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Maskvos Carai vis Pešasi
Tarp Savęs

IR DARBININKŲ ŽINIOS

TROCKIS IR SĖBRAI 
GAVO “DEŠIMTS 

PRISAKYMŲ”
Passaic, N. J., slreikeriai lai

mi. Pirmi žygiai link baigimo 
audėjų streiko pasirodė kada 
Passaic Worsted Spinning Co. 
susitaikė su darbininkais pri
pažindama jiems teisę organi
zuotis. Tai yra pirmas atsiti
kimas Passaico istorijoj kad 
didelė audinyčia pripažintų A- 
merikos Darbo Federaciją.

Per kelis mėnesius streike- 
riai reikalavo pripažinimo uni
jos. Streikuoja 10,000 darbi
ninkų, vyrų ir moterų.

92,466 Fordo darbininkai ga
vo pakėlimą algų. Fordo au
tomobilių išdirbystės įvedė pen
kių dienų darbą savaitėje ir da
bar skelbia jog padidina algas 
suvirs 92 tūkstančių savo dar
bininkų. Trečdalis darbininku 
dar dirba penkias dienas už še
šių dienų algas.

Nekurie sako kad Fordas no
ri išnaudoti darbininkus tiek 
kad jie per penkias dienas pa
darytų tiek darbo kiek padarė 
per šešias dienas.

CIevelando unijos prigulin
čios prie Amerikos Darbo Fe
deracijos sumokės po $40,000 
palaikymui New York streikuo
jančių drapanų siuvėjų. Kož- 
nas unijos narys turės mokėti 
po $1 i mėnesį streikerių pa
šalpai.

Akrcn. O., automobilių ratų 
šinų išdirbėjai ruošia planus 
pavasarinio sezono reikalavi
mams, kurie jau prasidės šiose 
dienose. Naujomis sutartimis, 
šinos bus išdirbamos ir išsiurt- 
čiamos bėgyje sekančių trijų 
mėnesių, bet už jas mokės pir- 
kėjai-sandėlninkai tik Balan
džio ir Gegužės mėnsį.

E. Liverpool, O., įgyja nau
ją puodininkystės dirbtuvę ku
rioje darbo gaus 200 žmonių.

Kanadoj ruošiamasi prie gel- 
žkelių streiko ir valdžia ruo
šiasi kaip streiką sutikti. Gel- 
žkelių kompanijos ir darbinin
kų organizatoriai sako kad bus 
nubalsuota streikas veik vien-

Maskva. — Trockis, Zinovje- 
vas ir Kemenev gavo gerai pi
pirų nuo Stalino, komunistų 

Į partijos ekzekutivio komiteto 
j pirmininmo.

Kamenevą Stalinas išvadino 
i “Trockio gizeliu”.

Stalinas išleido “dešimts pri
sakymų” komunistų opozicijai, 
kurie skamba sekančiai:

1. Nevalia laužyt disciplinos 
arba vienybės partijoj tveriant 
paskiras grupeles.

2. Nevalia pasinaudot iš ša
lies nepasisekimų pažeminimui 
valdžios.

3. Nevalia prižadėti darbi
ninkams didesniu algų negu, 
mes galim įstengti mokėti.

4. Nevalia skelbti brangini
mo išdirbinių kainų arba kelti 
taksus kaimiečiams.

5. Nevalia griauti Leninizmo 
pamatų.

6. Nevalia ardyti komunis
tų internacionalo.

7. Nevalia, kada tik jautie
si mažumoje, šaukti “krizis” ir 
kelt partijas nesusipratimus į 
aikštę.

8. Nevalia traukti nepasiten
kinusius partijos elementus su 
tikslu tverti naują partiją.

9. Nevalia naudoti demago
giškų metodų pragarsėjimui.

10. Nevalia kėsintis žeminti 
partiją reikalaujant demokra
tiškos tvarkos organizacijos 
vedime.

Komunistų partijos carukai 
Maskvoje pasitiki kad jiems pa
vyks sutvirtinti partiją ir pa
balinti nesutikimus kadangi šį
met derlius buvo daug geres
nis negu tikėtasi. Šįmet surin
kta 500,000 tonų daugiau javų 
negu pernai. Viso šįmet gau
ta derliaus 4,250,000 tonų.

Galėdami išvežti į užrubežį 
javų, carukai tikisi galės par
sigabenti sau reikalingų maši
nų.

Japonija Laikysis Ne- 
utrališkai %

Tokio. — Japonijos valdžia 

tėmija ištolo į naujai besiku
riantį Chinijoj naminį karą, 

i šiose dienose Kantono naciona- 
I listų armija pradėjo naują puo- 
1 Įima ant šiaurinių karo lordų.

Jeigu reikės, Japonija pasiųs 
i kariškus laivus apsaugojimui 
i savo piliečių gyvasčių ir turto, 
1 bet negelbės nei vienai nei ki- 
' lai pusei.

Anglijoj Moterų Skai
čius Mažėja

Londonas. — Anglijoj neuž
ilgo moterų bus mažiau negu 
vyrų ir mergaitėms nereiks rū
pintis kad neturės už ko ište- 
kėt. Dabartiniu laiku Did. Bri 
tanijoj yra apie 10,000,000 vy
rų ir 11,000,000 moterų tarp 
15 ir 45 metų amžiaus. Bėgy
je 25 metų abi lytis susilygins, j 
ir tuoj vyrų skaičius pradėsi 
būti didesnis, sako žinovai pa-| 
siremdami dabartiniu gimimų! 
daviniu.

KUNIGO ŽUDYTOJAI 
VEIK SUSEKTI

Somerville, N. J. — Vienas 
naujas liudininkas, kuri-; iki 
šiolei tylėjo, pašauktai teisman 
kaipo liudytojas kunigo Mail ir 
jo mylimosios nužudyme, pa
sakė kad jis matė tą naktį ka
da buvo tos dvi ypatus nužudy
tos, kunigo moterį ir jos du 
brolius toje apvienėjusioje . už
miesčio dalyje, kur susieidavo 
daugiau jaunųjų vakarais pasi-Į 
meilauti. Tie turtingi įtartie-Į 

j tieji asmenįs naudoja visomis I 
| įmonėmis apsiginti ir išsitei-1 
sinti, turi pasisamdė daug gy
nėjų. Prosekutorius užmeta1 
apsigynimo pusei papirkinėji-Į 
mą liudininkų ir darymą kito-, 
kiu dalykų kad tik išeitų liuo- 
si.

Sakoma kad kunigą ir jo; 
mylimąją pasiryžo nužudyti1 
ir nužudė kada pajuto kad jis; 
su ta moteris rengiasi išvažiuo-; 
ti Japonijon.

Amerikos Obuoliai Eu-j
ropon

___________ 5

Šį rudenį, gerai užderėjus; 
Amerikoje obuoliams, padidėjo, 
obuolių siuntimas Europon, la
biausia Vokietijon ir Anglijon.

