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LENKAI APSIRIKO | SOVIETŲ ROJUJE SU
SU LIETUVA
j MAŽINO ŠVENTES
Ryga. — Lenkai manė kad po
pasiūlymų Voldemarui rankos,
po pabaugihimui Genevoje Lie
tuviai ims ir be jokių sutarčių,
Ve į jokių garantijų atidarys po
nams rubežįus ir jus švaistykitės po Lietuvą kur norit ir da
rykit ką norit. Bet taip neinasi, ir kolei nebus formalumai
atlikta, kolei nebus išpildyta
Lietuvos reikalavimai, rubežiai
Lenkams negali būti pilnai ati
daryti. Už tai Lenkai pyksta ir
zurza.

Maskva. — Valstybinės šven
tės Rusijoje tapo sumažintos iki
14 per metus, arba pusiau tiek
kiek buvo po 1917 metų revo
liucijos. Mat, dabar mažinasi
“Šventųjų” vardai, nes Trockis
ir kiti išmesti, jiems švenčių ne
bus švenčiama.
Nedėklieniai pavadinta tiktai
“pasilsio” diena, nes jie gal ir
yra vienatinės pasilsio dienos,
kadangi komunistinėse šventė
se darbininkai varu vejami
vėn maršuoti per dieną su raudonom vėliavom.

VOL. XHI (13-TI METAI)

Kaunas apie Voldemaro Darbą
(KAUNO “LIETUVIS” GRUODŽIO 12 D. RAŠO:)
Kaunas. — Dideliu nekantru pavojais. Visų kaip tai buvo
mu laukė Lietuvos visuomenė lyg sutarta kad maža Lietuva
žinių apie musų bylos su Len pati niekuomet nepuls didesnės
kais eigą Genevoje. Visų buvo Lenkijos. Bet Lenkų puolimo
labai susirūpinta kaip aukščiau pavojus buvo galimas, Dabar
sias tarptautinės politikos arbi jau apie Lai nėra ko Kalbėti, nes
pats Maršalas Pilsudskis Tautų
tras šią bylą išspręs.
Sąjungai
iškilmingai pasižadėjo
Išlydėdami savo delegaciją Į
nesikėsinti
nei į Lietuvos ne
Gcųevą mes parodėme kad visa
priklausomybę,
nei į jos teritosąmoningoji Lietuvos visuome
rialę
neliečiamybę.
nė tvirtai stovi už jos pečių. Iš
lydėjome gana iškilmingai, paDel Plečkaičio Gaujų
linkėjdlnc pasisekimo, žinojo Mes buvome susirūpinę savo
me kad Tautų Sąjungos forume išgamos Plečkaičio bandų orga
musų reikalus ginti ministeriui nizavimu. Nors jokių bandų
pirmininkui Prof. Voldemarui mes kaipo valstybė nebijome,
bus labai nelengvas darbas. Bet bet jos visgi galėjo sudaryti
mes tikėjome kad jis visa pada mums visokių nemalonumų. Da
rys kas tiktai esamose realinė bar pati Tautų Sąjunga savo
se sąlygose bus galima padaryti. autoritetu šį bandų organizavi
Nors Genevoje šį kartą ne mą uždraudžia. Vadinasi, jei
buvo pripažintos visos Lietuvos Plečkaitis nenurimtų 'tai butų
ręvendikacijos, tačiau ji neabe jau pačios Lenkijos pareiga jį
jotinai ' laimėjo aukščiausiame arba uždaryti savo kalėjime ar
Europos politikos tribunole, y- ba išduoti mums.
pač turint galvoje tai ko musų
Laimėjo Lietuva kad iš Vil
skunde iš viso buvo reikaluja- niaus ištremtieji gražinami atma.
(Pabaiga ant 7-to pusi.)

Amerikos Darbo Federacijos
Dideliems šalčiams staiga už
Hickman Neprisiima
prezidentas Green kreipia Ame
klupus Suvienytas Valstijas su
Kaltės
rikos darbdavių atidą Į tai kad
tinkant naujus metus, visokiose
visų turi būti dedama pastangos
Les Angeles. Cal. — William
nuo to paeinančiose nelaimėse
nustatymui geresnio darbininkų
Hickman, sugautas ir kaltina
mirė apie 100 ypatų. Daugelis
1927 METŲ ORO
gyvenimo laipsnio. Tam reika
mas nužudyme 12 metų mergai
tiesiog sušalo, kiti mirė audrų
TRAGEDIJOS
Daktaras Apkaltintas
linga sutvarkyti ir palaikyti
tės už tai kad tėvas nepasisku
užklupti, kiti traukinių nelaimė
Nužudyme Moteries \
tvirti ekonominiai pamatai
bino su pinigais, šiose dienose
1927 metas matė ypatingiau
se delei sniego, kiti ant kelių,
taika tarp darbo ir kapitalo.
per savo gynėjus pareiškia jog sių nuotikių ore, bet sykiu tu Los Angeles, Cal. — Užmies
per pūgas nematydami kur va
Reikalinga kad darbininkai ir
neprisiima kaltės to darbo ir ap rėjo ir liūdniausių nuotikių su tyje rasta maiše supjaustytas
žiuoti.
darbdaviai laikytųsi bendrai ir
sigynima rems savo beprotyste. rištų su tais pačiais bandymais. moteries lavonas. Ta moteris
Ši šalčio banga, kuri prasidė
darbą varytų prideramai, reika
Vienu tik pasišokimu Lind- buvo jauna turtinga Chicagiejo paskutinėse dienos 1927 me
linga kad ir vieni ir kiti pagerb
berghas,
25 metų vaikinas, iš tė, su kuria daktaras susidrau
tų ir užėjo iš vakarų į rytus, Susprogdino Laikraščio
tų kitų teises, sako Green. Da
nežymaus lakūno patapo gar gavo ir net turėjo jos įgaliaviapėmė labai platų ruožtą sker
Įstaigą
bar gi darbdavis nori kad darbi
siausiu asmeniu oro istorijoje. mus atlikti jos biznio reikalus
sai šiaurinę dalį Suv. Valstijų
ninkas daugiau darbo padarytų
Scranton. Pa. — Trjs ypatos Ar tai buvo jo laimė ar sugabu- Chieagoj ir kitus. Spėjama kad
ir pietinę dalį Kanados.
ir kuomažiausia butų apmoka
Temperatūra buvo nupuolus sužeista ir tūkstančiai žmonių mas bet tas jį pakėlė į aukštu jis moterį nužudė norėdamas
mas, o darbininkas, kad kuomaiki zero ir kaip kur žemiau zero. išgąsdinta naujų metų naktį po mas, kuomet kitų nepasisekimai likti jos turtų savininku.
žiau, kuoprasčiau darbą atliktų
Dabtaras areštuotas.
Kadangi prieš šaltį ir sniegą bu gatves vaikščiojant kuomet di buvo tragedija ir paskutiniai jų
ir greičiau atmestų darbą nuo
bandymai ką nors padaryti šia
delis
sprogimas
suardė
Scranton
vę gražus ir šiltas oras žmonės
rankų.
Padėties Keblumas
nespėjo prisirengti permainai. Sun dienraščio trijų aukštų bu- me pasaulyje.
Chicago. — Ledo išdirbėjai
dinką ir ištrupino plačiose apie* Per Gegužio mėnesį trijų die Lindbergho Keliones
Sunki buvo byla. Daug gal LENINAS BUVO CA
planuoja Įvesti savo industrijo
linkėse budinki! langus. Spėja nų begiu niekais nuėjo du pasi Iš Meksikos Pulk. Lindbergh vų kvaršino ir energijos ji kaš
RO ŠNIPAS
PALIUOSAVO
je tokią svarbią permainą: ledjy
ma kas sprogimas surengta iš kėsinimai peršokti Atlantiką. pereitą savaitę nuskrido Į kitas tavo visiems į Geneva suvažia
Fraucuzas
St
Roman
dingo
ne

išvežiotojus po namus imti tik
VERGUS
keršto prieš tą laikraštį.
Centrelines Amerikos valstybes vusiems. Gal but už visus dau Paryžius. — Mongolas komu
žinia kur bandydamas perskris :r visur buvo iškilmingai sutik
dailius, ■ tvirtus apsitrynusius
giau teko dirbti musų ministe nistų šventasis, kuris paskiau
Vakarinėj Afrikoj, Sierra Leti iš Afrikos į Pietų Ameriką. tas. Iš Meksikos jo kelionių pro
vyrus; kiekvienas taipgi tlirės
sia vadinosi Leninu ir nuvertęs
one, Anglų globoj esančioj sriVėl Judinama Karų Du kiti Prancūzai, Coli ir Nun gramas sekė į šias šąli.-: : Guate rs ui pirmininkui, Prof. Volde monarkistų valdžią Rusijoj pats
būti išlavintas suteikti šeimi
marui. Reikia pasidžiaugti kad
ninkei patarimus kaip operuoti tyje, su pradžia šių metų sutei Naikinimo Klausimas gesser, taipgi tapo praryti ne mala, Britišką Hondūrą, Hondu-|
Lietuva pavesdama savo bylos buvo caru, seniau caro valdžioje
kta laisvė 250,000 negrų vergų
žinomo likimo bandant atskris ra, Nikaraguą, Kosta Riką, Pa-Į
šaldomas šėpas. Visi bus gra
Washington.
—
Valstybės
degynimą šiam valstybės vyrui turėjo aukštą šnipo vietą, kaip
laikytų prie namų darbų. Ver
ti iš Paryžiaus į Suvi Valstijas. namą. Jį kviečia ir dar toliau,;
žiomis uniformomis.
dabar surinktos apie jį žinios
partmentas
formaliai
užkvietė
i tikrai neapsiriko.
Tas jeigu įvyktų patiktų ne gams palikta laisvė dirbti arba Francuziją prisidėti prie Suv.
Trumpu laiku po jų pasisekė Pietų Amerikos respublikos.
j Šiandien dar persunki! but': | apie jo gyvenimą tą parodo.
tik šeimininkėms bet ir namų nedirbti savo dabartinėse vie Valstijų pasiūlymui visoms di- Lindberghui perlėkti Atlantiką
Jo nictina sugryžo iš Meksi visą jo darbą ir nuopelnus tin i Leninas tarnavo kaipo caro
tarnaitėms, kuries šiaip nelabai tose ir liuosa valia išeiti kada dėsems valstybėms sumanymo is laimingai pasiekt Paryžių.
šnipas prieš revoliucikos orlaiviu, su kitu lakūnu, kur kamai įvertinti. Bet rodos jau [valdžios
i
nori ir kur nori.
Tas
pastūmėjo
kitus
lakūnus
nori tarnauti po namus.
[jonierius,
taipgi šnipinėjo, vieji buvo nuskridus kada sūnūs šiandien yra aišku kad po Lie- j
Jaunieji sulaukę laisvės neap ir pagaminimo sutarties kuria bandyti padaryti tą patį Atlan'
nos
partijos
veikimą prieš kitą,
Wheeling, W. Va. — Suvirs
pasiekė Meksikos sostinę.
butų karai pasmerkta kaipo ne
tuvos nepriklausomybės atgavi
sakomai džiaugėsi.
tiku
ir
kitus
Pacifiku.
1,000 plieno darbininkų, nedir
reikalinga ir valstybei nepri
mo tai pirmas musų užsienio ir tuo pat sykiu dirbo už iiuverDole paskyrė dovaną už pa • I
busių per daug mėnesių, sugryderanti įmonė.
politikoje laimėjimas tarptauti Limą carizmo.
Mirčių nuo
iviircių
Nuo oi
Širdies
____
Leninas užsiėmė socialistiška
žo į darbus kada atsidarė Whee Kaip Sovietų Rojuje Ka Valstybės sekretorius tiki jog siekimą oru Hawaii salų. Pir
niame maštabe.
Ligos
Daugiausia
mame
bandyme
žuvo
keturi
vy

I
propaganda
ir 1895 metais buvo
ling plieno korporacijos dirbtu
su laiku ir mažosios valstybės
lėdas Šventė
Rodos neapsiriksime manyda
rai
ir
viena
moteris.
Už
poros
1
susektas
ir
ištremtas
į Sibirą.
vės. Tos pačios kompanijos de
prie to pristos.
Mirtis per 1926 metus Suv. mi kad nuo dabar musų užsie
Nors bolševikai nepripažįsta
dienų du kiti skrido tuo pat ke
Kada
buvo
ištremtas,
jo so
šimts plieno darbų skyrių atsi
Valstijose paėmė 1,285,927 gy nio politika ineis į naują vagą,
bažnytinių švenčių vienok Kalė
liu
ir
norėjo
jieškoti
pirmųjų,
ir
darė ir Yorkville, O.
vastis, arba po 12.2 nuo 1.000 ! kuri leis Lietuvai laisviau savo cialistai pasekėjai nepildė jo nu
dų ilgai iš žmonių minčių neišPametė Socialistus
jie tapo palaidoti vandenyno ka
Oregon valstijoje šįmet žie
gyventojų.
santikius su visais kaimynais rodymų. Tada Leninas pasiju
trins. Taigi, anot pranešimų iš
i
puose.
Tas
atsitiko
Rugpjūčio
mos sezonu nedirba daugiau
Nuo džiovos 1926 metais mi . tvarkyti. Buvusiam ilgam Lie to “išduotas” ir pasiryžo keršy
Maskvos, ta šventė atžymėta Londonas. — Garsus Anglų mėnesį.
darbininkų negu kitais metais
tuvos izoliavimui matyt turės ti savo draugams. Jam proga
nepaprasti girtavimu ir huliga- socialistų vadas Philip Snow Už savaitės laiko po to vienas Į rė 91,586 ypatos.
tuo pačiu sezonu.
Nuo vėžio ir kitų iš to paei- j ateiti galas. Jei šioje taip su- j pasitaikė kada jį aplankė vieTrizmu; daugiau negu kada nors den, turėjęs net aukštą valsty lakūnas pasileido kelionėn
Į nas caro šnipas ir pasiūlė jam
bės kanclerio vietą, po 34 pietų
Ycungstcwn, O. — Greitu lai nuo revoliucijos.
I nančių ligų 99,833 ypatos.
įpainiotoje byloje musų vyriau
sustojimo
į
Braziliją.
Jo
il

po
Į
ku laukiama susivienijimo į di Trisdešimts žmonių mirė Ma soeialistavimo pametė tą parti
Nuo širdies ligų 209,370 yp. sybės galva mokėjo garbingai ' slaptai tarnauti caro valdžiai,
siai
dienai
ten
nesulaukta.
delę bendrą korporaciją Young skvoj ir 24 Leningrade, neskai ją pareikšdamas kad ji dabar
Nuo plaučių uždegimo (viso-'savo krašto'reikalus apginti tai [ už ką bus paliuosuotas. LeniTaip
pat
tapo
vandenų
prar
stown Sheet and Tube Co. su In tant kitų miestų, iš kur žinių neegzistuoja ir nereikalinga.
kiti formų) 107,797 ypatų.
I jo vyriausybė, be abejojimo, j nas tada iškeliavo į Geneva,
ti
du
Anglai
ir
sena
kunigaikš

land Steel Co. iš Chicagos. Ju dar nesurinkta.
Nuo nephrito 103,332 ypatos.' mokės, išeidama iš Tautų Są- [ kur buvo Rusijos revoliucijonietienė su jais, kurio skrido iš An-į
rių lizdas.
abiejų bendras turtas pasieks
-- - !
[jungos tarybos priimtų direktiLeningrade išlakta 1,850,000
Automobilių
Aukos
glijos į Kanadą.
čia jis gavo progą atsikeršyt
$400,000,000.
Per 1927 metus Suv. Valstijo-, vų, rasti su savo pietų kaimybonkų degtinės ir milijonas bonRugsėjo
mėnesį
dar
du
bandė
j
[.savo
priešininkams kurie nesu
Remiantis 1927 metų auto
jse bankrutijo 20,265 firmos su nu tokį modus vivendi kuris gaClevelande, moteriškų drapa kų alaus. Milicija Leningrade
skristi
iš
Kanados
į
Londoną,
j
tiko
su
jo nuomonėmis. Jis suj 8654,282,367 atsakomybės.
lės būti abiejų kraštų sutarta
nų siuvėjų unija pirmutinė pa per dvi dienas išsijuosus dirbo mobilių nelaimių mirtimis, spė
bet
kas
su
ja.
’
s
atsitiko
niekas
,
į
sinešė
su
Londono revoliucijosirašė 1928 metų sutartį ir va suareštuodama 1,175 niekšų, o jama kad per 1928 metus bus
Policijos užlaikymas per 1926
Karo Stovis?
nežino,
tik
tiek
kad
apie
juos
j
nierių organizacija ir gavo iš
rys darbą be jokio trukdymo. 102 ypatos pateko į ligonbučius užmušta 25,000 žmonių ir 700,daugiau nieko negirdėt. Po jų metus, sulyg žinių iš 250 dides I.švardinio karo stovio panai- jos didelę sumą pinigų. Rusi
000
sužeista
nelaimėse
su
tomis
t
per metus į kinimas yra savaimi suprantaCanton, O. — Metalo išdir- nuo žaizdų peštynėse.
kiti tris vyrai leidosi kelionėn nių miestų, atsiėjo
jos policija irgi jam davė neap
važinėjimo
įmonėmis.
'
po
$4
nuo
galvos
tvos
tu
tų
miestų
miestu
e_, jimas, atsiminus kad tiek Lietugybystėj apdegė du darbininkai ir
iš
Amerikos
į
Romą,
bet
kur
jie
ribotas sumas pinigų už šnipa1927 metais iš tų nelaimių
ventoj ų.
mirė ligonbutyje.
dingo
ir
po
šiai
dienai
niekas
Į
I
va,
tiek
Lenkija
abi
yra
Tautų
vimą ir• išdavinėjimą revoliuciDesėtkai Mirė nuo Alko mirė ir užmušta 23,000 ypatų.
Washington. — Iš visų pusių
Nikaraguoj įvyko Amerikos Sąjungos nariai, o tarp Tautų jonierių. Jis kas savaite siųs
nežino.
holio, Naujus Metus
žiūrint numatoma kad 1928 me
Paskutinę pereitų metų sa- kareivių susirėmimas su tenai- Sąjungos narių jokio karo, be davo Rusijos policijai vardus ir
Dar Viena įstaiga Pra vaitę dar išskrido keturi, tarp' tūriais sukilėliais, žuvo kelioli- Sąjungos
Sveikindami
tais Amerikoje bus daug geres
leidimo, būti negali. slapstymosi vietas buvusių jo
šalino Trockį
ni laikai ir darbininkai turės
jų viena moteris, ir juos apglė-'Ka vyrų abiejose pusėse.
Naujus metus sutinkant Suv.
Mums teko visada budėti ar draugų.
darbo ir uždarbio daugiau negu Valstijose mirė desėtkai žmonių
Maskva. — Sovietų central!- bė į savo) šaltą glėbį Atlantikas. j Lenkijoj areštuota 18 komu- vieną gražią dieną neįvyks kur
Dar prie to paminėta kad be
pereitais metais. Daug geriau nuo alkoholio, begerdami iš di nis ekzektivis komitetas taipgi i T
Per visą vasarą tiktai du kiti i nistų, susekus organizaciją ku- nors musų sienos sargybų su veik visi revoliucijonierių vadai
,
I
- .
I
eis automobilių darbai ir kitos delio džiaugsmo.
išbraukė Trpckį, Zinovjevą, Ka-, orlaiviai pasiekė Europą — tai ri ima iš Maskvos paramą pro- sirėmimas su Lenkais. Mus, Rusijoje nuo 1904 iki 1914 meiidustrijos ruošiasi prie veiki Viename New Yorke mirė 20 menevą, RakovskĮ ir kitus Mas- Chamberlin su Levinu ir keturi,1 pagandos varymui prieš atei- kartais gąsdindavo tai iš šiapus tų buvo sykiu iš caro šnipai ir
j tai iš anapus Lenkų puolimo į imdavo iš policijos atlyginimą.
mo.
| ypatų.
kvos carų. priešus.
■ su kapitonu
. ‘
.
su kapitonu
Byrd. Byrd.
jnančius rinkimus.

