų kumščiavos! du maži 
vaikai.

Paskiausia buvo imtynės K. 
Sarpaliaus su Zarykovu. Zary- 
kov pasirodė tokiu ristiku kokio 
Lietuviai nesitikėjo. Tai yra 
milžinas beveik kaip Komaras, 
smarkus vyras ir sveria 220 sv. 
Jisai pasirodė gana kietas rie
šutas ir Sarpalių pirmu atveju 
po 16 minutų parsitenkė.

Bet Sarpalius gerokai įpyko 
ant jo ir paskui kai išėjo tai ir 
sutaškė Zarykovą du sykiu pa- 
gretu, užtrukdamas tik po ke
liolika minutų.

Refery buvo Vengras čampio-

nas, Joe Vargo. Su juo ir pa
kilo lermas, nes Vargo pradėjo 
didžiuotis kad jam Sarpalius bu
tų kaip niekai ir kad j.s gali 
padaryt su Sarpalium tą patį ką 
Sarpalius netikėtai jam pada
rė Taylor Bowl arenoj pereitą 
vasarą. Tada Vargo turėjo bū
ti išneštas negyvas, nes Sarpa- į 
liūs jį netikėtai trenkdamas oru ! 
per galvą primušė.

Kaipo refery, Vargo pataika
vo Rusui, turėdamas piktumą 
ant Sarpaliaus.

Vargo reikalavo užstatyt 500 
dolarių garantijos jam jeigu no
ri kad jis su Sarpalium imtųs 
ir kad Sarpalius tikrai pribus.

Sarpalius ir Charley Fox pri
rodinėjo kad Vargo neišdrys su 
Sarpalium stoti ir kad už tai 
turi pats užsidėti $500. Katras 
laimės tam bus pinigai.

Jeigu Vargo užsistatys $5001 
tai Fox pasižadėjo surengt im
tynes jam su Sarpalium ten pat 
Euclid Village svetainėj.

ryti sportininkų vardu.
Kad Komaras gali būti Lie

tuvių čampionu niekas neabejo
ja, nes jis yra tvirčiausias ir 
sunkiausias Lietuvių imtikas 
pasaulyje. Jisai dar kįla aukš
tyn imtynių sporte. Kada Ko
maras išmoks visų ristiko gud
rybių prieš jį neatsilaikys ne 
tik Lietuviai bet ir nei vienas

kitų tautų ristikas.
Ar kas matė tokio subudavo- 

jimo vyrą kur nors koks yra 
Komaras? Taųyra kaip tyčio
mis sutvertas eiti ir laužyti vi
sus kitus ristikus, ir jis tą pa
darys, diena iš dienos kildamas 
aukštyn toje šakoje. Jis dar 
jaunas vyras ir prieš jį stovi 
visa ateitis. Sprts.

1WJAUSI LietuviškiIwmi COLUMBIA.
10 inch 75c.
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Lietuvoj Mados
Antanas Vanagaitis su Orkestros Akompan.

Pas Draugų Julių
Antanas Vanagaitis su Orkestros Akompan.

Aiškinti Polka..
Algytė Polka—

Polka Karolka...
Saulių Polka...

..Jonas Youngaitis Harmonikų Solo

.Jonas Youngaitis, Harmonikų Solo

...Lietuvių Tautiška
-Lietuvių Tautiška

Orkestrą
Orkestrą

Davis gauna balsavimus. Iš 
priežasties kivirčių kad rudenį 
balsuojant už Davis planą buvę 
balsai užklastuoti ir planas ne
praėjo, Balandžio 24 d. nuskir
ta specialiai rinkimai ir bus iš- 
naujo tas planas balsuojama.

Davis nori panaikinimo mies
to manadžerio ofiso ir sugrąži
nimo majorp.

ja šią Vasarą į Lietuvą pa
kelkit rankas! Paskui at
eikit į “Dirvą” ir užsirašy- 
kit. Gausit visas informa
cijas apie kainas ir raštus. Laikas Siųst

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentu 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.

Svarbu! Svarbu!
nuo 3 vai. po pietų 

BUS RODOMA PUIKUS 
PAVEIKSLAI DOVANAI

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Lietuviška Saldainių, 
Cigarų, Cigaretų, 
Saldžių Gėrimų, 

Aiskrymo ir Malt 
Krautuvė

Į Kviečiu savo daugybę pa- 
| žįstamų ir draugų atsilan- 
I kyti j mano krautuvę, kur 
į gausit gražų ir prielankų 
Į patarnavimą.
H P. GRIŠKAUSKAS 
j j 7518 Wade Park Ave.