Kadangi Lietuva gausiai au-j 
dėti, ar ne geriau butų kad tie ’ 
gina obuolių, o neturi kur jų

ITALIJOS LAUKIA 
KRUVINOS DIENOS

Londonas. — Visomis pusė
mis fašistų priešai nori praša
linti iš Italijos diktatorių Mus
solini. Kįla klausimas kas dė
sis Italijoj kada jau Mussoli- 
nio nebus? Visi beveik vienu 
žodžiu atsako: “Baisi suirutė”.

Nelikus Mussolinio, nesiras i 
kitas tokis kuris galėtų paimti | 
į savo saują visus, o tuom sy-j 
kiu pašoks visokių vadų kurie I 
norės padaryti savaip, ir kils , 
baisiausi sumišimai. šoks ir j 
komunistai, kuriuos Mussolini! 
nuslopino gaudamas valdžią į' 
savo rankas.

Mussolinio gyvastis kasdien 
pavojuje. Metų bėgiu kelis sy-; 
kius bandyta jį nužudyti. Vis 
kada nors pataikys.

Opozicijai išsitraukus iš sei
mo, fašistai paskelbė kad jų 
vietos yra tuščios ir nutarė vi- i 
sas kitas partijas įstatymų ke-' 
liti išardyti. Kaip tik tas nu
tarimas perėjo, daugybė seimo j 
atstovų kitų partijų buvo su-į 
imti, kiti spėjo pabėgti j užru-į 
bežius. 1

Tokia padėtis kaip dabar už-į 
stojo yra tyra despotiška ir to
kios moderniškais laikais dari 
jokioj šalyj nebuvo.

Mirė Garsus Politikas

DARBO PARTIJA 
ANGLIJOJ TVIRTA

Anglijoj manyta kad po puo
limo MacDonaldo valdžios pra
nyko ir Darbo partija. Bet ne 
visai taip, kaip dabar parodė 
įvairių miestų rinkimai. Įvai
rių miestų tarybose Darbiečia’' 
laimėjo apie 150 vietų, kas rei
škia kad tiek vietų konservai i-j 
viai pralaimėjo.

Darbiečių laimėjimas parodo, 
kad visuomenė nepasitenkinus! 
dabartine valdžia, kuri netikti-, 
šiai elgėsi pavasarį su visuoti
nu streiku ir dabar neįstengia 
sutaikyti angliakasių streiko, 
kuris jau septintas mėnuo kaip 
tęsiasi.

Nesenai rodėsi kad streike- 
riai turės pasiduot, nes stoka- 
vo lėšų ir paramos. Bet kada 
dabar nekuriu didesnių miestų; 
valdžios perėjo į Darbiečių ran-; 
kas, galės būti panaudota t i- 
suomenės pinigai pagalbai nu
vargintų streiku šeimynų, to-| 
kiu budu darbininkai bus su-Į
laikyti nuo gryžimo į kasyklas 
operatorių diktuojamomis išly
gomis.

Nors parliamente yra didelė 
dauguma konservativių, vienok

kaip ilgai galės dabartinis pre
mjeras Baldwin išsilaikyti su 
savo valdžia. Lloyd George vėl 
stojo vadu Liberalų partijos, 
kas irgi reiškia didėjimą blo
gesnių aplinkybių dabartinei 
valdžiai. Gali būti kad Libera- 
lai-Darbiečiai išvien sukrus ir 
pasistengs nustumti dabartinę 
valdžią.

SO,OC‘O FUTBOLO LO
ŠIMO ŽIŪRĖTOJŲ

Columbus. O. — Lapkr. 13 d. 
futbolo žaismėj tarp Ohio Sta
te universiteto ir Michigan uni
versiteto lošėjų žiūrėtojų daly
vavo net 90,411, sumokėdami 
šimtus tūkstančių dolarių.

Sužeista keturios ypatos ne- 
laiku sprogus bombai kurią bu
vo atsigabenę studentai dides
niam trukšmui padaryti.

Laimėjo Michigan universi
tetas 17 prieš Ohio 16.

Ohio Valstijoj Milijo
nieriai Dauginasi

Ohio valstija nuolat didėja 
milijonieriais. 1923 metais bu
vo 784 milijonieriai, gi 1925 m. 
jau 995 milijonieriai, kaip pa
rodo skaitlinės taksų nuo inei-

jau plačiai kalbama Londone1 gų paskelbtos Washingtoue.

balsiai. Kompanijos atsisako 
pakelti darbininkams algas iki 
tiek kiek gauna tose pozicijose 
Suv. Valstijų gelžkelių darbi
ninkai.

Minkštos anglies reikalavi
mai didėja ir didėja anglies iš
kasimas. Visur atsidarinėja 
kasyklos kurios stovėjo po ke
lis metus, ir darbininkams ne
prašant moka unijos algas.

Indijonai užmušė 100. Mek
sikoj kalnuose Indijonai suki
lėliai susirėmime su kariume- 
ne kalnuose užmušė 100 karei
vių.

Nesusipratimai su Mek
sika

Washington. — Pargryžo iš 
Meksikos Suv. Valstijų amba
sadorius pasitarimui su valsty
bės sekretorium, pasekmėj ne
susipratimų kįlančių su Meksi
kos valdžia, kuri įvedė naujus 

1 žemės ir aliejaus įstatymus. 
■ Amerikonai turi apipirkę Mek- 
j sikoj daug aliejaus ir žemės, 
ir Amerikos valdžia nori užsto
ti savo piliečius kad nežūtų jų 
pinigai. Nesusipratimas prssi- 

j dėjo metai laiko atgal, bet iki 
i šiol dar nebaigtas.

Cenzūruoja Kelines
Oxford universitetas, Angli

joje, pradėjo cenzūruoti moki
nių kelines. Visiems studen
tams išleista pasarga kad jie 
nebus įleidžiami į universiteto 
valgyklos kambarius jei bus ap
siavę taip vulgariškai pramin
tomis maišais-kelinemis arba 
kitokiais netinkamais aprėda- 
lais apsidengę. Patarnautojams 
įsakyta neduoti tokiuose ap
dangaluose atėjusiems studen
tams valgyti.

SUGAVO SOVIETŲ 
ŠNIPUS

Praga. — Sovietų konsularis 
agentas Čekijoj, ir devyni Če
kai komunistai, suareštuota už 
pavogimą militariškų planų.