KAUNIEČIAMS IŠLYDINT OPEROS ARTISTĄ ANTANĄ SODEIKĄ AMERIKON

liai trustis, pradės naują veikimo lapą, ir su nauja energija
imdamiesi prie darbo galės pa
Sugalvojo gerb. Spragilas
į
Katinas. — Lietuvos Valsty certuoti pas Amerikiečius labiau sirodyti prieš visuomenę.
Prano
Sūnūs.
Nušovė pačią ir save. Hazel no bonka per galvą. Paskiau bės Operos artistas Antanas So priprasta šeštadieniais ir šven
!; Čia bus talpinama sakiniai senovės Sanskrito kalba, gimi- !
ninga Lietuviams. Atidžiai suskirstykit šiuos Sanskrito ?
wood. — Levi Goughenour, 54 sia taip padarė vienai 15 metų deika, sąryšyje su jo gastrolė tadieniais, o tokių šventadienių
;
žodžius
į Lietuviškus, ir gausit iš jų jums gerai žihomus i
nuo
Kovo
iki
Liepos
neperdauUi., peršovė mirtinai savo pa mergaitei, kurią sumušęs apvo mis Amerikon, vienam iš spau
j Lietuviškus sakinius.
«
BROOKLYN,
N.
Y.
giausia
rasis.
čią, 53 m., ir paskui pats nusi gė pinigus ir norėjo įsitempti į dos bendradarbių nuoširdžiame
GALVOSŪKIS
No.
7
i
“Į klausimą kurias kolonijas
šovė. Moteris krito negyva ša užkampį, bet jai ėmus klykt pa pasikalbėjime suteikė sekančių
Liūtas Amerikoje. Kalėdų
lankysiu tai manau pirmoj eilėj
žinių.
NOR IUMI EGOS ALDA USMI EGO
:
lę Kalėdų eglaitės. Tuo tarpu bėgo.
šventėms parvyko Amerikon
didesnesias
ir
tas
kuriose
gyvePaklaustas p. Sodeika ar išnamuose buvo tik viena jų 13
Pittsburge ir apielinkėje per
nors trumpai paviešėti Jonas Z (Lietuviški žodžiai ir jų raidės eina ištisai, be sumaišymo.) s
hau ir brangią savo jaunystės
metų mergaitė, kuri atbėgus iš Gruodžio mes. buvo 322 mirtįs, tikrųjų yra nusistatęs vykti
Liuta’s, Suv. Valstijų Linijos J Kas teisingai išris šitą galvosūkį ir prisius juos iš dviejų numerių, t
dalį praleidau.
viršaus po nugirdimo šūvių, ir iš kurių 37 užmušta automobi Amerikon ir kada, į tai atsakė
atstovas Kaune. Apie Lietuvą z su 5 savo draugų adresais kurie “Dirvos” neskaito gaus DYKAI j
“Amerikoj keliolikos metų
(pridėkit 2c štampą persiuntimui) j
ėmus rėkt pamačius lavonus, liais. 131 mirtis buvo iš nelai kad taip.
jis tiek pasakoja kad mes per t knygelę “ŽMONIŲ LIGOS”
gyvenimas tarp savo tautiečių
tuomi sušaukė kaimynus, kurie mingų prietikių. Tik trįs ypa- “Jau nuo pat 1920 metų, kai
daug nekurie apie ją įsirėkaGALVOSŪKIS No 4 BUVO TOKS:
padarė į mane įtaką, rodos kad
paskui davė žinią policijai.
tos pačios nusižudė Gruodžio gryžau Lietuvon, svarbiausiu
vom del valdžios, užmiršdami
ir dabar esu Amerikietis; jų ge
“Kaip pasiklosi taip išmiegosi”.
Nusišovė senbernis. Duques mėnesį, kuomet Spalių mėnesį mano uždaviniu buvo sustiprin
1
i
pačią valstybę.
rumas, jų atvirumas ir nuošir
ne. — Peter Svilor, 40 m am nusižudė 22 ypatos.
ti ką tik besikuriančią operą.
Mirė p. Vitaitienė. Gruodžio
dumas paliko manyje amžiną
žiaus, peršovė du giminiečiu sa
Tas darbas man buvo ir yra my
29 d. netikėta mirčia mirė Katatmintį. Tat tikiu kad ir dabar
vo nužiūrėtos mylimosios, 18 m.
limas. Per paskutinius septy
lė Vitaitienė, “Tėvynės” redak
jie mane lauks ir mielai mano
nis metus valstybinė Kauno
amžiaus merginos, nuo 101 Su
toriaus moteris. Ji rasta gazu TAURAGĖS “sukilimas” Lie nes visi norėjo pasipelnyk savo
sumanymą parems.”
perior st., kaltindamas juos už
opera liko pastatyta iki.tinkamo
nutroškus. »Ji-. buvo atsisėdus tuviškam pasauliui davė socia šalies skriaudomis.
Tuo ir baigėsi su p. A. Sodei
▼
▼
▼
tramdymą jo meilės su ta mer Tai mergininkas senis! Tū aukštumo, kame teko gana daug
prie gazinio pečiaus pasiskaity listą Plečkaitį, kuris Rygoje ati
ka pasikalbėjimas, palinkėjus
STEBITĖS kad Čekanauskas,
gina, nes jie matyt nenorėjo las 51 m. senis tik paleistas iŠ savo jiegų padėti. Bet, kadan
ti laikraštį ir matomai apsnūdo. darė sceną ir joje gyvai parodė
jam laimingos kelionės.
kad jis prie jos lystų. Po šovi kalėjimo už užpuolimą ant savo gi esu susigyvenęs su broliais
Tuo tarpu puodas užviręs išsi kuo Lietuvai yra Lietuviški so pagarsėjęs' rezoliucijų pyškiniKauno Korespondentas.
nio kitų, jis pats suvarė sau Į nusižiūrėtos merginos 1925 m., Amerikiečiais, kur ir mokslus
liejo ir užgesino ugnį, o gazas cialistai ; parodė kad “draugai” mais, nuėjo jau bendradarbiaut
ėjau
ir
dalyvavau
jų
viešame
galvą kelis šuvius ir mirė.
užpildė kamberėlį ir ji nepaju socialistai už pinigus gali Len socialistams ? Nieko stebėtino.
už savaitės laiko vėl tapo suim
gyvenime,
ten
draugai
ir
drauPagalba angliakasionis. Ne tas už tokį pat prasižengimą,
to kaip gazai atliko savo mir kams parduot Lietuvą ir ir pa Juk jis gyvena Hartforde, ten
žadėjimą Lenkams juos neuž kur gyvena Jonas Sekys, tas
dirbančių angliakasių šeimynų nes vėl pradėjo prie tos mote gės ir pažįstami ir šiaip geri
tingą darbą.
NEW
BRITAIN,
Conn.
šelpimui Centralinė Darbo Ta ries kabintis ir vėl pateko į po žmonės, per ilgametį laiką la
Vitaičiai gyveno Washington miršti ateityje, gali Lenkams pats Sekys kuris gelbėjo Liau
pripažint Vilnių, už kurį visa dininkų misijonieriui Makausbai jų pasiilgau.
ryba su pagalba vietinio dien licijos nagus.
Heights,
New Yorke.
šis Tas iš Musų šono
raščio, Pittsburgh Press, surin Jo romansas prasidėjo kada
Liko nusiminę vyras, treja- Lietuvių tauta pasiryžus guldyt kiui suvienyt Sandariečius su
“Jau kiek anksčiau, regis ir
Gruodžio 27 d. įvyko I. N.
ko jau apie $4.500.
jis beprotiškai įsimylėjo į vie spaudoje buvo, norėjau juos ap- Varpo Draugijos metinis susi tas sūnų: Algirdas — 17 m., galvą. Ir tokie išdavikai drys- socialistais. Taigi Čekanaus
Streikerių padėtis apgailėti ną 32 metų siuvėją, prie kurios ankyti, bet del intensivaus ir rinkimas, kuriame dalyvavo pu Alfredas — 15 m., Julius — 13 ta kartais iš valdžios reikalaut kas atsidūrė Sekio kontrolėje ir
todėl turi šokt dabar pagal Se
na: išvažiavus keletą mylių i tankiai lindo, telefonavo, kad ji nylimo darbo Valstybinėje ope- sėtinas būrelis narių kurie yra m., taipgi tėvas, brolis ir sesuo. “pildyt tautos valią”!
kio smuiką. Tik palaukime ar
Velionė Vitaitienė buvo gi
w
▼
bile kuri priemiesti rasi ang net turėjo apsidrausti policijos ■oje ir del savo šeimynos padė susirūpinę draugijos likimu. Ši
jis
nepasirodys su agitacija už
liakasių kaimelius su barakais raštais. Bet ir tas nieko negel jęs, o labiausia tai kaip matote draugija nėra pašalpinė, bet mus Lietuvoje, Amerikon at PLEČKAIČIO draugas Kai
komunistų
ir socialistų kandi
ir stovyklomis išmestų iš namų bėjo ir kada jis sykį pamatė ją š operos negalėjau išsitarpuoti, vien tik dailės. Jos tikslas yra vežta devynių metų amžiaus. rys. socialistas, svetimos spau
datus
į
SLA.
valdybą, kaip kad
darbininkų. Vaikučiai minta iš su kitu, pradėjo šaudyt., per lėra kam pavaduoti, tai del pa lavintis dainavime ir mokintis Dabar turėjo 34 metus.
dos reporteriams paaiškino kad išdalies Sekys jau pasirodė.
—V.
mažų gaunamų porcijų kas sa šaudamas jai ranką. Už tą ir našių vis aplinkybių savo norą bei rengti’ perstatymus, kas se
socialistai nerems Lietuvos pre
W
vaitė. Jie neturi net tinkamu atsėdėjo 30 mėnesių. Bet pc •is negalėjau išpildyti, teko ati- niau ir buvo daroma, tik pasta
mjero Voldemaro pastangų Ge“VILNIS” prisispyrus klausia
drapanų mokyklai lankyti. Nė to jis sugryžęs parodė kad jc 'ėti kiek vėlesniam laikui, šiais ru laiku išrodo kad jos veikėjai
PAJIEšKOJIMAS
nevoje, kada-tas keliavo ten pri- taiitiiiinkų kur jife dabar stovi:
ra vilčių greitu laiku šitą padė meilė prie jos vistiek neatšalc 927 metais pagaliau teko išsi- buvo aptingę, nes per visą rude
foclyt
Lenkų šunybes ir reika su Grigaičiu;' Pronckum, VitaiLietuvos Konsulatas Chicagotį pagerint, nes streikas tęsiasi. ir yra tokia karšta kaip buvo, arpuoti ir tiktai neilgam lai nio sezoną vos vieną koncertą
laut
Tautų
Sąjungos užginjt čiii, Plečkaičiu ar su kuo: kitu.
je pajieško Juozo Juškos, kArNužudyta mergina. Washing užtai moteriai reikėjo kreiptis kui. Jeigu neatsitiks kokia ne- tesurengė, o veikalo nei vieno
Lenkams
’
organizuot
ginkluotas Jei mah butų leišta atsakyt į1
tais vadinosi Stoner. Gyvehb
ton, Pa. — Nežinoma mergina, vėl policijon prašyti pagalbos. aimė, apie Kovo 10 d. 1928 m. scenoje nepastatė. Tam neveik
Winnetka, I1L Paeina iš Pilkė gaujas prieš Lietuvą. Ir Kai šį klausimą tautininkų vardu
apie 19 m. amžiaus, atrasta nu Baudžia automobilistus. Ne- tikriausia žadu jau būti New lumui yra tam tikrų priežasčių,
jui! k., Tauragėnų> v., i Utenos ap. rys tuomi parodė kad socialis aš atsakyčiau štai kaip: Mes
žudyta čionai. Kūnas, pareng įgaunant rodos su automobilis Yorke ir pradėti savo' koncertų kurių spaudoje nesinori judinti.
Turi Lietuvoje. .brolį Petrą ir tai už pinigus geriau remtų •stovime su ‘gerais ‘Lietuviais,
tas geromis drapanomis buvo tais, saugos komisijonierius už maršrutą.
Šiame susirinkime buvo pla seserį Uršulę.
Lenkų pastangas ir turbut todėl mylinčiais savo tautą, ir su pa
atrastas tuščiame sklype ant vedė kampaniją prieš važinėto“Kadangi, kaip minėjau, te čiai apie viską išsikalbėta ir
Lietuvos Konsulatas Chicagoje pats Kairys nupleškėjo pas sa nieka žiūrime į tuos kurie knibOregon st. Matyt kad mergina jus. Pastarose dienose bent 50( galėjau išsitarpuoti vos tik ke- perrinkta veikimo komisija; su
vo draugą Plečkaitį, Voldema1 žda veikdami demoralizacijos
608 So. Dearborn St.1
buvo nužudyta po sunkios kovos automobilistų sugaudyta ir nu ems mėnesiams tai žinoma vi tuo nutarta kad prieš užgavė
rui gryžtant; gal pabūgo atsi darbą, erzindami Lietuvių tau
Chicago, Ill.
už gyvastį. Drapanos buvo su bausta ir keletas pasiųsta į ka- ii kolonijų aplankyti negalė- nes nors vakarienę parengti.
durt Varnių koncentracijoje.
tos žmones ir tais savo darbais;
draskytos ir veidas suraižytas. I Įėjimą, o tūliems atimta leidi- iu (nors pakvietimų jau gavau
Galima pasitikėti kad nuo da Už $3 pralinksminsit visą kai
daro gėdą Lietuvių tautai, neat
v
v
▼
— užrašykit saviškiams
Ji matyt pagaliaus buvo užmuš j rnai važinėti.
lanksto), tuo labiau kad kon- lbai’ Varpiečiai vėl pradės veik- mą
Bieliivoie metams “Dirva”
NORS užrubežinių laikraščių sižvelgiant kur jie dirba ir iš
ta sunkiu daiktu smogus į gal Pc 21 metų. ... Vienas vyras
Kvietiškis.
reporteriai ir vadino Lietuvos ko algas ima.
vą. Ją rado ryte Gruodžio 39 i patraukė teismo atsakomybėr
premjerą mažiuku (little pre
d. darbininkas gryždamas iš j laiškanešį, reikalaudamas $250,■■ ■ . -r
mier),
tačiau jis nuvykęs į Ge
j 000 atlyginimo už viliojimą jc
darbo.
NEWARK, N. J.
neva užkure tokią pirtį kad
Negras užpuldinėja merginas. i žmonos per 21 metą. Ta motedaugel kam pasijuto trošku, ir Šv. Jurgio Draugystė savo
Pereitą savaitę Northsaidėj ne I ris i)' laiškanešis buvo jaunystai ne be pasekmių. Tubjau salėje, laukiant naujų metų, 31
žinomas diktas negras teroriza I tės draugai, ir kada ji ištekėję
Lenkija
atšaukė iš Lygos savo d. Gruodžio surengė kaukių ba
vo mergaites užpuldamas jas ir už kito, laiškanešis pasitaikė
atstovą
Lukaszewicz
(kurs ten lių su dovanomis. Publikos bu
sumušdamas kokiu nors sunkiu toj pat gatvėj išnešioti laiškus
karth
buvo
ir
fabrikantu
visų vo daug ir visi gražiai linksmi
įrankiu. Trumpu laiku gauta ir vis pas ją užeidamas palaiko
provokacijų ir sensacijų prieš nosi. Tik prastą įspūdį darė
pasiskundimų nuo šešių mergi draugingumo ryšius. Per 21 me
Lietuvą) kaipo organizatorių čia augęs musų jatinimas, kurie
nų ir mergaičių, ir visos beveik tą jos vyras pyko ir tris sykius
Plečkaičio legionų, o Latvija nė tik girti atėjo bet dar po sve
vienodai buvo užgautos. Jisai buvo iškėlęs persiskyrimo bylą
y^T^RElTU laiku "Dirvos” Redakcija turės svarbų praėmė gaudyt Lietuvos “emigran tainę nešiojosi bonkas baltakės
palaukia tarp budinkų arba du prieš ją, bet vis susitaikė, o
f
nešimą savo skaitytojams. Geistina kad kuodautus” kaipo suokalbininkus prieš ir su jaunomis mergaitėmis gė
ryse, ir kai tik užeina mergina ! ketvirtą kartą sako jau vistiek
giausia Amerikos Lietuvių apie tai sužinotų, toLietuvą ir kimšt juos kalėji rė. Tai prie ko privedė Ameri
jis šoka ir rėžia daugiausia pie ' nedovanos.
C _ del šiuomi prašoma visi “Dirvos” skaitytojai ir
mai!, skiriant juos po baitdos kos “sausumo” įstatymas. Jo
rėmėjai padaryti “Dirvai” vieną lengvutę malonę — su
kalėjime atbuvimo išvarymui iš kios naudos nesusilauks iš tokių
rinkti iš savo kolonijos kuodaugiausia antrašų savo draūLatvijos.
piliečių nei Amerika nei Lietu
, gų ir pažįstamų ir prisiųsti. Siųsti antrašus tiktai rimtų
viams jie garbės nedaro.
V
▼
▼
žmonių, vyrų ir moterų, kurie mėgsta skaitymą ir kurie
Tarp Newarko Lietuvių pa
JAU ANTRI METAI kai Lie
dar “Dirvos” neskaito.
skleista atsišaukimai kad paratuvoje šalį valdo diktatūra. Ir
pijonai neduotų pinigų savo kle
Kas prisius nemažiau 100 gerų teisingų adresų gaus
ką manote? Neįvyko ten nei
bonui Kun. Kelmeliui iki jis ne
gražią dovaną — “JUODĄ KARŽYGĮ” — abu tomu.
vieno ministerių kabineto suiri
išduos parapijos atskaitų. Mat
Už 50 adresų gaus bile knygą vertės 50 centų.
mo, nei vieno valdžios krizio, ir
Newarkieciai nesutaria su savo
kas labiausia, Lietuva prapultin
klebonu ir kelia vaidus.
Kadangi antrašai greitai reikalingi, prašoma ilgai
netapo nustumta, kas pirmiau;
Likosi areštuotas ir padėtas
netęsti, bet siųsti tuojau. Antrašus reikia surašyti aiš
pažaliavusioms nuo fanatizmo
M__________________________________________
_____
po
užstatu iki teismo Lietuvių
kiai, ir kad vardas ir adresas butų surašyta ant vienos
M
J
partijoms viešpataujant, buvo
;
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
3
parapijos
vargoninkas A. Staneilutės, ant kitos kitas, ir tt. Ant to lakšto viršaus para
paprastu dalyku. Per tą laiką
organizacija Suvienytose Valstijose.
į
šauskas
už
mušimą rykšte vie
šykit savo pilnus antrašus ir daugiau nieko ant jų nera
neįvyko joks “šmugelis”. Ku
I
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.
3
nos
išdykusios
mokinės parapi
šykit.
"
3
nigai, kurie pirmiau lindo tik į
jinėje mokykloje. StašauskaS
I
Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 3
politikierių liogerius, beveik vi
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
ANTRAS DALYKAS: Neužmirškit saviškių Lie
yra geras žmogus ir geras Lie
si sugryžo į bažnyčias. Valdi
tuvoje ir kitose pasvietėse: jiems nuobodu be laikraščių,
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pnįj
Pindvijas.
tuvis.
ninkai, be dtsižvėlgitho kokiai
"
Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraStj “T*j
be
gerų
skaitymų.
Užrašykit
jiems
“
Dirvą
”
metams
ar