Velykų Dovanas
Šįmet Velykos bus BALANDŽIO-APRIL 8 die
ną, todėl dabar yra laikas pradėti siųsti VELYKŲ 
DOVANAS saviškiams. Neužmirškit jų, pasius
kit keletą Litų jiems ir šias Velykas, kaip papras
tai. “Dirvos” Agentūra persiunčia gerai ir grei
tai ir priėmėjas gauna pilną sumą kiek siunčiama. 
Įsitėmykit taipgi kad Lietuvoje Velykos, Kalėdos 
ir kitos bendros šventės esti sykiu kaip Ameriko
je, o ne dviem savaitėm vėliau, kaip buvo seniau.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

“KELEIVIS” ŠMUGELIUOJA 
IR SU SPORTAIS

So. Bostono “Keleivis” negali 
apsieit be šmugelysčių ir sporto 
lauke. Pereitame numeryje ėmė 
ir parašė Juozo Komaro vardu 
šmugelišką užsipuolimą ant per
nai buvusio Clevelande ristiku 
čampionato turnamento ir išnie
kino tūlas ypatas • už tai kam 
sumanyta turnamentas.

Komaras rašo “Dirvos” spor
to redaktoriui kad tokių niekų 
kokie “Keleivyje” jo vardu pa
rašyti jis niekados nerašė ir ne
pasakojo “Keleivio” redakto
riams. Jie patįs ką išgalvojo ir 
sumanė pašmugeliaut ir su ris
tiku vardu. Jau neturi mede- 
gos kitokias šmugelystes vari 
net.

“Keleivio” pišoriai turėtų tu
rėt proto nors tiek kad į Cleve
lando turnamentą Komaras va
žiavo savo noru, Juška nevažia
vo savu noru, ir turnamentas 
įvyko dėlto kad ristikai buvo, o 
jeigu Juška nebuvo tai dėlto 
kad Sarpalius pirm to ir be jo
kio turnamento; jį buvo pagul
dęs po pat Keleiviečių nosių, 
Bostone. Ko “Keleiviui” verkt 
už Jušką jeigu jis pats never
kia?

Juška turi progos su Komaru 
persiimt bile dieną, turi progos 
persiimt ir su Gansonu. o Ko
maras ir Sarpalius nei nuo vie
no jų neatsisakė ir neatsisakys. 
Jeigu “Keleiviečiai” nori, Ko
maras ir Sarpalius dar gali pri
imt vienu vakaru ir “Keleivio” 
kamarotkų “Naujienų” “čam- 
pioną” Požėlą.

Jeigu Gansonui pasisekė pa
guldyt Sarpalių vieną sykį tai 
atsitiko, kaip dabar pats Gan
sonas pasisako, užklupus Sarpa
lių neprish-engusį ir tą vakarą 
nesijaučiantį gerai.

Skaitytojai mėgsta gražias 
sporto žinias, bet ne šmugelys
tes kokias “Keleivis” bando va
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Pljonkij Valcas—.
Pavasario Vairas...

.-Rusų Nauja 
. Rusų Nauja

Orkestrą
Orkestrą

l

l

Vanagienė Polka
Antanas

Lietuviškas Džiazas
Antanas

Mergytę Prigavo
Antanas 

Eina Pati Į Karčiams)
A. Vanagaitis, piano akompan. M.

Vanagaitis

Vanagaitis

Vanagaitis

8U

su

Orkestros

Orkestros

Orkestros

Oi, Sopa, Sopa....
Supinsiu Dainužę.

Akompan.

Akompan.

Akompan.
Y ozą vi tas

- Justas Kudirka, Tenoras
... Justas Kudirka, Tenoras

Gersim, Broliai, Ulisvosim
K. Menkeliūniūtė ir F. Stankūnas

Loja šunys Ant Kiemo... K. Menkeliūniūtė ir F. Stankūnas
16084 F

16077 F Dzūkų Mazurka_____ ........ . ........ Columbia

i Lietuvaitė Polka............... .......... Lietuvių
16086 F - Polka Marcelė......-...... ....................Lietuvių

f Kregždutė Polka......... ........ . ..........Lietuvių
16087 F i Trimola Polka___  ... ............... Lietuvių

! Kregždutės, Vnlcas__ ----- ........—Lietuvių
rasigailėk-Manęs, Vairas.. ...Lietuvių
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TautiSka
Tautiška

Tautiška 
Tautiška

Lietuviškų,
Lietuviškų,

Mišinys
Mišinys

Dalis 1.......Lietuvių
Dalis 2-----Lietuvių
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Mišinys 
Mišiny«s

Lietuviškų,
Lietuviškų,

Ruskas Kazokas.
Trepukas.. ..... ......

Lietuvių
Lietuvių

Orkestrą
Orkestrą

Orkestrą
Orkestrą

Orkestrą
Orkestrą

Tautiška 
Tautiška

Tautiška
Tautiška

Orkestrą
Orkestrą

Orkestrą
Orkestrą

Dalis 3.......Lietuvių
Dalis 4—...Lietuvių

Tautiška
Tautiška

Orkestrą
Orkestrą

...Rusiška

.Rusiška
Orkestrą 
Orkestrą

Lietuviškas Kadrilius...
Polka Klumpakojis........

Stumbriskin Polka...
Vestuvių Polka------

..Lietuvių

...Lietuvių
Tautiška
Tautiška

Orkestrą
Orkestrą

.Lietuvių

.Lietuvių
Tnutiška
Tautiška

Orkestrą
Orkestrą
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