Dirbanti planų gaminimo įs
taigoj, čekai komunistai pasi-Į 
gamino kelias kopijas planų 
daugiau ir pardavė sovietų kon
sului. čekų valdžia pasiuntė 
sovietams protestą prieš atsių
stų atstovų užsiiminėjimą šni
pinėjimu.

kurie dabar keikia valdžią už į Danville, III. — Čia palaido-į 
jos bedieviškumą, imtųsi rupiu- ęas Joseph G. Cannon, pramin-į 
lis kaip išgabenti Anglijon ir tas “Dėdė Joe”, pasižymėjęs i 
Vokietijon obuohis.. Toj pra- Amerikos politikoj senelis, ku-Į 
monėj tikrai galėtų konkuruoti rjs per 42 metu buvo atstovų 
su Amerika, ir padarytų Lietu- buto nariu ir per aštuonis me-1 
vai daug gero. . tus buto kalbėtoju. Jis savu

Bruzdėjimai prieš Len
kus Okupuotam Krašte

Jau pačių Lenkų laikraščiai 
rašo kad Volyniuj vis didėja 
kaimiečių neramumai. Po visai 
Volyniu klaidžiojančios gink-lI luotos banditu gaujos, kurios, 
užpuldinėjančios dvarininkus, 
valdininkus ir bendrai Lenkus. 
Kasdien įvyksta po penkis, še-

laiku turėjo tokią įtekmę kad 
buvo apšauktas caru ir kitaip, 
bet. į senatvęs patapo visų ger
biamas ir mylimas.

Laidotas kaipo privatiškas 
pilietis, nors laidotuvėse daly
vavo Suv. Valstijų vice-prezi- 
dentas Dawes, kaipo preziden
to atstovas.

Jieško Užvilktų Taksų
šis užpuolimus. Apiplėšta ir 
sudeginta daug svarų, jų tarpe 
prezidento Moscickio brolio 
dvaras. Kai kur dvarininkai 
nužudomi.

Lvove ir visoj Galicijoj są- 
ryšyj su kuratoriaus Sobinskio

Detroit. — Valdžia traukia 
teisman devynis buvusius For
do kompanijos dalininkus rei-i 
kalaudama užvilktų taksų su
moje $34,077,324.72. Ta byla' 
sutrauks į Detroitą pažymiau-' 
sius Amerikos advokatus, tarp į

BUY

CHRISTMAS

Londonas. — Java saloj, Azi
jos vandenuose, buvo kilę di
deli susirėmimai ir tik po ilgų 
mūšių sukilėliai numalšinta.

Spėjama kad riaušes suren
gė su revoliucijos tikslu rau
donųjų agentai.

Los Angeles, Cal., susekta 
penkiolika žmonių kurie turėjo 
sudarę slaptą kompaniją gami-l 
nimui įvairių “importuotų” gė
rimų, biznį darė iki. $5,000,0001 
į metus.

nužudymu padėtis labai įtemp
ta. Tai ypač liečia Lenkų Uk
rainiečių tautinius santikius. 
Ukrainiečiai laiko Sobinskį di
džiausiu jų priešu ir jų kultū
rinio gyvenimo slopintojų. So- 
binskis uždaręs savo apigardoj 
daug Ukrainą mokyklų. Len
kai linkę laikyt Sobinskį tau
tos karžygiu, ir gatvė kur So- 
binskis nužudytas pavadinta jo 
vardu.

Jieškodama Sobinskio nužu
dytoji! valdžia vartoja prieš 
Ukrainiečius visus žiaurumus. 
Lenkų endekų studentų orga
nizacija pranešė kad jei polici
ja nesuras kaltininkų studentai 
patįs pradės žudyti Ukrainie
čių, visuomenes veikėjus.

“L.Ž.”

jų du buvusius kandidatus ant I 
prezidento, Hughes ir Davis.

Bolševikai Chicagoj Su
bruzdo prieš Karalienę

Chicago. — Tris šimteliai' 
raudonųjų Chicagoj įkergė į 
Rumanijos karalienės sutikimo 
programą ir savo grašį. Jie 
išėjo demonstracijon nešini iš
kabas smerkiančias Rumanijos) 
valdžią. “Šalin Rumanijos te-1 
rorizmas”, “šalin karalienė Ma
rė, pavergėja Bukovinos ir Be
sarabijos” ir “2,500 kalinių pu
na Rumanijos kalėjimuose”, 
buvo nekurie komunistų pasi
tikimo obalsiai.

Padengta lydėtojų iš stoties 
į automobilį nuo lietus Marė 
nematė nei vieno tų parašų.

SEALS
and help us to keep 

you healthy

THE NATIONAL. STATE AND LOCAL TUBERCULOSIS 
ASSOCIATIONS OP THE UNITED STATES
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DAYTON, OHIO

Miesto Progresas
Dayton miestas amžiaus 

ri apie šimtą metų. Per vidų- i 
rį miesto teka Miami upė. Gy- 1 
yentojų turi arti du šimtu tuk- ■ 
įtančių, iš tautybės bus dau
giausia Vokiečiai.

Miestą puošia šios įstaigos: 
National Cash Register (dirba 
registerius krautuvėms pinigų 
dėjimui ir tvarkymui). Darbi
ninkų dirba apie dešimts tūks
tančių, ir yra sakoma kad ki
tur pasaulyje nėra tokios pui
kios dirbtuvės.

Antra dirbtuvė tai Delco 
Light, dirba elektros šaldiny- 
čias Frigidaire ir motorus del 
pasigaminimo lengvu budu na
mie elektros jiegos ir šviesos. 
Ši įstaiga gan sparčiai auga, 
net pradėjo naudą budinką bū
davot! priemiestyje oMrine Ci
ty, vertės dvidešimties milijo
nų dolarių, ir atpirkineja nuo 
kitų įstaigų budinkus. Kalba
ma kad tai kompanijai neužil
go dirbt apie 12,000 darbinin
kų.

Trečia yra Delcc, kuri dirba 
del keleto automobilių kompa
nijų visokius dalykus kas riša- 
si toje šakoje. Bet ši turbūt 
jau neaugs Daytone, kad savo 
didelius budinkus perleidžia del 
Delco Light Co.

Daytonas dar tą garbę turi 
kad orlaivių išradėjai yra Day- 
toniečiai, du broliai Wright, ir 
jų pgerbimiu valdžia pradėjo 
budavoti didžiausią orlaiviu 
stotį Amerikoje ir dirbtuvę iš- 
dirbimui ir taisymui orlaivių.

tu-

gatvių 35 gelžkelio skerskeliai, 
apsaugojimui važiuotojų nuo 
tankių nelaimių, 
kainuos $23,000,000. 
milijonus turi duoti 
liečiai, o 15 milijonų 
žkelių kompanijos, 
sis per penkis metus.

Miestas yra 
na sparčiai 
budinkais ir 
mais namais, 
džios įstaigos kjla, kaip tai mo- Į 
kvklos, vandentraukiai ir kito
niški visi pagerinimai miesto ir 
piliečių patogumams.