“
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos.
3
partijai jie priklauso, už prasi
ba pusmečiui. Nepavydėkite jiems to kuo patįš taip
kaltimus
traukiami teisman ir TMD. Cėtitro Valdyba
!
Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
džiaugiatės. Kuriems turit “Dirvą” užrašę; atnaOjinkit
S Karpavičius — Pirmininkas
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.
baudžiami, iš vietų šalinami ir K. 6820
Superior Ave. Cleveland, O.
jų prenumeratas. Atnaujinkit SAVO preriilme ratas.
kalėjiman sodinami. O seniau M. Kasparaitis — Vice-Pirmininka<
!
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui
4
1420 Howe Street, Racinė; Wis.
ar taip buvo? Ne. Seniau Lie V. Sirvydas
Su
pagarba
“
OlRVOŠ
”
ADMINISTRACIJA.
—
Sekretorius
] LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA H
tuvą kiekvienas tempė prapul 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
"
307 W. 30th Street
New York, N. Y. *
' —
Iždininkas
tin, niekas valdžiai nepasitikėjo, A. G.B.P. Strimaitis
O. Box 127, New York City
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-•‘DIRVA” PRADEDA NAUJUS 1928 METUS NE PRAŠYDAMA KO NORS IŠ SAVO SKAITYTOJU, BET PILNAI PASIRENGUS JIEMS DUOTI IR DUOS, KAIP APAČIOJE RASITE PAŽYMĖTA

NĘ”. Bet ši pasaka bus žingeidesnė, gražesnė ir įvaires
UKSTANT1S devyni šimtai dvidešimts aštunti me
nė ir daug kitoniškesnė negu tos abi paminėtos.
“
Dirvą
”
skaitydami
gausit
už
tuos
pačius
$2.00
kelių
dotai yra pabaiga I 0-ties Lietuvos Nepriklausomybes
Ji bus istoriška, nes apims ir istorijos nuotikius de
larių
vertės
gražių
skaitymų,
ko
kiti
laikraščiai
neduoda.
metų ir pradžia I I-tų metų.
vyni
šimtai metų atgal. Ji bus kitoniškesnė dėlto kad
Tai yra pradžia I 3-to meto Dirvos leidimo.
nors
sykį
Lietuviai skaitys tikro Lietuvio autoriaus roma
Toliau, tai yra pabaiga I 52-ro ir pradžia 153-čio
ną kuris dedasi daugiausia ant VANDENŲ. Iki šiolei,
Suvienytų Valstijų Nepriklausomybės metų, ir išpuola
visi
musų istoriški romanai rašyta apie nuotikius ant že
6641 metas Julianiško periodo; 5689-tas Žydų metas ir
mės,
ant sausumų, kuomet Lietuviai nuo amžių gyvena
1 347-tas Mohametonų eros metas.
prie
jurų
ir turėjo turėti kokius nors prietikius Baltijos
Graikų-katalikų arba Rytų Bažnyčia su šiais me
Jurose.
Dideli
plotai Europos numindžiota romanais ant
tais pradės 7437-tus metus. Jie skaito metus nuo biblišžemės,
o
vargu
rasis
kokia nors istoriška pasaka kurie pa
kos pasaulio pradžios.
liečia
jurą.
Taigi
“
BALTIJOS
ARAS” bus visiems ne
1928 metai turi 366 dienas ir yra kilnieji metai.
paprasta naujenybė ir tuo žvilgsniu, ir supažindins su ki
tų kraštu gyventojais už jurų, ne vien tik su Kryžeivių.
“Dirvos” Pranašystės 1928 Metams:
Lenkų, Rusų.
Štai kokias pranašystes Dirva daro 1928 metams:
“BALTUOS ARAS” pasirodys “Dirvoje” po NauBus ant žemės visokių svarbių nuotikių: bus visokių
sumišimų, mažų ir didelių; bus žemės drebėjimai, potvrjų Metų. Visi laikykitės prie “Dirvos”, atnaujinkite sa
niai, jurų užsiliejimai; bus audros ant vandenų, vėtros
vo prenumeratas, užsirašykite kurie dar neskaitot, ir visi
ant sausžemių ir jose žus daugybės žmonių; bus nelaimių
raginkit kitus sekti “Dirva”, nes “Baltijos Aro” skaity
kasyklose, ant gelžkelių ir su automobiliais; viskas tas
mo bus beveik metams laiko.
paims armijas gyvasčių.
Bus dideli streikai ir darbininkų kovos; bus drąsios
/IT TKREIPAAME “Dirvos" skaitytojų ir visų livagystės ir žmogžudystės; bus atidengta nauji stebėtini p
teraturą mylinčių Amerikos Lietuvių domę j
išradimai; bus atskleista naujos netikėtos moksliškos pa
tai jog visai trumpu laiku patieksime “Dirvoj e” nepaprastą naują senovišką-istorišką pasa- )Q)ALANGOS PONAITIS yra tai komedija iš Amerislaptis.
Lietuviai neteks vieno kito savo žymesnių darbuoto- ką-romaną vardu “BALTIJOS ARAS" (arba erelis). Jr kiečių Lietuvių atsilankymo Palangoje, yra tai lyg
jų-didvyrių.
Tai bus romanas iš pradžios I I -to šimtmečio — iš apie
antra dalis “EKSCELENCIJOS", kuri tilpo “Dir
Apie tą viską jums bus žingeidu žinoti, ir “Dirvoje
900 metų atgal, iš atsitikimų Baltijos Jurų pakraščiais ir voje” pereitą rudenį ir buvo visų scenos mėgėjų ir dramų
pačiose jurose. Iš tų vietų kur dabar stovi Palanga ir Bi- skaitytojų gražiai priimta. Su ‘Ekscelencija dalykas
apie tai bus plačiai rašoma.
rutos Kalnas. Iš laikų kada dar Lietuvių gentės buvo pa dedasi Kaune, o “Palangos Ponaitis" nutinka garsiame
—Atnaujinkit savo prenumeratas,
laidos, kada pradėjo jas terioti svetimieji; iš laikų kada
musų šalies vasariniame rezorte.
—Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje;
Danus valdė garsus Karalius KA.NUTAS, kuris buvo už
Aiškesniam veikalo supratimui paduosime čia jo
—Užrašykit “Dirvą” savo draugams ir giminėms čia kariavęs Angliją ir kitas pajūrių tautas, kada jis teriojo
turinį.
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Kanadoje, Brazilijoje, Ku Lietuvių kraštus pajūriais.
Iš Kauno atvyksta ant “honey moon" buvus butleboje, Argentinoje ir kitose pasaulio dalyse gyvenantiems.
Tai bus aprašymas apie vieno Lietuvio pajūrio gy gerio našlė su savo duktere ir su savo naujais vyrais, ku
—“Dirvos” kaina metams Amerikoje tiktai $2.00. ventojo sūnų ir dukterį, kuriuos dar kūdikiais esant už
rie jas Kaune nuo “Ekscelencijų" išgelbėjo. Bet tiedu
Į Kanadą $2.50. J Visas kitas šalis $3.00. Pusei metų puolę jurų bastūnai Vikingai išsigabena į savo šalį ir jie
“Ekscelencijos” dabar atsiranda Palangoj ir taikosi prie
pusė kainos.
>i i
du vienas kito daugiau nemato iki-------kitų Amerikiečių pasižuvauti. Palangoj tuo tarpu ran
Tas vaikutis, užaugęs tarp Vikingų bastūnų Balti
dasi daugiau Amerikiečių, pažįstamų tų iš Kauno atvy
jos ir aplinkinėse jurose, pastoja garsus jurų kariaunin
ĮDĖT ne vien tik apie nelaimes, ne vien apie baisybes ir kas ir tampa pramintas “BALTIJOS ARAS . Su Vi kusių Amerikiečių. Jie turi dukterį, kurią parvežė Lie
liūdnus prietikius “Dirva” savo skaitytojams žinių kingų laivais ir vyrais jis aplanko tolimus pasviečius ku tuvą parodyt. Prie dukters prikimba Amerikietis butleteiks. Jos 8-se puslapiuose bus pripildyta įvairių trumpų rių niekas iki tolei nedryso pasiekti. Patampa Karaliaus geris senbernis, kuris per jos tėvus ir visai jau lieka tai
moksliškų straipsnelių; gražių juokų ir žinių iš Lietuvos. Kanuto kariauninkas, aplanko su juo pietų šalis, vykstci merginai peršamas. Bet ta mergina jau susipažinus su
“Dirva” specialiai renka ir talpina LIAUD1E.S DA.I- į Lietuvą plėšti, bet ten iš senų žmonių patiria kad tai patogiu jaunikaičiu, Falangoj vasarojančiu, ir nieko neži
nodama apie jį karštai jį pamyli. Jis turi dideles paslap
NAS — tas visas daineles, gražias ir malonias, kurias jau čia jo šalis, jo žemė, ir pradeda rūpintis ją gelbėti-------tis
apie save ir negali jai pasisakyti nieko, kas duoda prie
ni būdami Lietuvoje taip noriai dainavome — dabar iš
Pargryžta į Danų žemę, pasivagia savo mylimąją,
žastis
jos tėvams ir draugams apšaukti jį draugu tų Kau
“Dirvos” prisiminsite apie savo šalelę, apie anuos praėju su kuria slaptai mylėjosi, gabenasi juromis ją sau na
no
“
Ekscelencijų",
kad ir jis tykoja ją apvogti kaip anie
sius laikus, apie pieveles, takelius, bakūžėlę, ir tt.
mo, bet juos užpuola jurų plėšikai, paima nelaisvėn, per
apvogė
kitus.
Dalykas
nueina iki to kad visi supuolę pri
Šalip Liaudies Dainų, “Dirvoje” telpa daugybė gra skiria. Po to jis pradeda jos jieškot, ir ji nekantriai jo įieš
verčia
merginą
parašyt
tam Ponaičiui laišką prisakant
žių, malonių originalių Lyriškų eilių, gražios poezijos ku ko. Netyčia susiranda ant vienos salos, pabėga, pargry
kad
jis
pas
ją
daugiau
neitų,
ir sužieduoja merginą su tuo
ri žavi ir linksmina kiekvieną skaitytoją.
žta jis su ja į savo tėvų žemę, čia ją gina nuo užpuolikų
senberniu,
kuris
ją
beveik
nuperka.
Vienok mergina, iš
“Dirvoje” telpa nuolatos juokingi, kritiški ir didelės iš kitų šalių, ir tt. ir tt.
didelės meilės prie to savo nepažįstamo Ponaičio ir iš ne
teisybės žodeliai juokdario Gerb. SPRAGILO, kuris be
Bet pasakoj dar yra to karžygio sesuo, eina apsaky
atodairos kulia visus politikierius, kunigus, davatkas, mai kas su ja dėjosi, kur ji buvo ir ką veikė, vienok apie norėjimo už to butlegerio eiti per langa iššokus nakčia
senbernius, senmerges ir tankiai turi karštų diskusijų su ją sužinosit tik iš pačios pasakos, kurią būtinai stengkites bėga i juras skandintis. Ten atsitinka kitokis prietikis,
savo gerb. Šonkauliu, prie to atlaiko radio pasikalbėji paskaityti. Nieko apie ją nežinosit iki neprieisit prie pa ji lieka gyva, o neužilgo patiria ka<= tas Ponaitis yra —
bet apie tai oatirsit tik skaitydami “Dirvą” arba matyda
mus su gerb. Petru debesuose ir gerb. Lipiceriu keploje. sakos galo.
mi tą veikalą vaidinant.
Gerb. Spragilas yra vyriausia galva Slaptos Spragilų Są
“BALTIJOS ARO” nuotikiai, jo liūdnas meilės
jungos Spragilaičių, kurių yra po visus žemės galus ir šo
prietikis, keliavimai, patyrimai bus įpinta kaip šviesos
nus ir kampus, kurie nuolat praneša jam slaptas žinias.
vainikas į anų Tamsybės Amžių istoriją. Apsipažinsit
su daugelių šalių: su Švedija, Norvegija, Danija, su Is
ARBOR A RADVILAITĖ yra istoriška drama iš
landija, Grenlandija, su Amerika, kurią Vikingai pirmu
laikų paskutinio Gedimino ainio, Zigmanto AuAR ir tuo neužsibaigia “Dirvos” įtalpa. Per eilę tiniai ir kaip tik tuo laiku atrado ir lankėsi, su Anglija,
*■ 19 gusto viešpatavimo ant Lenkų ir Lietuvių, kuomet
metų “Dirva” stengėsi duoti savo skaitytojams ge su Roma, Byzantija; pažinsit Skandinavų gyvenimą., ku
jis Lenkams karaliavo, o Lietuviams buvo didžiu kuni
rie tada buvo valdanti galybė, pamuše Angliją, Francu- gaikščiu. T as nuotikis dėjosi pirmoje pusėje 1 6-to šimt
riausių gražiosios literatūros raštų, kokių nerandama ar
ziją ir žemes Baltijos pakraščiais, bei švaistėsi Alantiko mečio, kuomet jaunas Zigmantas Augustas, priešingai
ba labai retai pasitaiko kituose musų laikaščiuose.
Vietoj tuščių politikų, vietoj bereikšmių barnių ir vandenais kaip tikri valdovai. Pažinsit pradines dienas Lenkams ir savo tėvams, ypač savo motinai, Karalienei
ginčų už partijų reikalus, “Dirva” apie tai sumini tiktai Lietuvių šalies tvirtinimosi ir kovų, po ko paskui išsivys Bonai, slaptai apsivedė su Lietuvaite, Barbora Radvilai
trumpuose straipsniuose, o visą didžiausią dalį vietos pa tė Lietuvos galybės ant šiaurinės Europos.
te. Per ją Lietuviai manė atgaivinsią Lietuvių dinastiją
Šita istoriška pasaka rašo tas pats Autorius kuris Lietuvoje, nes jau per eiles metų visi didkunigaikščiai bu
švenčia tokiems skaitymams kurie padarė “Dirvą” drauparašė “JUODĄ KARŽYGĮ” ir “VARGŠU KARALIE vo Lenkų verčiami vesti svetimas moteris ir tokiu būdu
ge-mylima viešnia plačioje visuomenėje.
“Dirva” patyrė ko musų liaudis nori, kas labiausia
nors buvo Gedimino ainiai bet buvo svetimi Lietuvai.
prie širdies skaitytojui mokančiam pinigą už laikraštį,
Šioje dramoje vaizduojama didelė meilė dviejų jau
ir tą stengiasi savo skaitytojams duoti.
nų sielų — Barboros ir Zigmanto-Augusro, Lenkų intri
Tarp kitų trumpų raštų, “Dirvoje” per 1928 metus
gos ir klastos neprileisti Barboros prie apvainikavimo
tilps sekanti visus patraukianti ir žingeidus raštai:
Lenkijos Karaliene, kada mirė senis karalius; didis Zig
manto pasišventimas savo mylimajai ir kovojimas su vi
I) .“VAIDEVUTIS”,
sa Lenkų didžiunija kad pripažintų Barborai teisę prie
2) “BALTIJOS ARAS”
karalienės vainiko, ką pagaliau ir iškovojo. Lenkai ją
karūnuoja, ir rodos viskas turėtų baigtis laimingai del
3) “PALANGOS PONAITIS”,
Lietuvių, bet baigiasi liūdnai, nes Barborai trumpai buvo
4) “BARBORA RADVILAITĖ”.
skirta gyventi, ir ji jaunutė miršta, palikdama Zigmantą
Ir daug smulkių svarbių literatūros kurinių geriau
PABAIGA ANT 1-TO PUSL.
sių rašytojų.

"Baltijos Aras”
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Nuo Redakcijos

M. V. Gogelis

Neprigulmybės 10 Metų
Sukaktuvių Eilių
Kontestas!