J. A. Urbonas.

važiuotojų
Tas darbas

Aštuonis 
miesto pi- 
duoda gel- 
Darbas tę-

švarus ir ga- 
auga žmonėmis, 
naujais gyvena-
žinoma,

(Bus apie Lietuvius.)

ki-

GALIMA PASIDĖTI PINIGUS TAUPYMUI
LIETUVOS BANKUOSE

Dr. Basanavičiaus Pami
nėjimui

Sandaros Kuopų Sąryšis 
su smarkumu rengiasi prie
to jubilejaus — tai Dr. J. Ba
sanavičiaus 50 metų sukaktu
vių jo darbavimosi Lietuviškoj 
dirvoj. Šis apvaikščiojimas at
sibus Lapkričiai 28 d., nedėlios 
vakare, L. M. D. salėj. Daly
vaus visa eilė artistų; bus su
vaidinta “Vytautas Kalėjime”, 
vadovaujant Lietuvos Univer
siteto studentui P. Dargiui. Jis! 
taipgi turės paskaitą apie Dr. 
Ba;mavičių. Paskui bus vaka-

ir vai-Į rienė, kurią ruošia Sandaros 
79-1 a (moterų) kuopa. Čia ir
gi turėtų dalyvauti visi geri 
Lietuviai pagerbimui musų 
tautos veterano jo 50 metų nu- 
nuilstančio darbavimos tautos 
labui sukaktuvėse.

Juozas Virbickas.

IŠ ARGENTINOS
“L. ž.” Korespondentas rašo 

Lietuvon:
Dauguma iš vykstančių 

gentinon 
Argentina 
k.i ką ir 
Amerikos
tenka atvykus 
apie fabriką ir tuojau 
darbą.

Ar- 
kad

PITTSBURGH, PA.

su

L. M. M. 25 Metų Sukaktuves
Lietuvių Mokslo Dr-ja ruoš

damosi apvaikščiot savo 25 me
tų gyvavimo sukaktuves Lap
kričio 21 d. turės gražų vakarą 

puikiu programų. Progra-
mo išpildyme dalyvaus: Zanai- 
da Vensloviukė, šokikė; Alena 
Lelioniutė, solistė, Rožė Luko- 
ševičiutė, solistė; Malvina Ru
ki utė, pianistė; Milda Virbic- 
kiutė, pianistė; Gendruta Pla- 
takiutė. smuikininkė; Vytau
tas Virbickutis, smuikininkas; 
Bortą Martinoniukė, smuiki
ninkė; S. Pauliukonis su akor
deonu, taipgi pakviest Šv. Ka
zimiero parapijos choras, Šv. 
Vincento parapijos choras, Į 
Dangų žengimo parapijos cho
ras. Dalyvaus nesenai 
tuvos atvažiavęs P. 
Lietuvos Universiteto

NEWARK, N. J.

paLapkričio 7 d. Šv. Jurgio 
rapijos svetainėj atsibuvo kon
certas parengtas Šv. Cecilijos 
choro. Programas turėjo pra
sidėti pusė po septynių vakare, 
o prasidėjo visa valanda vėliau. 
Visur musų Lietuviai jei ką su
rengia vis pradeda vėliau negu 
garsina. Pirmutiniams atajįsn- 
kiu.; pramogon labai nusibos
ta belaukiant.

Publikos buvo nedaugiausia, 
nors oras buvo labai bražus.

Programo išpildyme dalyva
vo pats choras ir solistai: V. 
Baltikis, M. Bradunienė, M. Sa
kavičiūtė, E. Venskevičiutė, J. 

Į G v; zdaitis, 
i Spranaitis,

ii ienė, J.k:

J. Tumuliutė, J. 
A. Verba, R. Jur- 
Girkonis, J. Stonis.

Pina vijas.

Lietuvių mano 
tai ta pati Ameri- 
Šiaurės Suvienytos 

Valstijos ir kad už- 
pasisukti kur 

gausi
Taip manydami baisiai 

klysta, nes Argentina daugiau 
žemės ūkio šalis, o jos pramo
nė dar tik pradeda vystytis ir 
fabrikų palyginant su šalies di
dumu yra visai mažai.

Naujai atvykę skundžiasi 
kad juos suvedžioja įvairus 
agentai, pasakodami apie rei
kalingumą čionai daugybės 
darbininkų. Atvykusieji, ne
susikalbėdami, blaškosi po vi
są miestą (Buenos Aires), ma
nydami surasti kokį nors dar
bą. Gryžtų atgal Lietuvon, bet 
neturi už ką, ir priversti buna 
važiuoti į tolimas provincijas 
prie gelžkelio darbų. Gelžke
lio darbas, ypač prasidėjus kar
ščiams, labai sunkus ir žmonės 
dažnai pėsti gryžta į Buenos 
Aires.

Pasitaiko ka dvienam kitam 
ir pasiseka geriau įsitaisyti, 
bet tokių yra labai mažai.

Patariu visiems 
vykti Argentinon 
styti, nes vieton 
ar tai išsvajotų 
dažniausia 
si beveik 
kelionei ir

laukia
nori vien
gryžti

Neužmirštinas Potvinis
paytonas turėjo didelį po- 

tvinį 1913 metuose, kuris pa
darė didelius nuostolius, užtai 
piliečiai apsisprendė užsitven
kti nuo upės krantų, ir dabar 
tvanas žmonių nebaugina.

Dar vieną puikų dalyką pilie
čiai nubalsavo Lapkričio 2 d.. 
tai kad butų išbudavota viršuj

Prie
riai 
rie 
.i e.
tęs

iš Lie- 
Dargis, 
studen-

su monologu ir prakalba, 
to dalyvaus L. M. D. na- 

tvėrėjai ir dabartiniai, ku- 
darbuojasi L. M. Draugijo- 
Pittsburgas dar nėra ma- 

tokio didelio sujudimo
kis atsibus Lapkričio 21 d., 
dėlios 
kare, 
salėj 
tomis

ko-
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ne-
vakare, šeštadienio

20 d., irgi bus L. M. 
parengimas sąryšyje 
sukaktuvėmis.

D.
su

J. Sekys Hartforde
Buvęs TMD. Centro Sekreto

rius Jonas Sekys, dabartinis 
TMD. Literatinės Komisijos 
narys, apleido Lawrence, Mass., 
ir apsigyveno Hartforde, 
Jis ten turi agentūrą ir 
tuvę drapanų. Antrašas 
Park Street. Linkėtinaa

Conn, 
krau-

gerb. 
Sekini gero pasisekimo naujoje 
kolonijoje.

iĮn^Ą tas žodis jums primena? Nagi tą kad tai yra DOVANU lai
kas, kada draugas draugą, giminė giminę apdovanoja tuo kuo 

tikisi patenkint ir padaryt naudą dovaną gaunančiam.

O kuo apdovanosit saviškius Lietuvoje? Jie laukia nuo jūsų — 
paprastu instinktu — Kalėdų Dovanų. Jie jaučia kad jums nėra 
taip bėda atsiskirti su nors sunkiai uždirbtu dolariu-kitu. Nors ir 
sunkiai uždirbai, bet jus turit, o jie visai neturi.

APDOVANOKIT savo senus tepelius, brolius, sesutes ir šiaip gi
mines per šias Kalėdas. Jei neprašalinsit jų vargų ir bėdų savo do
vana tai nors pralinksminsit juos ir parodysi! savo prisirišimą prie 
jų, o tas reikš jiems tą kaip kad jus padėtumet nešti jų naštą.

“Dirva” padarė naujas sutartis su Bankais Lietuvoje ir gavo pi
gesnį kursą, todėl persiuntimas dabar bus daug pigiau. Išmokėjimai 
pinigų Lietuvoje per “Dirvą” siunčiamiems yra lengvi ir niekur 
neatskaito nei cento: pinigus priėmėjas gauna pašte, o ne laksto 
su čekiu kad kas išmainytų ir nuskaitytų sau už išmainymą.

Siųskit per “DIRVĄ” — per visuomenišką įstaigą, ir bukit už- 
rinti teisingu ir greitu patarnavimu. Mes dirbame visuomenei.
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Prieš karą daugelio buvo pa
pratimu siųsti pinigus i Lietu
vą arba į Rusijos bankus ir ten 
laikyti ant nuošimčių.

Dabar tas pats galima daryti 
vėl, siunčiant ant depozitų pi
nigus į Lietuvos Respublikos 
bankus, užlaikomus Įvairių or
ganizacijų ir kompanijų.

Iš to butų 
depozitorius 
daug didesnį 
pinigus negu 

taipgi

keleriopa nauda: 
Lietuvoje gautų 
nuošimtį už savo 
gauna Ameriko

je, taipgi tuomi sustiprintų 
Lietuvos ekonominę padėtį.

Lietuvoje pinigai lengviau 
butų gauti, tada ir pramonė 
galėtų lengviau plėstis, ūkinin
kams paskolos butų lengviau ir 
pigiau gauti, ir viskas atpigtų.

Moka net 12 nuošimčių
Skirtumas tarp nuošimčių 

mokamų Amerikos bankuose už 
padėtus pinigus ir taip pat Lie
tuvoje yra didelis. Paveįzdan, 
kada Amerikoje gauname 4G 
(kaip kur penktą), tai Lietuvo
je gaunama net 12-tas nuošim
tis jeigu pinigai padėti daugiau 
negu metams, tai yra laikomi 
panašiai neapribotai kaip čia 
Amerikoje.

Pasėdėdamas šimtą dolarių, 
arba tūkstantį litų, Amerikietis 
kas metai turės naudos 

tris
manantiems 

gerai apsimą- 
ar tai žadėtų 
pyragų juos 
skurdas. Vi- 

užsidirbti
atgal.

Antupių Juozas.

BALTIMORE, MD.

Marges Žinutės
Nors Baltimore.] “Dirvos" 

skaitytojų yra nemažai, tačiau 
žinučių iš šio miesto “Dirvoj" 
veik visai nebūna. Taigi aš čia 
ir bandysiu paduoti keletą nors 
ir nelabai malonių žinučių, etai 
jos.

Tūlas komunistėlis K. G., ku
ris turi dvi pavardes ir dvi,pa
čias, kaip žmonės sako. Phila- 
delphijoj gyvendamas po viena 
pavarde turėjo pačią, o į Balti
more atvažiavęs pasivadino ki
ta pavarde ir gyveno (legaliai 
ar nelegaliai man tas nežino
ma) su tūla gyvanašle, su ku
ria prisigyveno ir vieną vaiką. 
Bet štai įsimaišo į jų šeimyniš
ką gyvenimą kitas komunistė
lis, kuris turėdamas automobilį 
pradėjo pavežioti savo vienmin
čio leidę, kas ir privedė prie 
nesutikimo. Prasidėjo vaidai ir 
areštai. Vieną kartą K. G. už
simokėjo buržujų teismui $25 
už mušimą savo pačios, o antrą 
kartą jau likosi padėtas po 
$1.000 užstato ir laukė teismo 
už tai kad apmušęs pači ūkę dar 
grąsino ją nušouti.

Kitas vėl Lietuvis kurio pa
kraipos dar nesužinojau, sako
ma kad nesenai atvažiavęs iš 
kito miesto kėsinosi nušauti sa
vo pačią paleisdamąs keletą šū
vių ir peršaudamas jai petį; jis 
yra laikomas iki teismui ke už
stato. Kaip tų. karžygių atsi
bus teismas vėliau 
tikras pavardes.

Trečias Lietuvis, 
K. Š., gavo lengvą
Šimą, sakoma iš priežasties įsi
mylėjimo j merginą. Bet kaip 
šių eilučių rašėjui teko sužino
ti tai K. š. jau taisosi ir jokių 
pamišimo ženklų nematyt. Ir

pranešiu jų

Sandarietis, 
proto sumi-

vietą $4, tai 
daugiau.

Už padėlius 
siu laiko ir tai 
šimčius.

Tokį nuošimtį,
moka Lietuvos Kredito Bankas 
Kaune, ir be abejo panašiai 
Uoka kiti bankai.

ant 
ten

šešių 
moka

Naujų Knygų Leidimo 
Klausime

Tai ir aš nors trumpai pa
reiškiu kad sutinku su F. Mo
tuzo nuomone kad butų pradė
ta leisti Technikos Vadovėliai, 
vietoj istoriškų bei 
knygų, žinoma, reikia 
ti “Pasaulio Istorijos” 
tomą.

Kadangi Lietuviai Ameriko
je didumoje daro pragyvenimą 
iš fabrikų darbų jie ir pradeda 
susidomėti tokiomis naudingo
mis knygomis kaip Technikos 
Vadovėliai Lietuvių kalboj, nes 
diduma musų žmonių nemoka 
Angliškai skaityti. Tokie va
dovėliai yra reikalingi ir nau
dingi ir Lietuvoje. Dar kartą 
pakartoju kad butų pradėta lei
sti naujos knygos, Technikos 
Vadovėliai.

kitokių 
užbaig- 

trečią

Renstaitis, Antanas Mdsilionis, 
drauge ir man tenka; padeda 
ir Tadas Varanius. Organiza
torius Juozas Dokšus rašinėja 
naujus narius. Toks musų vei
kimas tuo laiku. Vėliau ką 
veiksime parašyšiu daugiau; te
būna žinoma 
tėvynainiams 
veikiam labui

ir kitų kolonijų 
kad mes gyvai 
TMD.

M. Kasparaitis.

WAUKEGAN, ILL.
Lapkričio 27 d. TMD. 13-ta 

kuopa rengia gražų balių, kuris 
įvyks Liuosybės salėj, 811 — 8 
St. Pradžia 7 vai. vakare. Vi
si šios kolonijos ir apielinkių 
Lietuviai, ypač TMD. nariai, 
.atsilankykit. Reng.