BAISUS KERŠTAS

Iš priežasties suėjimo 1Q
metų Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių Vasa
rio 16 d., 1928 m., “Dirvos”
redakcija skelbia kontestą
musų poetams parašymui
toms sukaktuvėms paminėt}
eilių.

pačios užmiršusios ką rašė pra
,_____ ___
Ant.-Fer. Max.
neša visą teisybę kaip ištikro
*-------------------------buvo Voldemaro padaryta.
(Tąsa iš pereito num.)
ševičius — garbė, didybė musų kazokų;
nei rubežiai bus atidaryti, nei
Redaktoriai kurie nenorėjo
prekyba pavelyta kol nebus su
— Teisybę sakai, ji išleido, bet išleido tada jis dar gyvas buvo. Ir dabar prieš
skaitytojų demagogiškai suve
sitarta del Vilniaus. Voldema
pats velnias. Pažvelgk, jo vietoj sausas mano akis jis vaidenasi kai eina kazokų
džioti tuoj po Genevos posėdžio
ras pasakė kad visai nėra gali
medžio kelmas apkaustytas guli. Gal but pulkai! Katryte! tai aukso laikai tada bu
pasakė tikrą tiesą: kad Lenkai
ma atidaryti rubežių kadangi jų
ir Dievas taip nori kad velnias kazoko ran vo. Senas hetmonas sėdi ant bėro žirgo,
nieko negavo ir negaus iki ne
oficialiai nėra. Demarkacijos
kų nebijotų! Kad nors pamanyčiau jog rankose spindi jo galybės lazda; aplink jį
bus išrišta Vilniaus klausimas.
linijos Lietuva niekados nepri
kas iš mano kazokų butų paleidęs ir jį su štabas, toliau siūbuoja raudona jura nar
Dabar “Naujienoms” ir jų kapažino rubežium. Rubežių pri
žinočiau.... tinkamos bausmės jam nesu sių kazokų. Į juos hetmonas prabyla —
marotams-laikraščiams negali
visi nurimsta kaip stabo ištikti. Suvirko
pažinimas butų skaitoma užbai
rasčiau !
būti kitos temos rašymui kaip
senis
primindamas prabėgusius žygius,
gtu su Lenkais ginču apie tai ir
— O jei aš bučiau?.... — be noro Ka
tik: Lenkai nori Vilniaus, Vol
žiaurią
pjūtį. O, kad tu butum mačius, ma
atidavimu jiems užgrobtų sri
trė jį užklausė ir išsigandus mintį nutrau
demaras ruošiasi parduoti....
no
Katryte,
kaip pjovėmės su Turkais.
čių. Tą Voldemaras ir kiti ge
kė
Nes mat derybos kokios nors
Nuo
smarkių
kirčių ir dabar mano galvą
rai supranta ir nemano nei žin
— Jei tu tą butum padarius, ne žmona
turės ateiti, o kaip kitaip de
puošia
stambios
rumbės. Keturios kulkos
mano butum. Aš akmenį po kaklu tau pagsnio žengti iki Vilniaus klau
magogiškai skaitytojus mulkint.
keturiose
vietose
persmogė mano kūną ir
simas nebus išrištas.
risčiau ir giliausiam Dniepro verpete nuKolei dar Vilniaus klausimas j
nei viena žaizda tinkamai neužgijo. Kiek
skandyčiau.
O kadangi Voldemaras gaudo
nebaigtas galima rėkt ir rėkt
Katrę iš baimės net prakaitas apipylė; mes tada turto ir aukso įgijom! Bran
Plečkaiti, kuris Lenkams Vilnių
kas ji kas nori parduot. Taip
jai pasirodė kad plaukai nuo jos galvos at giuosius akmenis, brilijantus kazokai ke
atiduoti žadėjo, nereikia nei va
visų partijų skalikai darė per
purėmis sėmė. Kiek ir kokių žirgų, kad
siskyrė.
landėlei pamanyt kad dabartine
aštuonis metus, kurie tik nebu
tu žinotum, iš ten parsivarėm! Jau aš taip
valdžia pati darys tai už ką ki
vo valdžioje.
nekariausiu. Rodos dar jaunas, kunu svei
VIII.
tus persekioja.
Kitas dalykas: jau “Naujie
kas, o aštrus kardas krinta iš rankų, gy
Parubežyj, senoj smuklėj, niekšai Le venu be tikslo, be darbo — ir pats nežinau
nos” ištisai talpina straipsnius
smerkiančius Plečkaičio ir jo chai trukšmauja; turbut iš tolo susirinkę kam gyventi. Tvarkos ir drausmės Ukrai
kamarotų
leidžiamą Vilniuje kad jau trečia diena kai ilsis, o kartu ir noj nesimato: pulkininkai ir esaulai tarp
Vėl Didelis “Sirokas”
Lenkų pinigais laikraštį “Pir puotauja. Tai ne maži niekšai, nekaltų savęs nesuęyvena; viens kitą kaip šunes
“Naujienos” Sausio 3 d. dide
myn”, iš kurio pirmiau tiek ge žmonių skriaudikai, visi šautuvais ginkluo graužia — nėra tinkamo seno vado. Mu
lėmis raidėmis šaukia: “Kaunas
ros medegos gavo skaitytojus ti; kardai prie diržų prikabinti tik tarška, sų bajorai ištautėjo, kazokų papročius už
Nesiskubina Deryboms su Len
barška; ant batų pentinai skamba; turbut miršo, juose godumas apsireiškė.... jung
prieš Lietuvą pjudyti. .. .
kais”.

KOKIE TURI BŪTI LAIKRAŠČIAI

NJE tam laikraščiai privalo
1 ’ būti naudojami kam jie
naudojami dabar. Pas mus
daugumoje yra taip: jeigu
kas ant ko supyko, jeigu jo
raštų redaktorius nepriima
jis užsideda laikrašti ir ja
me išsidergia kiek tik tin
ka. Daug taip uždėtų laik
raščių pabaigė savo dienas,
kiti dar tebegyvuoja.
Iš viso laikraščio vos špaltukė kita tėra kokio nors
naudingo pasiskaitymo, vi
sas kitas užpildyta polemi
komis redakcijų, bendra
darbių ir korespondentėlių.
Visi vis turi ką nors rėkti,
peikti, kritikuoti, barti, mo
kinti, keršyti.
Laikraštis po teisybei tu
rėtų būti apšvietos nešėjas,
mokytojas, žinių teikėjas, o
ne Įmonė barniams, užsipuo
limams.
Redaktoriai turėtų praša
lint straipsnius tokirj savo
bendradarbių kurie polemi
kose reiškia tą pačią nuo
monę ką ir pats redaktorius
turi. Privalėtų talpinį jeigu
atsiranda priešinga nuomo
nė. O visus savo bendra
darbius priversti parašyti
po koki nors naudingą raš
tą iš kokios nors mokslo sri
ties. Tas daugiau patrauks
skaitytojų ir pririš juos prie
laikraščio negu pustuzinis
polemiškų straipsnių kas
numeris, ir visi apie tą pati
dalyką.
Atkreipiame
skaitytoji}
atidą Į trečią puslapi kur iš
dėstyta “Dirvos” raštų pro
gramas del 1928 metų. Tie
raštai užims dikčiai vietos,
reiškia nebus vietos polemi
koms, tuštiems ginčams. Ir
bendradarbių prašome atsi
žiūrėti Į šitą: vietoj rašyt ir
reikšt tas pačias mintis ko
kių redakcija laikosi, drožkit kad ir trumpesni nau
dingą straipsnelį, arba išverskit iš kitų kalbų. Už tai
jus skaitytojai geriau gerbs
ir jūsų raštus skaitys, nes
polemikas daugiausia reikia
tik pačiam persiskaityt.
Jeigu jus kas pakibina tai
žinokit kad jie iš neturėjimo
ką veikt ir neišgalvojimo
nieko kito su niekais Į laik
raščius skverbiasi. Kiekvie
nas dalykas turi dvi puses,
ir jeigu kas ką suranda iš
kitos pusės ir tauzas rašinė
ja sveikiau yra jj ignoruoti
ir parodyti kad jis yra tik
nykštukas kuris pats savyje
nieko neturi.
Tokiais yra dauguma mu
su redaktorių: jeigu neturė
tu ką polemizuot jų laikraš
čiai turėtų būti pusiau su
mažinti. Jie yra didvyriai
kada reikia kitą paniekint,
išjuodint, išdergt, o pažiu
rėjus ką jie savo mokslu ge
ro visuomenei padarė ir ką
po savim paliks — nerasit
nieko.

Ką Lenkai “Laimėjo”?
Musų visuomenės klaidinimo
įmonės — musų neva patriotiš
ki ir kiti neva tautos reikalais
rūpinusi laikraščiai — po Genevos posėdžio “numaliavojo” la
bai juodai Lietuvos likimų: vis
kas esą pralaimėta, prakišta,
atiduota Lenkams; Voldemaras
niekam netikęs; "fašistai” netu
rėję simpatijų 'kitose šalyse, ir
dar kitaip.
Dabar gi pasidaro aišku kad
Lenkai nieko nelaimėjo, tik be
reikalo atgiedojo “Te Deum”:

Taigi ir vėl strokas. Čia ne
senai apašukė-apoėkė kad Vol
demaras viską Lenkams paža
dėjo, viską atidavė, visko išsižadėjo, net už tai visa Lietuva
buvo pasirengus jį nuverst kaip
tik sugryš iš Genevos, o dabar

“Dirvos” Redakcija ir Admi
nistracija reiškia “Tėvynės” re
daktoriui S. E. Vitaičiui gilaus
sąjausmo iš priežasties mirties
jo žmonos, Katrės.

KAD GALĖČIAU
Kad galėčiau skurdų ūpą
Šių dienų pakeisti
Ir tą tamsų, juodą rūką
Ant dangaus praskleisti
Kuris slegia musų šalį
Be jokios malonės,
Ir jai žada skurdžią dalj
Su priešais karionės.
Aš prašyčiau saulės šviesti
Ant musų tėvynės,
Ir Į talką brolius kviesti,
Darban sutartinin,
Kad jie partijas užmirštų
Ir kaip vyrai dirbtų,
Kraujas pagiežos nevirtų,
Tuomet linksma butų!
Laputė.

TIK TAVĘS....
Jei kas paklaustų
Ko labiausia trokštu —
Drąsiai atsakyčiau:
Tiktai meilės tavo!....
Jei turtus žadėtų,
Ar garbėje gaubtų —
Nieko nenorėčiau,
Tiktai meilės tavo....
Jei kančiose bučiau,
Beviltėj merdėčiau,
Viskas ko aš trokščiau —
Tiktai meilės tavo....
Jeigu man kas duotų
Rinktis ką turėti —
Aš tuoj pasirinkčiau
Tik tave mylėti; ...
/•-.
Tiktai meilės tavo
Viskas ko norėčiau,
Ir akeles tavo
Kad matyt galėčiau....
Adonis.

j tolimą kruviną žygį rengias. Linksmina
si ponai ir kalba apie nebūtus žygius, ty
čiojasi stačiatikiais kazokais, Ukrainiečius
savo vergais vadina. Dribso suoluose auk
štyn galvas užrietę, išdidžiai usus raito.
Kartu su visais ir kunigas ūžia; bet ir ku
nigas tikras Lechas — visai nepanašus į
krikščionišką popą.o, su visais geria, links
minasi, nešvarius žodžius draibsto, bjau
riausius sakinius mala. Ir nuskurę samdi
ninkai ponams neužsileidžia — nudrisku
sių jupų rankoves parai tę aukščiau alkū
nių, išdidžiai vaikšto kaip naudos. Kiti
kortomis lošia, viens kitam panoses trina,
įpykę kumščiais antausius skaldo; kiti su
svetimomis moterimis, merginomis ūžia...
spiegimas, kliksmas!.... Puotauja ponai,
juokus krečia: Žydus už barzdų tąso, ant
jų veidų kryžius tėplioja; moteris aistrin
gais žvilgsniais šaudo ir kartu su nedorė
liu kunigu krakoviaką šoka. Tokios bjau
rybės, tokių pagundų dar Rusų žemė ne
buvo mačius, nors jai teko ir su Turkais ir
su Totoriais susidurti. Dievaži, sunku ir
suprasti — gal už nusidėjimus pat Dievas
tokią bausmę užtraukė. Jiems neužtenka
šitos sodomos; nori dar toliau ją praplėsti
— kalba apie Danilo viensėdiją, apie jo dai
lią žmoną. ... Ne ant gero ta banda susirinko!

Stačiatikių kunigas-šventikas.

Siųskit tuojau, nes anks
čiau geriau. Laiko duoda
ma iki Vasario 15 d. Eilės
bus paskelbtos kad ir po
Vasario 16 dienos, bet negaišuokit su siuntimu.

Turi būti netrumpesnės
kaip 16 eilučių, turi rymuoti ir turėti ritmą.

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

1-ma dovana: $10 vertės
knygomis,

damiesi su Lechais jie savo sielas pražu ir trys dovanos po $5 ver
dė. Nelaiminga vargšė tauta, net smarve1 tės knygomis, už sekančias
Žydams užsileidžia.... O laikai, laikai! tris geriausias eiles.
prabėgusios aukso dienos! Kodėl jus man
Gali dalyvauti Lietuvos
pražuvot?.... Nueiki į rūsį, atnešk man
ir Amerikos poetai ir gali
midaus bosą! Prisimindamas senus laikus,
prisiųsti po daugiau negu
laimingas dienas — gersiu!
vienas eiles, bet vienas gaus
— Kuomi priimsim svečius, pone? Iš j tik vieną dovaną, nors jo ir
tolimos šalies Lechai atjoja! — tarė Stec- antros eilės butų geros. Ki
kas, į vidų įskubėjęs.
tos dovanos eis sekantiems
— Žinau kokiais reikalais jie atvyks goriausiems.
T: ■ •°,
ta, — tarė Danilas, keldamasis iš vietos. — į L ■yL'jf,-,'!
Skubiai žirgus balnokit! šarvus man pa Ant lakšto su eilėmis tu
duokit! Kardus iš makščių traukit! Ne ri1 būti autoriaus tikra pa
užmirškit paimti švininių kruopų — tinka vardė ir pilnas adresas.
Po eilėmis parašas bus
mai reikia svečius sutikti!
paliktas
kokį pats autorius
Nespėjo kazokai ant žirgų atsisėsti,
ar autorė pasirašys, bet re
nespėjo šautuvus užtaisyti o jau Lechai,
dakcija pasilieka teisę lai
kaip rudenį krintanti medžių lapai, nusė-| mėtojų tikras pavardes pa
do visa kaina.
garsinti.
— O, taip, bus su kuo susitikti! — ta Bu? pagarsinta pavardės
rė Danilas žiūrėdamas į prieš jį atlekian tik’laimėtojų, nors ir kitų
čius šarvais spindančius Lechus. — Matyt eilės bus sunaudota kurios
dar kartą teks tinkamai ūžti, su artėjan tiks spaudai.
čiais priešais žaisti. Paskutinį kartą lin Siunčiant kontestui eiles
ksminkis, kazoko siela! Žaiskite, vyrai, di būtinai reikia ant jų pažy
džios šventės sulaukę!
mėti jog kontestui skiria
(BUS DAUGIAU)
mos.

“DIRVOS” PROGRAMAS 1928 M.

IX.
__
Sėdi prie stalo Danilas, smakrą ran
kom atrėmęs ir galvoja. Ant priemurio
Katrytė sėdi ir dainelę dainuoja.
— O, kaip man liūdna, mano brangio
ji, — tarė Danilas. — Iš skausmo galva
svaigsta, iš liūdesio širdis plyšta. O, kaip
man sunku! Jaučiu kad jau mirtis artėja.
— Mano mieliausias vyre! eik šian ar
čiau — priglausiu, prie širdies tave pri
spausiu. Kodėl tokias juodas, baisias min
tis svajoji? — pamanė Katrė, bet nedryso
jam pasakyti. Gaila jai buvo, esant pa
čiai kaltai, priimti vyro malonę.
— Klausyk, mano žmonele! — tarė
Danilas, — kada aš mirsiu, neapleisk sū
nelio. Jei tu jį nuskriausi, neduos tau Die
vas laimės: ne tik esant gyvai, bet ir kita
me pasaulyje. Sunku bus puti mano kau
lams, dar sunkiau bus mano sielai....
— Ką tu kalbi, mano brangusis? Ar
tu nesityčiojai iš silpnų moterėlių? O da
bar kalbi kaip tikra moteriškė. Dar tu
ilgai gyvensi.j į L -į
. . v .
AA
— O, ne, Katryte, jaučiu mirtį artė
jant, mano siela tą jaučia. Turės kas blo
ga atsitikti, blogi laikai artėja. Taip! pri
simenu laimingas dienas, turbut jos man
niekados negryš! Prisimena senas Kana
lo)

Eilės gali būti istoriškos
ir maišytos su šių dienų
nuotikiais, gali būti tik pa
remtos šių dienų kovomis už
nepriklausomybę, gali būti
ir grynai alegorinės.

(Tąsa nuo 3 p.)

imti smetimą, ir su tuo užsidaro paskutinės Lietuvių vil
tis išlaikyti savo garbingą dinastiją.
Jeigu žingeidaujates, šis pats Zigmantas Augustas
vėliau buvo priverstas padaryt garsią pražutintą Lietuvai
Liublino Uniją, nes jis buvo atitolintas nuo Lietuvių. Jei
Barbora butų gyvenus ir su ja butų Zigmantas sulaukęs
sosto įpėdinio, Lietuvos valstybė ir šiandien butų buvus
didi ir galinga. Po Zigmanto mirties jau viskas ėjo kaip
Lenkai norėjo. Užtai svarbu pažinti šitą musų istorijos
periodą, o šį veikalą skaitant tą gerai pažinsit.
Kadangi K. S. Karpavičiaus dramos Lietuvos kriti
kų pripažintos tinkamos daugiau skaitymui, todėl skaity
dami “Barborą Radvilaitę” turėsit dar vieną puikų da
lyką, panašų į “Baltijos Arą”, “Juodą Karžygį” ir kitus
jo romanus.

“VAIDEVUTIS”
Pirm “BALTIJOS ARO”, “Dirvoje” dar tilps vie
nas svarbus gilios Lietuvių senovės romanas, paliečiantis
Šeštą šimtmetį, vardu “VAIDEVUTIS”. Tai yra verti
mas iš svetimos kalbos, bet kalba apie atsiradimą pirmo
Lietuvių-Parusių kunigaikščio VAIDEVUČIO ir pirmo
Lietuvių Krįviij-Krįvaičio. .. ...
“VAIDEVUTIS” yra trumpa apysaka ir tęsis tik
per keletą numerių. Bet tas dalykas yra toks žingeidus
ir svarbus kad Redakcija nori idant kiekvienas “Dirvos“
skaitytojas su ta apysaka susipažintų.
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PASIRINKIMAS
Išsiskyriau tave
Iš daug milijonų,
Iš kitų mergelių
Gražių ir malonių.