$12, i 
sykius

mėne-
/ nuo-

pavyzdžiui,

O kaip su Apsauga?
Atsitikimas su bolševizmu 

Rusijoj yra pavyzdis daugeliui 
neatsargumo dėti pinigus užru- 
bežiuose. Bet tai tik vienas to- 
kis atsitikimas, ir tai pasaulinė 
katastrofa, galima sakyti, ko
kios daugiau nepasitaikys.

Lietuva dabar stovi ant tvir
tų pamatų, pinigo valiuta ne- 
pasviravo nei biskį nuo pat įve
dimo litų (1922 m.). Pražuvi
mas pinigų negresia. Jeigu im
ti smulkmenas tai matysime 
kad milijonais Lietuvių pinigu 
žuvo ir Amerikoje, galima sa
kyt čia daugiau pražuvo negu 
Rusijoje arba Lietuvoje, kada 
sugriuvo tūlos bankinės įstai
gos. Sakyti kad Lietuvos ban
kai nesaugus butų neatsižvelgi
mas į faktus kokius turime čia 
Amerikoje.

Iš bolševikų pusės Lietuvai 
pavojus jau negresia, neužims 
ir nepagrobs Lietuvos bankuose 
sudėtų pinigų. Su Lenkija nė
ra ko baugintis, nes Lenkija 
pripažįsta kapitalą taip kaip ir 
visas pasaulis, jeigu ji ir sva
jotų kada Lietuvą pagriebti. Su 
Rusija Lietuvai susitarus, užsi
daro vienok Lenkams ir ta pro
ga. Taigi 'visapusiai bus nau
dingiau pasidėti savo pinigus 
Lietuvoje, ypač tiems kurie už 
kokio laiko 
venli savo 

“Dirvos”
platesnių apie tai žinių 
iriteresuotųsi.

mano gryžti 
tėvynėje.

agentūra

apsigy-

suteiks 
jei kas

jau liuosai vaikščioja mieste 
gatvėmis. Linkėtina K. š, kuo- 
greičiausia sveikti, nes jis yra 
doras vaikinas ir veikėjas drau
gijose kaip tai D. L. K. Min- 
daugio Draugystėj, ALTS. 5- 
toj kuopoj ir Lietuvių Tautiš
kame knygyne. Lietuvis.

•J. A. Urbonas, 
61 kuopos fin. sekr.

Dayton, Ohio.

Lie-

DAYTON, OHIO.
Lapkričio 24 d., Barney Com

munity Center salėj, TMD. 8-ta 
moterų kuopa ir SLA. 105-ta 
kuopa rengia labdarybės balių 
Vilniaus ir Kauno našlaičių 
naudai, 
lankyti 
darbą.

ir 
Kviečiama visus atsi- 

ir paremti šį prakilnų 
Kom.

Racine, Wis.
Tėvynainiai Veikia

Lapkričio 7 d., vakare,
svetainėj, TMD. 121-ma 
buvo suruošus linksmą 

vakarėlį. Jaunimo prisi-1 
ir visą vakarą gražiai I M. Kasparaitis 

1 /I‘?n kTmiro

tuvių 
kuopa 
šokių 
rinko
linksminosi, bet senesniųjų bu
vo mažai, nes pas mus senuo
sius galima sutraukti jei daro
ma vakaras su programų, ir tai 
jei kokių kliūčių nepasitaiko, o 
tų kliūčių nestokuoja: kartais 
ima ir užkliūva už munšaino 
bonkos.

Vakarėlis pavyko, ačiū tiems 
kurie dalyvavo.

Lapkričio 5 d. TMD. 121-ma 
kuopa laikė susirinkimą. Nu
tarta ruošti vakaras su sceniš
ku perstatymu ir šokiais.

Artistus kviesime iš Chica- 
ges ‘Birutės’ Dramos skyriaus. 
Spalių 31 d. girdėjom “Birutę” 
linksmas dainas dainuojant ir 
jų negalim užmiršti. Bet tai 
nebuvo paskutinis sykis, dar 
vėl Gruodžio 11 d. matysime 
“Birutės” artistus vaidinant ir 
bus juokų pilnai del visų. Mes 
kad ir nesmarkiausia bet ju
dam, kuopos susirinkimai esti 
reguliariškai kas mėnuo pirmą 
penktadienio vakarą Lietuvių 
salėje, ir ruošiame sykį į mėne
sį viešus parengimus.

Laukiame knygų, antro to
mo “Pasaulio Istorijos”, tiki
mės knygas gauti kaipo dova
ną nuo gerojo Kalėdų senelio.

Nariai susirinkimus tingiai 
lanko, mat tos “klintis” kelią 
pastoja.

Kuopoje darbuojasi Juozas

TMD. Centro Valdyba
. IK. S Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
s — Vice-Pirmininkas

1420 Howe Street, Racine, Wis.
Sirvydas — Sekretorius

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
. B. Strimaitis — Iždininkas 
G. P. O. Box 127, New York City

Pittsburgh, Pa.
Jurgis Višniauskas, plačiai 
žinomas Clevelando biznie
rius, dabar užsidėjo biznį 
Pittsburge, 2135 Sarah St. 
S. S. Telefonas Hemlock 
0904-M. (49)

Reikaiingas Partneris
Fornišių biznyj (store). Biz

nis išdirbtas per 15 metų ir pla
tus. Pavieniui persunkti. Kas 
turi kapitalo, geriausias invest- 
mentas. Reikalinga daugiau 
kaip $15,000; su namu — dar 
daugiau. Pats biznis vertas 
$75,000. Tai yra Lietuviška 
įstaiga. Atsišaukit laišku Lie
tuviškai arba ateikit ypatiškai.

MACYS FURNITURE CO. 
198-200 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Greenpoint 2372.
Greenpoint 2372. (48)Tel.

Medus Parsiduoda
Šviežias medus koriuose arba iš
trauktas $2 galionas, šešis ga
lionus ar daugiau antsyk imant 
po $1.88 galionas. Medus gry
nų dobilų. Garantuota gerumas. 
Paminėkit ar norit koriuose ar 
ištrauktą, (comb or extracted) 
kuomet orderiuojat. (14)

THE BUSY BEE APIARY 
Roseville, Ohio.

SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE

“SANDARA”
SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ.

Jei norit kad justi giminės pažintų pasaulį, suži
notų kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant užra- 

. bus 
pa- 
ra-

šykit jiems laikraštį “SANDARĄ”, už tai jie 
nuris labai dėkingi. Gaus kas savaitė naujausias 
saulines žinias, geriausių Lietuvos ir Amerikos 
šytoju straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.
, “SANDAROS” prenumerata metams: į Lietuvą 

Amerikoje $2.
me dovanai.

$3;
Vieną numerį pasižiūrėjimui siunčia- 

Kreipkitės sekančiu antrašu:

“SANDARA”
327 E Stiefet So. Boston, Massi



DIRVA

ant aukšto plono medžio 
viršūnės ir amžinai turės 
bijoti kad nenukristų Į 
štos smalos kubilą.