Nors jos gražios buvo,
Pabaigus keleto dienų vestuvių iškil
Tu už jas gražesnė,
mes Kalnių pilyje, ruošėsi keliauti namon į
Nors jos lipšnios, meilios,
Daugupius.
Vestuvės
Visas tolimas kelias į Daugupius buvo
Tu man daug meilesnė.
Atėjo sekantis pavasaris po Ardžio išnaujo išpuoštas; visi kaimai pakelėje bu
¥
¥
¥
užvaldymo Daugupių.
Nors jų akįs degė
vo išsipuošę per kur Ardys gryš su savo
Nebuvo jokių kalbų ar klausimų ar gražia žmonele. Kas ką turėjo davė do
Ugnimi žavinga,
ANTIFONAS:
kunigaikštis ims Gaižutę, tik visi1 skubėjo, vanų savo valdovams, tai žvėrių kailius
Tavo akįs dega
(Sudūmotas pažiurėjus į paveikslą tilpusį
Atsargiai klausykit žodelių
ruošė vestuves, rūpinosi kas turės įvykti, tai kitokius dalykus, kurie nors nebuvo
“Rimbo” No. 10, 1927 m.)
Man liepsna slaptinga.
Tokių kurie viską jums žad’,
kiti kurie prie rengimo neprigulėjo laukė jiem reikalingi, bet tas buvo įrodymu žmo
Nes tie kurie žada, už savo
nekantraudami didelių iškilmių, o pačiam nių gerų norų ir meilės prie jų.
Gyvenam šioj ašarų žemėj
Nors jų žodžiai buvo
Gerovę
kovot jumis ved’.
Ardžiui, kaipo jaunikiui, reikėjo laukti lai
Kad
vardą
sau
žmogaus
įgyt,
Švelnus
ir
meilingi,
Pulkas Kalnio kareivių, vedamų Gai
Jei
reikia
jiems kumpių, pyragų,
Ir
trusiam
žmonijos
gerovei
ko ir su savo svotais joti pas Gaižutę i Kal žutės brolio, lydėjo jaunavedžius namole,
Tavieji žodeliai
Jie sako kad jus gausit tai,
Kad gero ką nors padaryt;
nių pilį, ir po vestuvių parsigabenti ją pas kiti gabeno-nėšė jaunosios kraitį, ir kada
Man yra širdingi.
Vilioja jus griebtis už ginklo
Tautos tur’ likimas apeiti,
save. Visų mintyse jau iš senai buvo už po poros dienų pasirodė netoli Daugupių
Ir liet savo kraują už tai.
Žmonių jos vargdienių būtis,
baigta ir nustatyta kad Ardys veda Gai valdovas su savo nuotaka, jau rado kelius
Nors kitas jų gauti
Jei
partijai jų nėra vietos
Vaikai
kad
jų
butų
mokyti.
žutę, ir tas turėjo Įvykti.
Ir lengvai galėjau,
žmonių nustotus toli per laukus nuo pilies
Ir
valdžią palaiko kiti,
Kad
but
jiems
skaisti
ateitis;
Vieni kalbėjo kad Ardys labai sarmat- vartų.
Bet rinkausi tave
Jie
sako
kad tautą šie smaugia,
Vienybė
tautoj
kad
buvotų,
lyvas užtai taip nerangus vestuvėms, kiti
Pilies gyventojai pasitiko juodu ant
Ir per vargą ėjau....
Ei! stokit juos mušti visi!
Kad brolis ant brolio nepult’,
sakė, kad jis iš didelio džiaugsmo nežino tilto su duona ir druska ir įvedė per išpuo
»
¥
¥
Jie randa kituos’ vien tik blogą,
Kad vietoj peštynių-kolionių
nei ko griebtis, tokią gražią pačiulę gau štus vartus į pilį ir paskui į palocius....
Tiktai
tokia
meilė
Gerų jų darbų neminės,
Ką gero galėtų sukurt.
damas, užtai toks susimaišęs; o bobos tai Užmas, sveikinimai nesiliovė.
Tuo
jūsų akis apmuilavę
Bet
visad
toks
buvo
likimas:
kalnus lėmimų prišnekėjo, kalbėdamos ko
Yr
’
šventa,
vertinga
Dabar prasidėjo vestuvių puota čio
Taip mano su jum’ žaidinės.
kie jiedu bus dori ir pavyzdingi bus tėvai, nai, nors jau nuo pat Ardžio išjojimo visi
Kas dirba tur’ panieką nešt,
Už kurią kovoti
Atkreipkit į šitą atydą,
Juos dergia, visaip pravardžiuoja,
kokie gražus ir protingi bus jų vaikai — čia puotavo ir niekas nenorėjo dirbti, tik
Jiegų nepristinga.
Atminkit žodžius šiuos tikrai:
Šunimis net bando juos piešt.
tiesiog tai dievų sutaikyta pora, sakė, dau laukė jaunųjų. Jiem sugryžus, iškilmės
Tiktai tokis bučkis
giau nieko....
Dar gero nei viens nepasiekė
Bet yra klesa pakalikų
tęsėsi dar keletą dienų, ir jose dalyvavo tie
¥
¥
¥
Kurs sekė vadovus aklai.
Tikrą
tur
’
saldybę
Ką
garbę
sau
bando
pagaut,
aplinkiniai kunigai ir kunigaikščiai kurie
Nebuvo pasaulyje tokio
Dabar pereikim valandėlei į Kalnių negalėjo sykiu su Aidžių į kalnius keliauti.
Jų tikslas yra tik tranauti,
Kuri laik’ mergelė
Kuris nenorėt’ sau naudos,
pilį ir pažiūrėkim kas ten dedasi. Štai lakKas
gerą
ką
stato
—
sugriaut.
Po didžia sargyba.
Taip tai įvyko tas (ko Ardys seniau ne
Kurs spėką kitų nenaudotų
sto-bėgioja Gaižutė, visa džiaugsmo ap svajojo, ko kiti niekas netikėjo.
Jie save didvyriais apšaukia,
Tik tokia mergelė
Pasiekt ko sau trokšt’ nuolatos.
gaubta, lyg vėjelio nešiojama — tokia len
Kitus dumble nori suminį,
Kitados čia jį viliojo Algė ir Kastytė,
Ir kaip gudriai moka prieiti
gvutė, linksmutė, nekantrumo po širdžia ir jis į Algę buvo įsiklepojęs. Iš čia jis tu
Brangi kai dievaitė
Jie rėkia jog turi kitaip but,
kutenama kada ateis ta diena, kada atjos rėjo varu išeiti, o dabar parsivedė čia ki
Prie liaudies bemokslės, tamsios,
Bet patįs nežino ko imt. ...
Prie kurios per vargą
Akis jos apmuilius kėsinąs
pas ją jos jaunikis ir kada ji bus atiduota tą, kuri užstojo pilies šeimininke. Čia ne
Jie bijo kad juos kritikuoja —
Vos gali prieiti.
Prieit jos galvom’s prie valdžios.
jam ir vyks su savo vyru į jo namus ir pra senai šeimininkavo Kastytė, Laukio nelin
Nes rykštė kaltam yr’ skaudi,
Ak, mažai pasaulyj
Jie tautą kraujuos paplukdytų,
dės gyvenimą kaipo žmona, kaipo motina. ksma moteris, o dabar visi sulaukė Gaižu
Kituose klaidų tik medžioja,
Jau sujoję buvo jos giminės ir kaimy tės, gyvos, apsukrios kunigaikštienės, kuri
Stumt’ brolį prieš brolį žudyt,
Yr’ kaip ji mergelių,
Patiems mat teisybė karti.
Kad tik sau vieteles įgyti,
nės moteris ir mergos, jos draugės. Žei dar nesenai čia buvo laikoma nelaisvėje;
Jie gerkles savas gausiai leidžia
Užtai girti noriu
mių kunigaikštienė, jos teta, darbavosi jai dabar visi pataikavo ir kožnas norėjo
Kad tik gautų jumis valdyt.
Kitus
kaltenybėm
’
s
įtart,
Ją kiek jiegos gali!
Tik tokių vadų reik jieškoti
kaip svočia ir patardinėjo jaunosioms ką geras būti.
Kad
akįs
nuo
jų
nusikreiptų
Adonis.
daryti.
Kurie gali mokslo jums duot,
Ir žmonės neimtų juos bart.
Kai po audrai, ledų išplaktame darže
Vyrai dabino pilį, kelius lygino ir tai lyje,, taip po Ardžio kovos su Laukiu, da
Kurie pasiskyrę tarnaut jums,
Jei patįs ardyt neįstengia,
sė, vartus ir namus apraišiojo berželiais, bar Daugupiuose, ]yg naujai susodintame
Nebando sprandais jūsų jot.
Kitų£ kursto griebt už ginklų,
NUO JUOKŲ RED.:
tą dieną kada atvyko Daugupių pasiunti ir sužydusiame darželyje, vėl tapo links
Kurių šunimis nieks nepiešia
Jie trokšt’ matyt kraują pralietą,
niai, su gandu jog Ardys su svotais atjoja. ma, smagu, ir tas smagumas palengva plė Rudeni, kada lapai rengėsi
Pasaulis visai nepas’ges,
Į tai jiems žiūrėti smagu.
Draugės mergos darželyje apspitusios tėsi į visas puses, į visus didkunigaikštijos nuo medžių krist ir buvo viso
Supus jie, pas’barę, pas’dergę,
Jie partiją visada statė
puošė, dabino, vainikavo savo sesutę išei kampus, ir sykiu prasidėjo kuždesiai, — kiomis spalvomis nusispalvavę,
Ir darbus jų vėjai nuneš.
Aukščiau už gerovę tautos,
nančią už vyro, — ir už tokio vyro kurio labiausia tarp senų bobų, — KĄ Ardys ir
gerb. “Dirvos” Redaktorius lie
kiekviena sau norėtų, už tokio prie kurio Gaižutė susilauks: sūnų ar dukrelę....
pė visiems nueit į mišką ir pa
ją jau keli metai širdis traukė ir protas
žiūrėt kaip jie išrodo ir sulygini
garbino. Ašarojo Gaižutė, ašarojo ir jos
IV
draugės, ir dainavo vestuviij dainas, ku
su žmonėmis ir jų budais. Mes
’
Alina
rios tais laikais buvo dalimi vestuvių ap
nuėjome ir pamatėme lapus ii
eigų.
Ką dabar veikė musų juodakė? Ar padarėme sulyginimą.
Įjojo Ardys, prie didžiausių trukšmų ji dar gyva, ar išsikopė iš savo baisios mei Ale mes ir dabar nuėjome j
ir sveikinimų, Į pilį su pulku savo palydo lės ir kūniškos ligos? Kokios paslaptin
vų, su Sarpiu kaipo svotu, ir išgirdusios tą gos kalbos ėjo Lamžine ir ar jau visi žino Gordon parko mišką ir vėl žiū
AŽA1 jau šios knygos liko — nes JUODA^
žinią mergaitės suklykė, o Gaižutė sudre jo kad ji karalių nunuodijo? Ar jau ji ap rėjome Į medžius kaip jie dabar
CL/Jl
KARŽYGIS” išėjo kai vėtra Į visuomenę, Į gra
bėjo. .. . Nors ji laukė savo jaunikio, bet šaukta nusidėjėle ir be doros moteriška? išrodo: Dabar medžiai stovi vi
dabar nusigando jo: ją apėmė baimė, ir
žiąją
literatūrą mylinčius žmones. Niekados jo
Pirm negu vėl sugryšim prie Alinos, sai nuogi, sniegais apdribę ša
pasipylė ji ašaromis, puldama į glėbį savo po netoli metų po anos tragedijos, pasi kos, ir visi išrodo lygus vieno
kia kita apysaka nebuvo taip širdingai žmonių priimta
sesučių. Mergaitės pradėjo dainuoti kitą žiūrėkim pirmiausia ką veikė Agnita. Ar di — juodi prieš baltą sniegą ir
kaip ‘JUODAS KARŽYGIS”.
dainą, apie šelmį bernelį, pradėjo ruošti ji ir dabar dar tebėra Alinai ištikima, ar,
iš
tolo
negalėtum
atskirti
jų
nei
Nepraleiskit ir jus progos įsigyti šį veikalą kolei dar
vestis Gaižutę į vidų, o Gaižutė vis savo kaipo moteris, silpno budo, neiškentus iš
vieno.
Paskui
pamislinome
apie
jo
yra.
O yra dar tik apie 100 egzempliorių dviejuose
mergiška baime apsigaubus verkė pasi- sišnekėjo viską, kadangi ji daugiausia ži
žmones
kuomet
jie,
pabaigę
sa

tomuose ir apie 50 knygų abiejų tomų sudėtų į vieną, ap
krupčiodama.
nojo? Ar jai ir toliau Alina išrodė tokia
Toliau girdėjosi linksmos garsios vy gera ir prakilni kokia ją laikė tada kada vo gyvenimą, palieka lavonais:
darytų tvirtais audimo viršeliais.
rų dainos apie mergelę lelijėlę, apie baltą ligino ir pasakojo apie tai kas yra dora ir visi jie vienodi, visi viena že
“JUODAS KARŽYGIS” yra tai apie prietikius vie
svirnelį aukštame kalnelyj, apie brolelius kas nedora?
me užberiami ir sulygsta pras
no jaunikaičio milžino, kuris iš paprasto girių sargo pa
sergstinčius seselę, kurią nori bernelis iš
Bet Agnita štai kokia pasidarė: ji ap tas su turtuoliu, mokytas U"
tapo garsiu karo vadu, o ant galo ir didkunigaikščiu ir ka
vesti svetimon šalelėn....
sisprendė šaltai ir griežtai, kad jeigu vy tamsuoliu, gražus su šlykščių,
ralium dviejų didelių valstybių. Tai yra tolimos senovės
Visa pilis, o sykiu ir visi Kalnio žmo ras nužudo savo žmoną ir priverčia visus
malonus
su
žiauriu,
niekšas
su
pasaka apie to jaunikaičio prietikius narsiuose darbuose
nės, buvo apimti didžiausio džiaugsmo. tylėti, kodėl karalienė, gindama savo gy
Miestas ir pilis buvo pilna svečių, kurie vastį, negali taip padaryti? Taip dėjosi doru.
ir meilėje, apie jo pergyvenimus karuose ir tarp moterų,
vieni buvo kviesti, kiti patįs suėjo ir sujo ir Lamžine, ir Alina privertė visus tylėti,
kaip jį mylėjo kunigaikščių dukteris už jo gražumą ir nar
jo; vieni buvo prisitarnauti, pagelbėti, o nors ji apie tai nieko pati nežinojo, nes
sumą,
kaip jam visur sekėsi, kaip pagaliau buvo privers
kiti pauliavoti, midaus prisigert, skanių Agnita viena viską atliko. Ji rūsčiai su Kad mažas pakelis vis dau
tas
apleisti
savo šalį delei pavydaus kunigaikščio sūnaus,
valgių pavalgyti. Vieni pažiūrėti jauno valdė dvaro mergas ir senas moteris, pasa giau vertas parodo šis prilygini
ir
kaio
jis
iškeliavęs
svetur susitiko paslaptingą moterį,
sios, kiti jaunikio, ir visi džiaugėsi sulau kydama joms karalienės vardu kad joms mas: PENKIASDEŠITMS yra
kuri
jį
ir
kuris
ją
pamilo
be jokio apmąstymo, ir kas pas
kę keletos dienų švenčių. O kada jos bai bus ištraukta liežuviai jeigu katra bus su labai ilgas žodis, o ŠIMTAS du
gėsi visi apgailavo kad pergreit prasidėjo, gauta nors žodelį prasitariant apie tai ką syk už jį naudingesnis.
kui po to dėjosi.
nes vargu savo gyvenime sulauks kitų to katra žinojo apie karalienę ir Ardį. KožNieko panašaus savo gyvenime neskaitėt — ir nekių linksmybių,
nai paskirai įkalbėjo kad kitos visos yra
gausit paskaityti jeigu praleisk neįsigiję “JUODĄ KAR
V:{■
*
papirktos išduoti jas jeigu jos tęs apkal Paslaptis, šiokia ar tokia ji
ŽYGĮ”.
Ruošėsi Ardys prie vestuvių. Žinojo bas toliau.
butų, visada sunkia slegia mo
Veikalas išviso turi 4 I 4 puslapių ir daugybę paveik
Tą patį Agnita padarė ir tarp vyrų, ir teries širdį.
kad reikės vestis, nes seniau vedybos buvo
—Puškinas.
slų.
Išleistas dviejose knygose, aiškiu gražiu druku, pir
sutikdama
tokį
kuris
numanė
turi
gerą
lie

būtina gyvenimo dalimi ir apie tai daugiau
ma knyga talpina 188 puslapius, antra 226 puslapius.
rūpinosi senieji negu patįs jaunikliai, ir žuvį, pradėjo jam skųstis ant kokio nors
atėjus laikui privertė paimti sau moterį. kito buk tas apšnekąs karalienę, ir įtikin KAIP JI ATSIKRATĖ
Už du tomu paskirai išleistu kaina tiktai $1.25. Už au
Žinojo jis kad su Alina jau viskas pa davo kožnam kad kiti visi jį sekioja ir kaip
dimo
viršeliais apdarytą į vieną knygą kaina $2.00.
REUMATIZMO
baigta — tas kas buvo jo praeities sapnais tik bus sugautas pletkaujant atsidurs kali žinodama iš baisaus patyrimo gė
išnyko, viskas liko toli už plačių girių, kur nyje arba liks be liežuvio.
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E.
Todėl nors Alina — pati karalienė — nei Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave.,
jis daugiau neturėjo vilties nukeliauti ir
Su pinigais pridėkit ir savo aiškų adresą.
F-112, Bloomington, III., yra taip dė
nenorėjo keliauti. Bet ar ištrins jis sau iš nežinojo kokios bausmės laukia tų kurie kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
nori pranešti kiliems kenčian
minčių tą ką pergyveno? Ar prašalins iš ją apkalbėtų, visi greitai pradėjo užmiršti smo
tiems kaip atsikratyti to skausmo
»
širdies ir jausmų tą juodakę kurią taip my tą prietikį, ir Alina buvo visiems tik geros paprastu budu namie.
Mrs.
Hurst
neturi
nieko
parduoti.
širdies
karalienė,
nors
ir
gero
parodyta
ar
lėjo?
Tik iškirpkit šį pranešimą, pasiuskit
Cleveland, Ohio
Taigi, kada susituokė su Gaižute, pra padaryta ten kur reikėjo pačios Agnitos, jai su savo vardu ir adresu, ir ji
6820 Superior Ave.
noriai prisius jums svarbias infoikuri
karalienei
įkalbėdavo
kad
tas
reikia.
dėjo jis tokį gyvenimą kokį vesdavo visi
macijas visai dykai. Rašykit jai
(Bus daugiau)
tuojau kolei dar neužmiršot.
po apsivedimo.

(Tąsa iš pereito num.)

iriškos
dienų
ik pamis už
i būti
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$25.00
is tik
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5 vermčias

tuvo?
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negu
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■kitų
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ažyiria-

3.)

Sau nieko daugiau nejieškojo
Kaip tiktai vietelės šiltos.
Jie patįs bailiai visad buvo,
Kitiems bandė ginklą patiekt,
Jei ką savo gerui sumanė
Per liaudį tą žengė pasiekt.
Jei liaudis ramybėj gyvena
Ir nekelia jokių vaidų,
Jiems skauda į tai pažiurėjus,
Nes tad’ niekas neseka jų.
Jaunimą jie kursto kerštauti,
Vilioja tik save jį sekt,
Kad mokslą apleidę galėtų
Tik partijos raugale smegt.
Ir jie prasislanipios tarp musų
Kai kirminas žemėj šaltoj,
šunimis nieks jus neatvaizdins,
Užmirš jus visi jau rytoj.

‘Juodas Karžygis”
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UNCLE WIGGILY’S THICKS

Akrono Naujienos

Nušovė plėšiką. Gruodžio 30
d. detektivas John Struzinsk:
nušovė negrą plėšiką, su kuriuo
By Junius
turėjo atkaklią kovą ir vos pats
'■ It. may be just another of our
— Ei, stop! kur tu taip sku- nepadėjo savo gyvastį. Detek
j bini!
peculiar ideas, but robbing a
tivas užėjo negrą ant gelžkelio
— Mister Policman, aš vežu bėgių, nešantis glėbį vogtų dai
bank with pen and ink seems
j pataisyt savo makabilių, kitą
worse than doing the same
ktų. Išsitraukęs revolveri pri
nedėlią važiuosiu į Clevelandą
thing with firearms.
sakė negrui sustoti ir iškelti
pamatyt “Palangos Ponaitį”!
rankas į viršų. Jis tai padarė,
— Jeigu taip tai gohet!
We can say one thing for th'
ir toliau klausė kai detektivas
AGAIN
“‘ That
LIET. BANKO SUSIRIN
weather forecaster: He may be
— ’s the site for our mem-j
liepė jam turėti gatavas rankas
PRAKALBOS
KIMAS
If the race to the railroad
wrong today, but he’ll try to į oriai”,
surakinimui. Kaip tik detekti
šiuomi pranešu kad Lietuvių
Gruodžio 18 d. Raymond st.
“What will it commemorate?” ■
be right tomorrow.
Taupymo ir Paskolos Draugijos crossing ends in a tie, you lose. svetainėje keli bolševikėliai su vas priėjo ir segė ant kairės
metinis susirinkimas
“Dtinno. Nothing’s happened
šėrininkų _____
¥
¥
rankos retežį negras kita ranka
jsitarę, sudėję daug raidžių pla
įvyks penktadieni Sausio 13 d..
smogė
jam į žandą. Tuo tarpu
“
Dirvos
”
Ekskursija
Sunday School Teacher: Now,
nuo 7 vai. vakare. Lietuvių sve
katuose parodymui buk prakal
*
*
tainėje.
6835
Superior
avė.
detektivas
rėžė jam retežiu per
Willie, what happens to a man
Lietuvon
bos rengiamos daugelio draugiSusirinkime privalo dalyvau
One way to read character is
galvą
ir
abudu
susikibo mušin.
who never thinks of his soul,
Kurie rengiatės šią vasarą ti isi šėrininkai ir išklausyti di
! jų, kvietė publiką atsilankyti.
to judge a person by what they aplankyti
Dar
sykį
negras
norėjo smogti
Lietuvą, prisidėkit rektorių raportų, apsvarstymui
but only of his body?
: Mat, penki bolševikėliai atsto
consider funny or humorous.
prie
“
Dirvos"
ekskursijos
—
va

detektivui į žandą, bet tas pa
Willie: Please, teacher, it e
vauja 15 draugijų. Kaipo prižiuos pulkas Clevelandiečių ir Į rektorių.
leido šūvį. Negras irgi ėmė
gets fat.
Ohio
bei
aplinkinių
valstijų
Lie

Ateidami
j
šį
susirinkimą
maj
dėčką prie visko dadurė ir S
NO WIFE need be uneasy tuvių. Ekskursija bus linksma, lanėkit atsinešt savo akcijų mo-1
šaudyt ir leidosi sužeista!? bėg
*
¥
¥
-L. A. 189-tą kuopą, sako buk
about a husband who forgets geriausiu ir puikiausiu laivu.
I kainą knygutę arba paliudymą j
ti, bet jo šūviai nepataikė, ir ne
The men who do things and to shave when she
Ekskursija
bus
tuo
laiku
ka

j
(certificate),
del
to
kad
žinotu-j
.Susivienijimo kuopa nutarus
away
toli bėgęs krito ant gelžkelio
da
jau
Lietuvoje
viskas
bus
sui me kiek jus turite balsų.
not the man who merely talk from home.
Į kartu su bolševikais Lietuvoje
Jeigu i susirinkimą negalite
Į Lietuvos valdžią versti, ir pada bėgių prie Arlington st.
about things are the men who
riniai tankus lietai, tai yra apie pribūti, pristatykite
tokiam
pavesdami
bless the world.
rymui trukšmo surengė prakal šunu kvarantinas. Nuo Gruo
“What a novel advertising pabaigą Birželio mėnesio.
Kurie turit pirmas pilietiškas
džio. 20 d. Akrono srityje šunes
siąs.
'scheme”, he remarked, helping popieras iki to laiko galit dar galės dalyvauti susirinkime.
apkandžiojo net 23 ypatas, ku
himself to one of the blind išsiimti antras, ii- niekas jūsų
NAUJI GRAŽUS
Publikos į prakalbas atsilan
rių dauguma gydoma nuo aprie
netrukdys
Lietuvoj
kaipo
Ame

Liet.
Taupymo
ir
Paskolos
D-jos
REKORDAI
man’s pencils.
kė mažai, nes mat Akroniečiai
Sekretorius.
rikos piliečių, kurie ir bijot.
jimo. Iš tos priežasties sveika
nėra tokie žiopli kad bolševi
Kurie neturi pilnų pilietišku
tos komisijonierius išleido įsa
the popierų “Dirvos” agentūra pa
kams
pritarti.
Geo. Baltrukonis
Automobilių
Paroda
gamins
visus
reikalingus
raštus
kymą uždėti kvarantiną ant šu
Lietuviškas Kadrilius
Bolševikų kalbėtoju buvo ne
land rarely ever lies
Paskelbus keletą nauju mod -gryžimui, taipgi išims Lietuvos
nų.
Jokiam šuniui nevalia bū
ir
lių automobilių išdirbystėje šį
koks Petrauskas, kuris iškalbė
the booster who’s trying to get pasus ir vizas.
Polka Klumpakojis
ti palaidam nei apie namus nei
Skubėkit paduoti savo vardus met Clevelando automobilių pa
jo pora valandų ir pats nežino
it off on you.
roda tuomi bus žingeidesnė, nes
- einant su savininku gatve.
jo ką sako ir apie ką. Publika
tie modeliai pirmu kartu pasi
Stumbriškių Polka
Automobilių industrijai ruo
rodys Ohio valstijoje. Persta
Correct Table Etiquette
ėmė nerimauti ir miegoti. Pa
ir
KUDIRKINĖS MITINGAS
šiantis prie didesnio veikimo ki
tymas įvyks miesto auditorijoj,
“Why did the salt shaker?
tartina bolševikams ateityje, jei
Penktadienio vakare Dr. Vin prasidedant Sausio 21 ir bai
Vestuvių Polka
tą metą, ir Akrono guminės sa
A. S. KULBICKAS
‘Because the spoon wouldn’t co Kudirkos Draugystės susirin giantis 28 d.
tokius kalbėtojus kai Petraus ko turės gerą metą. Akrono gu
kuris
“
Dirvos
”
talento
vakare
kimas
įvyks
Lietuvių
svetainėj.
šiuos rekordus igrajino holder and the egg beater.”
Nekurie išdirbėjai laiko pa
Susirinkimai perkelta į Lietuviu slaptyje savo naujus produktus •vaidins Starapolės žydo mo kas kvies kalbėti, užsakyti klau rno industrijos 1928 metais tu
labai puiki Lietuvių Tau
salę ir penktadienio vakarais — iki visuotinos parodos New Yor nologą su žydiška arpa gro sytojams iškalno lovas, nes pu rės daug darbo, sako vietos in
tiška Orkestrą.
nariai ke, kuri įvyks Sausio 7 iki 14 d. damas.
Every time we think of lawn pirmą pentkadienį,
blika gerai išsimiegojus galėtų dustrijos žinovai.
privalo
atsiminti.
B. Tuoj po tos parodos, visi nauji
; fetes we like winter better than
NAUJOS DAINOS
geriau savo darbą atlikt.
PILIETYBĖS KURSAI
modeliai bus perkelta į CleveK. Menkeliuniutč ir F. summer and every time we
Lietuviui Proga
Antras kalbėjo Adv. Keršis
G A ĮSRAI
landą, ką ir pamatys tie kurie ■ Sekančiose vietose Lietuviai
gali pasimokyti išsiėmimui ant
Stankūnas Įdainavo pui ithink of amateur theatricals
Naujų metų naktį ir dieną, iš šioje parodoje lankysis.
iš
Clevelando.
Jis
turi
gerą
iš

Mes
turim puikią progą jau
rų pilietybės popierių patapikias dvi dainas ant vieno
summer better than priežasties didelio šalčio, Cleve- j Šie nauji automobiliai, kiek mui pilnais piliečiais:
nam Lietuviui turinčiam gerą
kalbą
ir
jo
kalba
publikai
tiko.
lando namuose buvo daug gaiš-! suprantama,
. ............. bus
.... paskiausias išrekordo. Štai jos:
i winter.
Alta House. 12510 Mayfield Tik advokatas turbūt daugiau ambiciją,! kuris turi patyrimo
rų. Ugniagesiai turėjo skubėti Idh'binlš" kokis tik'gali pasirody
automobilių biznyje ir šiek tiek
rd.,
antradienio vakarais.
net
j
78
vietas.
Geriausia
buU,
...
su naujausiais pagerinimais
Gersim. Broliai, Uliavosim
Broadway Library, Broadway pakenks savo profesijai suside apsišvietęs bei turintis atsakan
vo
tai
tas
kad
vienas
ugniage~
Tų naujų karų kainos irgi už
The man who drinks bootleg
čią išžiūrą reikalingą pardavinė
siu komandos leitenantas turė laikoma paslaptoje iki parodos, ir E. 55th St., ketvirtadienio v. damas su tokiais gaivalais ku jimui tarp Lietuvių geriausių
commits
suicide
on
the
install

Collinwood
Junior
High
Sch..
jo bėgti gesinti pats savo na todėl kurie interesuojasi autoLoja šunys ant Kiemo
Cloir ir E. 152 st., trečiadie rie nepripažįsta jokių profesio automobilių Amerikoje. Reika
ment plan. It doesn’t take very mus su visa savo komanda.
-mobiliais matys ką nors : ingei- -St.
nio vakarais.
nalų. ypač nekenčia Lietuvių. linga mokėt Lietuvių kalba, bet
dainos puikiai nusidavudaus parodą atlankę.
svarbiausia reikalinga turėt no
long to pay out. notes Bill GriCorlett
School,
Corlett
ave. ir
Keliautojas. ro atsidavusiai dirbti.
sios, balsai aiškus, ir nu
AUTOMOBILĮSTŲ BĖDOS
Parodai planai beveik
E. 131 st., trečiadienio vak.
Jeigu jus atatinkat tam tai
Naujų metų dieną pateko į kai užbaigti, bus nepaprastai
skamba kaip kokio choro.
East 79th St. Library, 1215
pasirodykit ką galit padaryti.
policijos nagus 293 automobilis puikus išpuošimai, tankus mu- - E. 79 st., antradienio vak.
Lietuvos Lietuviai ateina į
Kreipkitės ypatiškai į Ohio
tai kurie išvažiavo su 1927 me zikaliai programai ir viskas ki- j Goodrich House, 1420 E. 31
tų numeriais, nepaisydami jog to patraukiančio žiūrėtojams.
Sanitariškas Lietaus Buick Company, 1927 East 19th
st., antradienio vak.
i buvo liepiama įsigyti 1928 meMoterims bus specialis pama Glenville Library, 660 Park- MAUDYNES. - 25c. Street.
Matykit Mr. Rowan ir atsiI tų numeriai ir anksti iškalno sinimas moteriškų drapanų pa- | wood drive, trečiadienio vak.
j buvo atidaryt išdavimo biurai. rodoje. kurią suruošia Lindner
Brrrr! Dantys Barška
Memorial School, E. 152 st. ir 921 St. Clair, arti E. 9th St., neškit šį skelbimą su savim.
Tarp tų buvo keletas ir Lietu Company ir parodys visus pava-| Luckow av., pirmadienio vak.
vių. Visiems uždrausta važiuo garinius modelius; tas bus an-j Rickcff School, Kinsman ir h.'lllllllllllillllllliliiliiillllllllllilll>Įlllllllllllllilllliliililllllllllll<lll>l>l|>l,ll>l||l»l|HĮ
ti ir turėjo palikti automobilius frame balkone auditorijoje.
East 146 st., pirmadienio vak.
gatvėse, o ant rytojaus užsimoPERSKAITYK PIRM PASIRAŠANT
,____ _____
___________
Paroda
atsidarys
šeštadienį., St. Clair Librory, St. Clair ir
Daklarai remokenduoja karšta Bul ; kėjo po $2 bausmės.
nuo pietų, Sausio 21 d. ir tęsis l E. 55 st., ketvirtadienio vak.
garišku šaknų (Kraujo) Arbatą pra
Pirkimo kontraktas yra bendra apsauga pirkėjui
Superior Library, 1347 East
kasdien nuo 10 ryto iki 10:30
šai ini m ui persišaldymų.
ir pardavėjui.
Bulgariškų šaknų (Kraujo) /Arba- I
105th
St.
Pradedant
naujus
melus,
Clevakare,
iki
Sausio
28
d.
int nii.
ta prašalina Reumatizmą, Užkietėji
South Library, Scranton ir
velandas turėjo 1,011,988 g.vTai yra pardavėjo raštiškas pareiškimas ką jis su
mą, Kepenų, Inkstų ir Skilvio nege
ven tojų.
Clark
ave., trečiadienio v.
tinka pirkėjui duoti už jo pinigus.
roves ir stiprina kraują.
Tyrinėja
mirties
priežastį.
Pamokos buna nuo 7 iki 9 v.
Kaip kituose miestuose ir
Prašykit vaistininko duoti tikrųjų
Vienoje Lenkų šeimynoje, 7132
Tai yra pirkėjo raštiškas pareiškimas mokėjimui tam
Bulkariškų šaknį; (Krauoj) Arbatos. stijose, ir Clevelande laukiama
Lankydami tas klesas sutau
Deveney
avė.,
šešių
savaičių
bė

tikros sumos, tam tikru laiku, periodiniais mokesniais.
geresnių 1928 metų ir tikima giu mirė penkios ypatos, kas pysit vargo, laiko ir išlaidų gaPASTABA: Didelės šeimynos tu
Norime patarti jums, Pirkėjau ar Pirkėja, pirmiau
rėtu turėti mano dideli šeimynini pa kad geriau eis darbai automobi sukėlė policijos nuožiūrą ir pra vimui pilietybės popierių.
Kuriems suėjo du metai nuo
keli žiemai. Pasiuskit $1.25. Adre lių ir jų reikmenų išdirbystėse, dėta tyrinėti del ko taip tankiai
sia “Pasiskaityt Negu Pasirašysi”, patyrimui ant ko pa
išsiėmimo pirmų popierių nesuoki! man, II. H. Von Schlick, Pre plieno ir geležies liejyklose ir
sirašai. Kontraktas yra taip pat prideramas pildyti iš
ten m irt ša.
sident, 33 Marvel Building, Pitts- į kitose industrijose.
laukdami nieko eikit į sau arti
jūsų
pusės kaip ir iš pardavėjo.
burgh, Pa.
'Žinnv-.ii
miausią
nurodytą
vietą
ir
pasi

žinovai sako kad prezidento
rinkimai šįmet niekuo neatsi Sudegė dirbtuvė. Ant Lorain mokinę reikalingų atsakymų
Pardavėjai kurie turi ką nors gero mielai leis pirkė
Your Home Prettier lieps į darbus.
ave. pereitos savaitės pabaigoje lengvai gausit pilietybės popie
jui atidžiai perskaityti ir pagerbs jūsų atsargumą. Jie
sudegė vežimų dirbtuvė, gaisro ras.
nori kad žinotumėt jų išlygas taip kaip ir savo.
Your Furniture
Clevelando bankai gale 1927 nuostoliai siekia $400,000. Liep-I Vyrams kurie dirba naktimis
Bright
Kada pardavėjas stengiasi paskubint priverst
Į metų turėjo depozitų $941,056,- anos šoko į orą po 100 pėdų au speęialės klesos buna Citizens
kštyn. 17 ugniagesių kompani Biure, Old Court House, nuo 9
555.
Apivartos
per
metus
paYour Work Less
jus pasirašyti — apsisaugokit.
jų buvo suvažiavę. 200 polici- vai. ryto trečiadieniais.
j darė $6.446,000,000.
jantų suvažiavo tvarkyti žiūrė Norėdami informacijų telefoUse
Sniegas krinta, vėjai
tojus kurių buvo bent 15,000. nuokit Cherry 3796.
THE CLEVELAND
l’ačtc apivarta. Clevelando
kaukia—ir visiems rei
BETTER
BUSINESS
patšas per 1927 metus turėjo
BUREAU, INC.
kia šiltų žieminių ploį ineigų $9,753,479, kas reiškia
SERGANTI ŽMONĖS
į
j $386,332.21 daugiau negu 1926 % KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI į
ščių. Mes pasiusim už
609 Federal Reserve Bank
metais. Per Gruodžio mėnesį
SAVO NEGEROVES.i
^
✓
prieinamą kainą ir iš
Bldg.
Į ineigų buvo $928,070.91, o 1926
Dr. Smedley, garsus Specialistas jč
(Superior Avenue Ineiga)
geriausių materijų. —
metais ta mėnesi inėjo $894,su 45 metų pasekmingu medikaliu 5
I 030.62.
patyrimu, naudoja naujausius Euro- į

VIETINĖS ŽINIOS

O-^dar
Polish

K. E. YOCHUS

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

Dabar užsirašyk
AMERIKOS

H

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių
pasiskaitymų, naudingu moksliškų straipsnių, ir svarbių
žinių, yra naudingas ‘kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.
Reikalaujam agentų užrašinei “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki! pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
I 4 Vernon Street
Worcester, Mass.

cdntiseptic įjjį
Prevent

8i Relieve
Hoarseness
Sore Throat

į
įS

pimus metodus ir vaistus ir atsiekia
stebėtinas pasekmes gydyme visokių
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo,
skilvio ir vidurių negerovių, odos Iigų ir kitokių su tuo bendrų.
Egzaminavimas su X-Ray mašina
ir kitais budais yra beskausmis ir
tokis tikras kad negalima padaryti
klaidos pažinimui jūsų ligos, Krau
ją, šlapumą ir kitus dalykus ta i pg i
išegzaminuoja.
Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą
pasakys nedvejodamas. Patirkit teisybę apie savo kūnišką stovį ir neužDr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit’ llcs niusl! laikais beveik visos ligos yra išgydomos.
Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.
Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nusilpnintus kuno'brganus.
Vi: kas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.
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10406 Euclid Ave.
£Made by
Lambari Pkarmacal Co., Sūal Louia. U. S. A.