Brooklyno Sirvydui 
leidimąsi socialistams
lyt kad jis yra klerikalams, 
o klerikalams mislyt kad 
socialistas, reikės amžinai 
šokinėt per upeli tekančios

kar-

uz 
mis-

Brooklyno Narvydui už

GERB. SPRAGILAS AP
ŽIŪRINĖJA VIETAS 
KURIOSE JO PAVAL
DINIAI PAKUTAVOS
— O kada baigsis laikas 

nuo kurio jau mano terito- 
rijon daugiau nebus įlei
džiama, ir bus uždėtas nau
jas gubernatorius ant vė
liau ateinančių toj tuštumoj į
tolyn nuo čia? — sakau aš. į verdančios geležies ir bai-

— Tas laikas dar toli, to- mintis kad neįkristų.
Ii, praeis dešimts tukstan^ Brooklyno jaunam Širvy- 
čių metų iki čia ateis kitas i dui už apsiėmimą j viso- 
tinkamas paskirt už Fetfė-'kias komisijas ir parėjimą 
belį .naujai teritorijai vai-i vėlai namon pas šeimyną, 
dyt. Ir tas naujas mano reikės sėdėt po fontanu 
pagelbininkas paeis iš tavo karštos smalos ir skaityt 
pakalenijos, ale tavo perio-j raportus kiek lašų ant jo 
das bus ilgiausias už visų; užtyška per minutą.
kitų, kaip yra parodyta am-
žinasties knygose, — sako turėjimą komiko liežuvio ir 
jis. Į tingėjimą lošt juokingų ro-

— Aš protestuoju prieš Jiy teatruose, reikės kūrent 
tai, ba" man bus perdaug! ugnį po kun. Varnagirio 
darbo, — sakau aš.

— Tu nežinai-musų gęo-i 
grafijos, ba kas turi dau-j 
giau valdymui tas mažiatf 
turi darbo, ba turėsi daug 
pagelbininkų. Tu esi labiau
sia žinomas žmogus savo 
tautoj, užtai tau tokia gar
bė ir paskirta, — sako jis.

— Ar galėčiau aš matyt 
vietas kuriose mano paval
diniai bus? — sakau aš.

Gerb. Liciperis nulenkė 
galvą, ir pajutau kad aš kį- 
lu į orą, o su manim ir gerb. 
Liciperis ir musų palydovai 
Kipšukai. Misliu sau: kibą 
męs visi jau gryšim ant že
mės, ir pradėjau rūpintis 
kas dabar bus.

Gerb. Liciperis suprato 
mano mislis ir sako:

— O dabar, gerb. Spragi
le, aš parodysiu tau iš auk
štumos kaip didelė ir plati 
tavo teritorija bus ir vietas 
kurios yra paskirtos vi
siems tavo draugams ir pa
žįstamiems ir nepažįsta
miems kurie paeina iš tavo 
tautos, ant kurių tu busi su 
savo šonkauliu valdovas.

Ir prieš mano akis kaip 
per teleskopą pradėjo aiš
kiai matyti neišmieruotos 
platybės ir paskiros vietelės

šešių šimtų pėdų didumo 
laivą.

Brooklyno Lapė už pa
bėgimą iš Klyvlando turės 
amžinai lipt ant ledų kalno 
bet niekad neužlipt ir bijot 
kad nenupultų, ba stovės 
pusiaukelėj nuo viršaus ir 
apačios.

Brooklyno Vizbaras už 
norėjimą kad laikraščiai 
talpintų tik aukšto mokslo 
straipsnius kokius tik jisai 
vienas gali suprast turės 
bulviniu kuju ant kopūsto 
galvos bandyt sumušt ge
ležini riešutą.

Brooklyno Ginkus už lai
kymą save visų vakarienių 
vadovu turės šliaužiot sli
džia lenta prie verdančios 
razinkinės ežero ir amžinai 
gelbėtis kad neipultų.

Brooklyno Kundrotas už'niekaip nesiseks.
tai kad turėdamas milžino1 Paskui mes pasukom akis 
spėką pasirinko lengviausi 'į kitą vietą, kur buvo Nau- 
užsiėmimą pardavinėt deš
ras turės vartyt liepsnojan
čių smaluotų budinkų pilio
rius ir amžinai bėgt šalin 
kad jo neužgriūtų.

Brooklyno Karbonskienė 
už rašymą “Dirvai” poezijų 
tik kada buna paskelbtas 
kontestas turės rašyt Pek
lišką Ilijadą Egiptėnų kal
boj, kurios niekad negalės 
išmokt.

Brooklyno vargamistra 
Strumskis už neklausymą 
kunigų ir grajinimą bedie
viams dainininkams turės 
kepti vopnos pečiuje ir nie
kad iš jo neišsikrapštyti.

Brooklyno Šabunas už il
gą senberniavimą turės po 
degančios smalos liepsnas 
jieškot savo šonkaulio, ku
ri dar prieš mirti ras, o pas
kui vėl neteks.

Brooklyno Danielius už 
pardavinėjimą maldakny
gių ir norėjimą pertikrini 
pirkėjus kad kunigai turė
tų ženytis turės kabot ant 
virvės ties katilu smalos ir 
pats tą virvę bandyt nu- 
pjaut.

Brooklyno Bukšnaitis už 
gaminimą teatrališkų vei
kalų ir jų niekur nespausdi- 
nimą turės but gerb. Spra
gilo adjutantas ir užžiurėt 
visą Brooklyno griešninkų 
skyrių ir bandyt suorgani- 
zuot Pragaro Operetę, kas

Rekordai Gaunami “Dirvoj” Reikalaukit C. O. D.

jorkiečiams paskirta Viet

NEBŪK ŽILAS 
Stebuklinogs Gyduolės, kurios panai
kina žilimą plaukų, slinkimą ir plei
skanas. šias gyduoles privalėtų tu
rėt kiekvienas kuris žyla, slenka ar
ba pleiskanuoja plaukai. Nėra nieko 
už jas geresnio iki šiolei išrasta. At- 
s i ša u k it tuojau. Kaina $3.00.

JOHN SKIN DERIS
534 North 7th St. Clinton, Ind.

Linksmos Kalėdos čia— 
bet kaip jie švęs ten, Lietuvo
je? Pasiuskit saviškiams per 
“Dirvą” keletą Litų.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

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

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

kenčian- 
skausmo

parduoti 
pasiuskit

For Cuts and Wounds
Saugokitės užsikrėtimo! 
Tepkit visus įbrėžimus, 
susi žeidi mus ir j pjovimus 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku. Zonite 
stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydyti.

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauti prisiunčiant 25 c. 
stanipomis, nors tas apgarsini
mas ir nepatalpintas.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašyki! jiems “Dirvą”

ir didelės vietos visiems ku
rie iš Lietuvos ir iš visos 
Amerikos, iš Klyvlando ir 
iš kitų pasaulio dalių tenai 
ateis. Gerb. Liciperis pra
dėjo pasakot ir rodyt vie
tas. ir aš jas visas pagal sa-

Į puodu.
Brooklyno Bajorui, už 

rašymą politiškų straipsnių 
apysakų formoj, reikės ka- 
linėt karštas vinis į molines 
lentas ir daryt tiltą per 
upelį per kurį Sirvydas šo
kinėja.