Kampas E. 105th St.
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Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUO-TAM VISOKIAS GRUPES
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS,
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Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį puikų spalvuotų paveikslą dovanų nuo tuzino paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos.
Musų darbas garantuojamas. Taipgi padarome puikius rėmus visokiems paveikslams ir padidiname arba sumažiname fotografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St.

Cleveland

“Studiją su dviem parodos langais”.
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PO LIETUVĄ
LENKAI ATSAKĖ
SOVIETAMS

R V A

tų Sąjunga pripažino musų
skundo teisėtus reikalavimus,
musų delegacija derybose ■ su
Lenkais galės daug drąsiau lai
kytis negu Lugane ar Kopenha
goje. Šiuo atžvilgiu dabar Lie
tuvos poziciją reikia laikyti aiš- KAS BOS 1928 METAIS SPOR
TO LAUKE

jų kumštynių išeis vienas kuris
bus logišku lenktyniuotoj u prieš
Tunney. Reikia tikėti kad mu
sų Smarkuolis užbaigs su Hee
ney be vargo ir prašalins jį sau
iš kelio.
Kalbama kad po Heeney, jei-

KOMARAS ATSIŽYMĖJO
BOSTONE

fery parkrito gaj
lepšė, bet turSa
antausį už ”klnM
nesulaikė, KonlS
atkaklią kovą sH
minutas Airą ntH
Publikos buvo ’S
daugybė Komarui!
bet Lietuviai išėjcl
Komaras pajutęs
toną švaistosi Lei
Stasiak, kuris jį CL
trenkė pereitą rudei
kosi Lenkui atsike
but šį sezoną teks
dar susikimbant ’su
žūt ar but.

Komaras prieš Kalėdas turėjo
nepaprastas ristynes Bostone,
kuriomis sujudino visą Bostoną.
Kadangi jis turėjo ir nepapras
tą priešą, pagarsėjusį savo ar
šumu ir žiaurumu Airį Ned Mc
Guire, per ristynes buvo toks
sujudimas kokio Bostonas senai
jau nematė.
Kodangi Komaras savo priešų irgi niekados neglosto tai ri
stynes buvo sykiu ir muštynės
ir kumštynės ir viskas kitas,
ir nuo Komaro gavo ne tiktai
Airis bet ir nabagas refery, ku
ris nors menkas vyras norėjo įlyst Į tarpą ir užstot Airį kuo Skaitykit “Dirvą” — k
met Komaras savo sunkia ran kas dedasi tarp muši
ka užsimojo anam kirsti. Reminusių Sportininkų.

tarptautinėje arenoje paaiškė Lietuvis Sharkey-žukauskas kovoti su Jack Delaney arba
jusią.
Tdhnriy Risko, o paskui vėl su
Stovi Pirmas po Deinpsio.
Kaunas. — Nors Lenkai buv»
Dempsey. Bet tas programas
žodžiu, užsienio politikoje
Amerikos spauda oficialiai
nutarę neatsakyti į Sovietu Ru
lar nesutvarkyta.
Lietuva dabar išsijudina iš su
paskelbia kad Dempsey, Jack
(Tąsa nuo 1-mc pusi.)
sijos raštą, pasiųstą jiems fferstingimo taško. Tai turės di
Sharkey ir Tom Heeney yra tris
spėjant kad nebandytų daryti gal į Vilniaus kraštą, — vadi- delės reikšmės ne tik vienai
žymiausios figūros kurios stov ‘DIRVA” PADUODA VISAS
kurių nors žygių prieš Lietuvos naši, ko musų vyriausybė reika Lietuvai ir Lenkijai —- tai bus
eilėje prie pasaulinio kumštinin KĖLIAUSIAS IR PILNIAU
nepriklausomybę, bet visgi at lavo. Trijų komisija ištirs Lie labai svarbu ir rytų Europos
MAS SPORTO NAUJIENAS
kų čampionato. Sharkey stovi Iš AMERIKOS IR LIETUVOS
sakė kad jie nemaną pulti Lie tuvių persekiojimus ir Lietuvių taikai ir ekonominei stabilizaci
tik antras po Dempsio, ir jis gal SPORTININKŲ VEIKIMO.
tuvos. Taip pat panašius raš mokyklų uždarymo klausimą. jai.
yra pirmas jeigu jam nėra už
tus yra išsiuntinėję ir kitoms čia Vilnijos Lietuviams bus diNemažesnės ' reikšmės bylos
MERGINA RISTIKĖ
drausta
Dempsį sumušti. Dem
valstybėms save teisindami jog, delis palengvinimas ir moralinė laimėjimas turi ir musų vidaus
psey yra beveik 10 metų senes Bostone atsirado smarki plau
girdi, mes norime taikytis, tik paspirtis.
gyvenimui. Rodos dabar galės
kikė, Betty Bushey, iš Dbrchesnis už Sharkey.
Lietuva šiaušiasi.
ter,
voš 17 metų amžiaus, kuri
visi
įsitikint
kad
užsienis
anaip

Vilniaus Klausimas
Dar vis nepaleidžiama minties pasakė kad visi kiti sportai yra
O apie Vilnių nabagai ir pri
tol nėra apie Lietuvą tokios
Didelis laimėjimas, ypač tau
kad Dempsey ^urės sykį muštis jau perlengvi ir ji užsiims risNuo Gruodžio 20 iki Sausio 20 d. (1928 m.), tai yra
siminti bijosi. Tie “nekalti tai
blogos nuomonės kaip tam tik
tyhėmis.
tos garbės atžvilgiu, yra tai pri
su
Tunney.
Paskui
jau
ateis
per
viena mėnesi laiko, “Sandara” skelbia dideli
Jai
rengiartia
ristynės
su
gar

kos” karveliai naiviai ir nuže
ros linkmės spauda namie ir už
pažinimas Vilniaus klausimo at
Co
Sharkio
eilė,
su
vienu
ar
su
kisia
ristike,
moterų
čampione
KALĖDŲ DOVANŲ VAJŲ
mintai savo “nekaltybę” pasau
sienyje paskutiniu laiku Lietu
ra Livingston.
viru (neužbaigtu). Juk buvo
tu,
nežiūrint
katras
laimės,
KiAtsižvelgdama
Į daugeliui Lietuvoje Amerikoje šiuo
liui rodydami vis tik dar nesi
vį ir jos dabartinę vyriausybę
laikai kada ambasadorių konfe
li z
ti
sako
kad
Sharkey
yra
jau
tarpu
sunkoką
uždarbi
ir norėdama kad kiekviena Lie
liauna pramanyti prieš Lietuvą
juodino. Tie visi prasimany
rencija del musų anų laikų vy
tuvių
šeimyna gautų progos turėti savo tautišką demo
ne

RISTIKŲ
EILĖSE
tikrintas
prieš
Tunney
stoti,
nebūtų dalykų ir ją juodinti.
mais paremti juodinimai užsie
kratišką laikrašti, “Sandara” rado galimu per vieną mė
riausybės neapsižiūrėjimo, gal
paisant ar Dempsey mušis su
Pav., pradėjo rašyti kad nepri
Vasario mėnesį šįmet įvyksta nesi užsisakantiems papiginti kainą per pusę.
nio ir musų opozicijos spaudoje
het del pačios konferencijos suTunney
ar
ne.
klausomoj Lietuvoj teisią Len
,’istynės tarp dviejų žymiausių
turbut turės bent kiek aprimti.
Tam tikslui išleista Kalėdų Dovanų Čekiai $1 vertės.
klaidinimo, buvo Vilnių galuti
kus, Lietuvių kariumenė būriais
Todėl mums bus neužmiršti Kiti visi iki šiolei žinomi sun Amerikos ristikų kurie keli me
Kiekvienas gavęs ši laikraščio numeri, čekį iškirpkit ir
nai pripažinus Lenkijai. Dabar
bėganti pas Lenkus su ginklais,
na Gruodžio 10 naktis, kuri da kieji kumštininkai stovi toli Už si abu savinasi čampiono var pridėję $1.00 atsiųskit kartu su savo aiškiu adresu Admi
Prof. Voldemarui pavyko šį da
Lietuva paskelbus mobilizaciją,
vė mums laimėjimą Genevoje. pakalyje Sharkio ir jiems reikia ią ir neužsileidžia vienas kitam. nistracijai, ir gausit “Sandarą” visiems 1928 metams.
lyką taip išaiškinti kad pati
ir tt.
Tiesa, šis laimėjimas gal but daug kito nepaprastu atsižymė Pai Strangler Lekis ir Joe SteTautų Sąjunga panaikino amba
Vakarų Europos valstybės, k.
yra daugiau politinio, mažiau ti kad gauti progą stoti net su cher.
sadorių konferencijos nutarimą
tai Francuzija ir Anglija, su
valstybinio pobūdžio, bet tai Sharkiu į kovą.
ii’ paskelbė Vilniaus klausimą
Paulino Uzcudun, Ispanas.
bruzdo Lenkijos-Lietuvos ginyra pirmas Lietuvos laimėjimas
Užsirašančiam laikrašti “Sandarą” ant metų šis čekis skaitomas vieno
TARP LIETUVIŲ
atviru. Tai yra labai didelis,
Jack
Delaney, Francuzas, ir
čų klausimu kai išgirdo ikad Sololario vertės. Užsirašymo laikas baigiasi Sausio 20 d. 1928 m. “Sanda
Tautų Sąjungoje. Kas buvo per
pirmiausia moralinis, Lietuvos
Kas nors nutiks ir tarp Lietu ros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” Administracijai šį čekį pri
vietai Lenkus perspėjo nepulti
keletą metų supainiota ir sura- Clevelandietis Johnny • Risko,
laimėjimas.
vių
ristikų. Atsirado trečias lojęs tik Vieną Dolarį ir gausi laikraštį visiems metams. Šis čekis galioja
Vengras,
patįs
save
išmušė
iš
Lietuvos.
paliota tas dabar jau pradėta
tik iki Sausio 20 d.
pirmųjų eilių ir jie nestovi kai turis spraudžiasi į pirmas eiles.
Apie Ateities Santikius
Amerikos kontrolieris Lenkiatitaisyti.
po konkurentai kumštynėms su Tai Jack J. Ganson. Jis bandė Užsirašančio
joje kuris prižiūri kaip Lenkai
Nieko negalima pasakyti ir
■ištiš su Komaru, bet mačiusieji Numeris ir
Tunney.
sunaudoja iš Amerikos gautą prieš numatytas tiesiogines
Del
;akė
kad jis vengė tikrai ristis
Per 1927 metus Sharkey bu
Reumatišku gėlimu, neupaskolą taip pat Lenkus per Lietuvos derybas su Lehkija del
?»Iiėstas
ralgijos, paprasto persi
tu
Komaru,
pasiteisindamas jo
vo vienatinis priešas kumštynių
spėjo nepradėti karo. “Karys”. santikių užmezgimo. Juk nei
te šaldymo,
skaudžių
Rekomenduotas per .
raumenų, išsinariničampionui, neskaitant Dempsey, liurkštumu. Jų ristynė buvo
vienam kaimynui nėra miela
mų ar išsisukamų
Naudokite
pirmiau buvusį čampioną, ir lulaikyta po 15 minutų.
“Sandara”—327 E Street—So. Boston, Mass.
nesugyventi su kaimynu, Mu1A DR. RICHTERIO
Ganson
kimba
prie
K.
Sarpamusų
Lietuvis
Sharkey-žukaus

Inkaro Rūšies
su tautinė vyriausybė dar perkas pasilieka ir 1928 metam; iauš, ėficialiąi Clevelande ap
eitą žiemą seime pareiškė kad
A3 PAIN-fXPf HERĮ
žymiausia figūra kuriai arčiau vainikuoto pirmutinio Lietuvių
Vaisbaženklis reiristruotas
ji nėra iš principo nusistačius
JAU LAIKAS
f 'A
S. V. Pat. Biure.
VI metai
šia yra prie čampionato vaini unkiųjų ristikų čampiono. Ką VI metai
su Lenkais nesikalbėti, vadina> I Į)
Nėra tikrasis, be
1928
METAMS
>
musu Inkaro vaisbaJansonas
įstengs
Sarpaliui
gavaldžios laivais — “Po
ko.
si, ji derybų nebijo.
į)
ženklio. Vaistinėse
Vėliava”. Klauskite savo
ima iškalno nuspėti.
po
35c
ir
70c.
užsisakyti mėnesinis Sporto bei Fizinio Auklėjimo
vietos agentų del kainų ir žinių
Dabar, kada derybų pradžiai
Sharkey-Heeney Sausio 13
arba rašykite pa's
F. AD. RICHTER & CO.
iliustruotas žurnalas
Berry & So. 5th Sts. ZA
duodd pasiūlymus ne kokie nors
Sarpaliaus Laukia Lietuvoj
Brooklyn, N. Y. / &
United States Lines agentai-agentėliai
Sausio 13 d. New Yorke įvyk
bet pati TauHotel Cleveland Bld#. Cleveland, J.
“Dirvos” sporto redakcija gasta
sunkiųjų pirmaeilių kumš
tų Sąjunga, kada ta pati Tauzo laišką iš Kauno, nuo J. šulLietuvos Sporto Lygos ir visų didžiųjų Lietuvos sporto
tynės — Sharkio su Heeney. Iš
“ organizacijų organas.
rino, Lietuvos sporto sąjungos
“SPORTĄ” leidžia Lietuvos Futbolo Lyga, o redaguoja
nrmininko, kuris patyręs jog
komisija, į kurią ineina: D. Žilevičius, J. šulginas ir S. GarTelefonas Main 6111
Vartok Tanlac
Sarpalius ruošiasi 1928 metu
bačauskas. Redaktorius — Jurgis Šulginas.
Jei esi pershbęs arba del neapsi
■ašarą vykti Lietuvon, rašo jog
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao
P. J. KERŠIS
“SPORTE” trumpai bet gyvai išdėstoma visos Lietuvos
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
baigęs Teisių Mokyklą Cumber
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš
sporto gyvenimo mėnesine apžvalga, šiam reikalui gausiai
aū laukia Sarpaliaus atvažiuoNereikalinga Visą Gyvenimą. Nešiot Bevertį Truss
land
Universitete,
darbuojas
su
šimtas tūkstančių laiškų pasako
“B” yra atsakančiai nutaikinta
nutaikinf paduSkai' *
dedama korespondencijų ir pranešimų iš provincijos ir už
Teisiu Ofisu advokato
Šia duosnua pasiūlymas yra padarytas per tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial
ant. Subruzdo ir kiti Lietuvos
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktj” crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad
sienių sportininkų gyvenimo. Žurnalas turi -avus korespon
rumą ir vikrumą nusilpusiems ir nu
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati pastarosios neišsisvertų j lauko pusę. PaC.
D.
A1NGER
portininkai patyrę apie tokį K.
dentus ne tik Lietuvoje bet ir kituose pasaulio kraštuose.
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu duskaitės yra rezervuaras, šiame rezervua
vargusioms žmonėms.
307
WILLIAMSON
BLDG,
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis
Be informacijos žinių, dedama straipsnių, pasikalbėjimų
Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
Sarpaliaus sumanymą. Jiems
reikale pavojingų operacijų.
tnedikalas. Kai* greit sis medikalas esti kūne
kur
su
visais
teisių
reikalais
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais
MOKĖT NEREIKIA
sušildytas^ jis pasiapie
žymiausius bei opiausius Lietuvos ir užsienio sporto
Lietuviai,
Slavai,
Lenkai,
ir
Pirmiems 5000 ken
Jeidža ir išeina pro
>us labai smagu sulaukti pirmą
ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuksklausimus. “Sporte” visuomet randama turtingas skyrius
čiančių, kurie atsi
Rusai draugai kreipdamiesi tu
mažą skylutę, kuri ystančių kitų yra tai padarę,
Daušauks pas Mr. Stuart,
ra pažymėta su raide
rės teisingą patarnavimą.
.ykį kaip Lietuva gyvuoja ko
piešinių, karikatūrų, fotografijų iliustruojančių visos spor
bus išsiųsta užtekti
“C” ir yra suimtas
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų
nas skaitlius Plapao.
per mažas odos sky
to dienos įvykius. Žurnalas turi savo specialius fotografus.
kaimynais. Pasinaudokit iš jų patylors kito iš Amerikos negu tik
be užmokesnio, kad
lutes, kad sudrutinus
davus jiem, progą ge
rimo.
nusilpnėjusius musku
Visų Lietuvos sporto jiegų sujungimui “Sporte” vedama pla
rai išmėgint juos. Jus
lus ir veikia ant už
CHESTER ZURIS
lolitikieriaii's ar kokio biznioTanlac yra gamtinis tonikas ir kū
tus kariumenės ir mokyklų sporto skyrius. Be to “Sporte”
nieko nemokėsite už
darymo skylučių.
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų,
tą išmėginimą Pla
“F” yra tai ilgasis
nuolatos dedama: žymių sporto veikėjų aprašymai, ir tt.
•iaus. Lietuvos laikraščiuose
pao nė dabar, nė vė
PLAPAO-PAD galas,
1395 EAST 65TH ST.
šaknų ir šakelių, Jūsų vaistininkas
liaus.
kuris turi but prili
“SPORTE” dalyvauja geriausios sportininkų jiegos.
auri
jas.
Virš
52
inilionų
butelių
pintas per hiphoneNEBEVARTOK
'lačiai apie Sarpalių buvo apraParanki Lietuviams įstaiga
Prenumerata Amerikon: su nusiuntimu metams $3.00. pu
parduota.
TRUSS
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work
. Taip, nebevartok j|.
kurion kiekvienas gali už
yta ir jis liko jiems kaip sasei metų $1.60. Užsakyti galima per “Dirvą” arba pas Kap.
dalies/
išrokuojant,
Iš savo paties patyri
kad davus reikalingą
mo jus žinote, kad
eiti. Užlaikoma geriausios
Stepą Darių, 6410 S. Talman Ave., Chicago, Ill.
Viskas ko reikia tai tik
stiprumą ir paramą
Truss vien tik yra ne
rūšies saldus gėrimai, ciga
PLAPAO-PAD.
atsakančiu
ramsčiu
DEL JŪSŲ SVEIKATOS
Redakcijos ir Administracijos antrašas:
jau sukrypusiai siey
lam nuvažiuoti.
Išmėgink Tatai
rai ir kitokios reikmenįs.
nai. Ir tas gaišina
Mano Kaštais o
jūsų sveikatą, nes jis
Kviečiame
savo
tautiečius
“
Sportas
”, Kaunas, Telšių g. 3, Lithuania.
įsteigta
1881
Sarpalius
dar
galutinai
nepaAš
noriu
jums
priperiškadija kraujui
rodyt pats savo kaš
atsilankyti ir persitikrinti
liuosai bėgiot, kodėl
tais,
kad
jus
galite
kelbė
kada
važiuos,
bet
tiktad jus turėtumėt jf
John Jacoby & Son
pergalėt savo patrumusų patarnavimu.
dėvėt? Štai yra ge
r
.
.
kimą.
riausia kelias, kuri J<J» galite dykai išmėgint 1 i Kuomet
•iausia su “Dirvos” ekskursija.
silpni muskulai atgaus savo stip
Dry
Goods
VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
rumą ir tamprumą—
Lietuvis
pas
Lietuvi
Ir,
nepatėmijamai,
skaudų,
pavojingi
išsi

Kiėk patiriama ir Juozas Šim
Vyriškos Drapanos
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis
AMERIKOS LIETUVIAI’
PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt veržimai pranyksta—
Didžiausis rinkinis Kalėdinių tus senai ruošėsi į Lietuvą va
Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
prie nusilpnintų muskulų gydant] įtaisą ta:p
nyksta
—
7036-7038
Superior
Ave.
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
dovanėlių
ir
visokių
graždaikIr jus atgausite savo smagumą, gyvumą,
' •'...... ūkininkams reiki;' daugiais šviesrs. Jus ją paskleividale ir paimtas drauge su ingredientais
medikales mases yra skirtas padidinimui energiją, stiprumą—
Ičių: Deimantų ir visokių bran- liuoti, taigi šią vasarą gal tik
site : -•.() giminėms ir pižįstamiems užprenumeruodami
Jr jus atradote ir jaučiate geriau visapu
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir siškai ir jūsų draugai patūmija jūsų pagerė
Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- ! genybių. Pas mus viskas parsi- rai važiuos sykiu su “Dirvos”
geriaurią ir visų si: •■pratus u ūkininką skaitomą
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo. jimo pasirodymą—
Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra
Antras: Pats būdamas padarytu limpan
savaitrašti
vagėle, Ramatizma ir Visas i duoda pigiau negu kitur kur.
kskursija.
pergalėtas
ir
jus
širdingai
dėkavosite
man
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai| Maloniai kviečiu visus drau
Gyląs ir Skausmus
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki už stiprų paraginimą priimt DABAR ši stebukHngą
uždyką.
išmėginimą.
K.
Sarpalius
turi
užkvietimus
gus
ir
pažįstamus
ir
naujus
kosnime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.
“ŪKININKŲ BALSĄ”
Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už
i tumerius atsilankyti, busit pil- '.plaukyti ir kitas Europos šalis.
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS
Dyką Išmėginimo. <
“
'ūkininko
Balsas
” rase įvairias politikos, visuomenės,
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
Pats ypatišku.t išmėgink jo vertę. Nesiųsk
na’ patenkinti,
kias ir senas patrūkimo ligas.
pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko
>et pirmiausia vyks į Lietuvą.
mokslo
ir
kultūros
klausimais,
duoda daug žinių iš Lietuvos
paremsi!
savo
jums
nekaštuoja,
apart
to,
jis
jums
gali
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ
ir užsienių, gina ir rūpinasi ūkininkų reikalais.
Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy pagrąžint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu
'
vientautį ir gau
žibantis
auksas.
Priimk
šį
dykai
“
Išmėgi

mo yra ta, kad sulyginamai j labai trumpą
“Ūkininkų Baisas” ne valdžios bet pačių ūkininkų ir jiems
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik
šit gražius kaaiką aplaikomos pasekmės.
G A NSON AS PRIM UŠTAS
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite
pritariančių inteligentų leidžiamas, todėl visuomet rašo sava
Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir
lendorius
del
janti—nakt] ir dieną kiaurai per 24 valan grįžtančia krasa jus aplankysite išmėgini
Vtaoso aptiekose—35c ir <JSc puodukas ir
Gruodžio 27 d. Brooklyn, N.
rankia', niekam nepataikaudamas.
1928 metų.
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o
dūdelė. Children’s Musterolc (lengves
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
“Ūkininke Balse” rašo žymus musų visuomenės veikėjai ir
ne forma) 35c.
Y.,
įvyko
ristynes
Lietuvio
J.
tei, kuomet jųn atliekate dienos savo dar nančią informacijas apie būdą, kurs buvo
V. D. Štaupas, Jeweler
politikai, kaip Prof. P. Leonas, Adv. R. Skipitis, Dr. Agr. V.
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir su
Geresnis
nei
Mustard
Plaster.
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuria bus
Tansono su smarkiu Italu Re6704 Superior Ave.
Zubovas, Arg. K). Skabeika, Prof. T. Petkevičius, V. Sidzi
nauja gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukus]
kauskas. J. Fledžinskis, Prof. P. Šalčius, V. Kurkauska
'ato
Gardini.
Ristynės
buvo
vestą užduot}—užlaikymo vidurių savo vie draugą, pasakykite jam apie šj dideli pasiū
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių. lymą.
J. Staniškis ir daugelis kitų.
abai
atkaklios.
Ganson
smar

Prospect
2420
>
Central
1766
5,000 skaitytojų galės gaut s] išmėginimą
PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Nėra abejones jog “Ūkininko Ba'sas” bds įdoniiau.-iias ir
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite
kiai dirbo prieš Gardini, bet po
naudingiausias Amerikoje gyvenantiems Lietuviams.
veikia, gali but lengvai išrokuotas, patėmį- DABĄR. ___________________ -____________
THE F.
ZIMMERMAN CO.
jant drutffce einančią iliustraciją ir skaitant
“Ūkininko Balsas” kainuoja: Lietuvoje .metams 60 Ame
40 minutų netikėtai pasitaikė
sekanti išdėstymą.
SIŲSK kuponą šiandie in
rikoniškų centų; pusei metų 30c. Amerikoje — dvigubai,
Generališki
nerkraustytojai,
vinduotojai ir staty
PL(VĘĄO-PAD yra padaryta iš stiprios, isPLAPAO
LABORATORIES,
Ine.
pačiam smarkiai susitrenkti gal t. y. $1.20 metams.
•itempiamos materijos “E", kuris yra pritai
Block 3274, St. Louis, Mo.
tojai bankiniu sė™’
masinp.riin. Rakandus pa
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo ji dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto
vą ir tada Italui buvo lengva jį
dąug skiriasi nuo limpančio plastino), kad
kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
Knyga apio Patrūkimus.
“Ūkininko Balsas”
apsaugojus ftaduškaitę “B" nuo slankiojimo
užgulti, ir taip Ganson pralai
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.
Vardas ......................................... .....77....
Kaunas, Duonelaičio g. 19a. Lithuania.
,7Ą” yra padidintas PLAPAO-PAD gaiš?,
3400 St. Clair Avenue
Cleveland, O^a.
Xdresdg .................................. ............. ............
kujii prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusras
mėjo.
TTHTsknbrt, kad juoj sulaikius nuo vis tolyn

DEMARO DARBĄ
GENEVOJ

“Sandara” už $1
visam metus

$100 Kaleli Dovana $100
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We can sąnbernio Sapnas” butų kitas tinkamas
weather fotas šiai komedijai, nes šalip to kas de
wrong tod su to Ponaičiu ir jo mylimąją Palanbe right ten dar pasikartoja komedija su vienu

nberniu butlegeriu iš Amerikos, kuris po
jneriką išsitrankęs ir niekur neradęs sau
Sungešiolikinės, bevažinėdamas po Lietuvą, PaWilli< langoj sutinka irgi Amerike<-ius, kurie turi
.vh( jauną dukterį, ir kadangi jie yra paprasti
, neturtingi žmonės, jis prisivilioja jos tėvus
savo pinigais, ir viskas taip nueina kad jis
net apsilaižo iš džiaugsmo jog gauna sau
gražią, mokytą Amerikietę merginą, su ku
ria jau ruošiasi gryžti Amerikon ir kelti
vestuves ir pasigirt savo draugams kokią
puikią pačią gavo.
Bet viskas išeina taip kad tas senbernis
butlegeris su visais savo piršliais ir svočio
mis išbundu iš savo svajonių ir lieka jam
klausyti kaip jam yra ten kur Clevelando
našlė su pustuziniu vaikų, o ta jo pasirink
ta mergina vistiek pasiekia savo.
Komedija perstatė dar iv kitą gyvenimo
pusę: kad viskas stojasi kitaip negu žmo
nės paprastai sugalvoja ir nori kad taip
butu. “Ekscelencijai” su jo sekretorium
ir Palangoj nepasiseka Amerikečius ap
gauti; butlegeriui ir jo piršliams ir svo
čioms nepasiseka suruošti vestuves su ta
mergaite; kada butlegerka Bumblienė su
savo nauju vyru ir jos duktė su savo vyru
buna Kaune suvedžiotos jos baimingai kal. ba apie visus Lietuvos vyrus ir giria kad
tik ' Amerikiečiai yra geriausi, bet pačios
su dviem senberniais apsivedusios jau ant
“honey moon” važinėdamos barasi; tikrina
tai merginai kad ir jos Ponaitis yra iš tų
“Ekscelencijų” gengės, bet jis pasirodo vi
sai kitokis.
Ant galo, mergina persekiota ir priver
sta eiti už senbernio butlegerio, vietoj to
bėga nusiskandint, bet ir tas nepasiseka.
Viską tą i krūvą sudėjus galit suprasti
kad “Palangos Ponaitis” bus nepaprastai
gražus veikalas. Jame dalyvauja pusė ak(DAUGIAU VIETINIŲ ANT 6-TO PUSLAPIO)

torių iš “Ekšcęlencijos”, kuriuos matėt ru
deni' vaidinant tą veikalą. Dalyvauja Po
naičio rolėj vienas Įžymiausių Amerikoje
esančių “Dzimdžių” artistų, tiktai gaila
kad jis uždraudė pagarsint jo vardą, saky
damas: Tegul ateina žmonės ir pamatys
mane kas aš toks esu.
Pagražinimui progranio, dar tas Ponai
tis padainuos solo ir duetų su p-le Sofija
Žukauskaite, iš Detroito, kuri dainavo

į padarys foniųi Tai A. Kulbickas, atsižyBirutės rolę M. Petrausko operoje “Biru-1
tė”. šalip to visko bus dar pasirodymas mėjęs Clevelando Žydų pamėgdžiotojas,
1______
Po visko,
vietinio jaunimo su savo gabumais.
P
’ , ’bus „gražus ’balius,
’ . „galės
” .pasiL. Jonaitis ir J. Kayackas — kurie ne- šokt visi kas tik norės ir kiek tik norės.
paprastai pasižymėjo SLA. jaunuolių va- Atminkit, programas prasidės lygiai 5 v.
kare Sausio 1 d., padainuos naują dainą — vakare, kadangi yra ilgokas, todėl visi buiš Clevelando Lietuvių praeities istorijos — kite salėj anksti. Durys bus atdaros nuo 1
“Apie MĖusų Garsų Tėvą ’Alaburdą” ir ki- vai. po pietų.
tas gražias dainas.
i Tikietai visiems po 50c., keletas vietų po
O Star.apolės Pakulų Kupčius Žydelis tai1 S1.00. šokiams Įžanga 35c.

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.

“Vai eisim, eisim, (namie nebūsim) i ‘Dirvos’ vakarėli,

Turėsim juoko, dainų malonių su kankliais ir trimitais,

Ten susieisim kaimynus savo, daug gražaus jaunimėlio.

Nepražiurėkim, nes nesulauksim vakaro tokio kito.”

Nauja, Firmą kartą Statoma Karpavičiaus Melodrama-Komedija

Komedija iš prietikių vienos Amerikos Lietuvaitės su paslaptingu Lietuvos Ponaičiu garsiame Lietuvos rezorte

ANTRA DALIS “EKSCELENCIJOS”, TIK DABAR VISI PERSIKELIA Į PALANGĄ IR TEN RANDA DAUGIAU AMERIKIEČIU

Ir Talente Vakaras su Kanklių muzika
RENGIA

“'pIRVOS”

BENDROVĖ

Bet kas bus tas;“PALANGOS PONAITIS”?

Detroitiete, P-lė SOFIJA

GRAŽUS SLA. JAUNIMO VAKARAS
Naujų metų dieną, SLA. 339-ta jaunimo kuo
pa sykiu su SLA. 136-ta kuopa surengė labai gra
žų ir linksmą vakarą, kuris liks atmintyje ir da
lyvavusių, nes tai buvo pirmas pasirodymas ką
musų jaunimas gali padaryti, ir visi tik linki kad
ir toliau taip darytų, nuolat sumanant ką nau
jesnio ir gražesnio.
Programas sudaryta margas ir gražus: buvo
visko po b’ski, ir damų ir prelekcija, ir klasiš
kų šokių, ir trumpa komedija, ir muzikos, ir už
baigta su Lietuvos Himnu.
F. Milunas ir V. Milunas atliko gražius juokus.
V. S. Jokubynas davė prelekcija. L. Jonaitis ir
J. Kayackas puikiai sudainavo “Mielaširdystė”.
V. P. Banionis, L. Banionienė, K. Miluniutė ir J.
Kayackas sulošė komediją “Jaunystės Karštis”.
A. Kazakevičius sudainavo apie “Kazyrninkus”,
banjo pritariant. J. 'Kayackas sudainavo pora
dainų. Tai yra nepaprastai gražiu tenoru jau
nas dainininkas, ir visiems jis patiko. Solo pia
nu skambino S. Dubauskaitė, klas skus šokius šo
ke jauna mergaitė, E. Kaitis. W. Petrulis, M.
Yesiutė ir Dan Bellinger skambino banjo trio.
Julius Krasnickas irgi prisidėjo :.! dainomis. Po
jo dainavo A. Zdanis žinomas V: aagaičio dainas,
kurios išėjo gana gražiai ir publikai patiko.
Gale buris mergaičių išrėdytų burlesk stilium
pašoko, padainavo, ir tada visi sudaniavo Himną.
Pianu pamainomis akompanavo Aldona Vilke
lienė ir Birutė Vaitkevičiūtė.
Nors oras buvo neparastai šaltas, bet publikos
buvo pusėtinai ir vakaras išėjo su pelnu.
Linkėtina kad ir toliau jaunuolių kuopa pasi
darbuotų scenos srityje, nes turi kam, o taipgi
kačl nesisarmatytų prašyti senesniųjų pagalbos,
ir tie mielai visame padės.
Kitiems musų jaunuoliams patartina rašytis į
SLA. jaunimo kuopą, nes turėsit ir kur pasirodyt
su savo talentu ir busit apdrausti ligoje ir nelai
mėje. Jaunuolių SLA. 339-ta kuopa laikys savo
susirinkimą Lietuvių salėj, trečiadienį, Sausio 11
d., nuo 7:30 vai. vakare. Dalyvaukit ir prisirašykit.
Jaunuolių kuopos valdyba 1928 metams išrin
kta ši: Jonas Kayackas — pirm.; A. Vasiliaus
kas — vice-pirm.; J. Vasiliauskas — užrašų raštin.; L. Jonaitis — fininsų raštin.; Elena Grigiutė — iždininkė.
.
Senis.

NEPRALEISKIT
PROGOS IŠGIRST

Dainuos solo ir duetus su “Palangos Ponaičiu’’
P-lė Žukauskaitė specialiai užkviesta prisidėti prie kon
certinės dalies ir ji sudainuos su “Palangos Ponaičiu”
daug gražių duetų, nepriklausomai prie paties veikalo.
Ji dainavo gerb. Miko Petrausko operoje “BIRUTE.” pa
čios Birutės rolę ir nepaprastai atsižymėjo. Smagu bus
Clevelandiečiams ją išgirsti, bus pirmas jos atsilankymas.

Kas vai

dins JO rolę? Gaila sakyti, bet tai bus paslaptis iki pat
to veikalo pastatymo, nes artistas mušė telegramą už
drausdamas jo vardą paskelbti. Sako, tegul pasilieka
paslaptis iki tai pat valandai kada aš pasirodysiu scenoj.
Labai norėjome publikai pranešti kas jis toks, bet dabar
turim jo norą pildyt ir nesakysim. Tiek tik galim pasa
kyt kas jis vra vienas iš garsių ir visų Clevelandiečių my
limų DZ1MDZIŲ” artistų, kuris Clevelande jau daug
sykių dalyvavo, dainavo ir juokino publiką.
Smagiose ir liūdnose savo meilės scenose su ta Amerikie
te Ponaitis” padainuos gražias dainas, kurios pravirgdys klausytojus. Veikalas bus gražesnis ir patraukiantesnis už visas operas ir operetes kokias Clevelandiečiams
nekurie pradėjo statyti.

I III!

AUSIO
LIETUVIU SALEJE

6835 SUPERIOR AVENUE

KADANGI PROGRAMAS BUS ILGAS,
VISKAS PRASIDĖS NUO 5 VAL. VAKARE