Brooklyno Širvydienei už 
pasakojimą kad Lietuvos 
buvus klerikalų valdžia jai 
nepatiko kada Lietuvoj va
žinėjo, reikės amžinai rinkt 
pabertas karštas pupas į 
bedugnį maišą.

Brooklyno bolševikų šta
bo redaktoriai, už melagys
tes ir mislijimą kad jie iš
vaduos proletarijošius, tu
rės karštos geležies katile 
sėdėt ir skaityt “Keplos 
Kančias”, o jų zeceriai kū
rins po jų puodu ugnį.

Brooklyno “Garso” šta
bas už mislinimą kad jie ge
riausi ant svieto turės plau- 
kiot sieros ežere apverstoj į 
valtėj, o jų galvos bus že
myn į ežero dugną. Jų ze- 
zeriai turės irti tą valtį ant 
viršaus stovėdami, su 
donai karštos geležies 
lais.

Brooklyno “Darbo” 
bas už pagrobimą kriaučių j 
organo ir mislinimą kad da- Į

rau- 
irk-

šta-

sigavę į kriaučių uniją iš
gelbės kriaučius bolševiz
mui turės sėdėt sukišę ko
jas į ledų duobes, o ant gal
vų degs jiems smalos’kuo
dai.

Brooklyno Mykolainis už
vo pažįstamų vardu užsira
šiau.

Rodė vietas ir aš mačiau 
kur bus sekanti ir ką jie da
rys už savo pakiltas ir už 
kokius griekus:

Brooklyno Dėdė Ambra
ziejus už perdidelį kovoji
mą už teisybę ir demokra
tiškumą, bus pasodintas

knaisiojimąsi po kunigų ir 
popiežių istorijas turės jieš
kot po verdančios sieros 
šulinį plikom rankom žalių 
varlių.

Brooklyno daktaras Va
lukas už norėjimą plaukt Į 
Lietuvą trijų jiedu valtelėj 
turės trijų pėdų didumo 
mariose bandyt patalpini

JONO BUTĖNO
Teka Upė per Beržyną ir

Josiu Jomarkėlin
Litai ir

Leiskit j Tėvynę
Mes Be Vilniaus Nenurimsim!

Girtuoklio Daina
Kur Bakūžė Samanota ir

Vilniaus Kalneliai
Aš Mergytė Kaip Rožytė ir

Nesigraudink, Mergužėle
Ant Ežerėlio Rymojau ir

Kada Noriu Verkiu
Oi Mergele, Mergužėle ir

Stasys
Kalinio Daina (Prisoner’s Song)

Mano Gimtinė
Lakštingalėle ir

Aguonėlė
Eina Garsas nuo Rubežiaus ir

Oi Kad Aš Pas Močiutę

JUOZO BABRAVIČIAUS 
Kur Bakūžė Samanota ir 

Aguonėlės
Tykiai Nemunėlis Teka ir 

Visur Tyla
Bernužėli, Nesvoliok ir

Ne Margi Sakalėliai
Gale Sodo Rymavo ir 

švint’ Aušrelė
Lolita (Ispaniškai) ir

Aprile
Plaukia Sau Laivelis ir 

Karvelėli (12 colių)
O. Beržienės

Muzika-Muzika (Vanagaičio) ir 
Dainuok Sesute Lepunėle

Kosto Sabonio
Į Beržyną Eina Ona ir

Atvažiavo Sveteliai

švintant Aušrelei ir 
Kam šėrei Žirgeli

75c

Juozo šuildausko
Geriau Dieną ir

Esu ant šio svieto
Jono Ramanausko

Atneša Diedas Kukulių Viedrą 
Oi Motule, Ma!

Žalioj Lankoj ir
Kur Josi, Broleli?

ŠOKIŲ REKORDAI
šv. Lucijos šokis ir 

Mano Sielos šokis
75c i Vestuvių Maršas ir

Klarneto Polka
Marsalietės Maršas ir

Atsiminimai iš 1917
Žaidimo Mazurka ir

Gegužinė Polka
Kubanų šokis ir

Karininkų Valcas
Draugingumo Polka ir

Prakilnumo Polka
Polka Makoka ir

Musų Linksmoji Mazurka
Santiago Valcas ir 

La Paloma Serenada
Vilniaus Valcas ir

Rinkinis Rusiškų Melodijų
Meilės ir Jausmų šokis ir

“Stasės” Polka
Jvairybių Valcas ir

Kaminakrėčio PolkaI
1.25 j Polka ir

| Polka Mazurka
Senelis Polka ir

Gražuolė 
75c “-lif • V 1 Mana Valcas ir

Berželis Valcas

75 r 
ir 
75c

75c

75c.

75c

75c

75c ,

75c

75c

Polka “Mąryte” ir
Polka “Katrytė”

Kaimiečių Valcas ir 
75c Kitajanka Polka

75c

ir
75?

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75e

Ar Jus Turit Mėgiamą 
Prieskonį

Jei dar neturit tai bandykit sekamą syki pa
sidaryti su Borden’s Evaporated Pienu. Kol 
dar nevartojo! Borden’s jus neįvertinot ką 
Borden’s Evaporated Pienas reiškia pries
koniams. Jis suteiks visai naują skoni. Jis 
užbaigs užganėdinimą justi šeimynos ir jūsų 
draugų.

Borden’s ne vien tik pagerina prieskonius, liet ir 
sriubas, pudingus, pajus, kiaušinienes, salad ko
šeles, smetonines daržoves ir visus kitus receptus 
kur pienas ir Smetona yra vartojama. Jei jus mė
gstat gera pajų pabandykit 
ceptą del Lemon Meringue 
dens Evaporated Pieną ssvo 
va gardesne ir riebesne.

čion atspausdintą re- 
Paju. Vartoki! Bor- 
kavoj. Jis padaro ka-

I EMON MERINGUE 
PAJUS

•Vi puoduko Borden’s Eva
porated Pieno

1U puoduko cukraus 
% puoduko karšto vandens 
•l'į šaukštų kom starch
1 šaukštukas sviesto arba 

pavaduotojo
2 kiaušiniai
2 len’.ono sultįs
Biskis leniono žievių 
Biskis druskos
1 virtas tešlos lukštas

Supilk pieną ir vandeni į 
dubaltavo puodo viršų, da- 
dik cukrų ir krakmolą, iš
maišyk gerai ir virk 15 mi- 
nutų. vis pamaišant. At
skirk kiaušinius, baltymus 
suplak, dapilk biski karšto 
pieno, suplak į tiršta miši
nį ir pavirk penkias minu- 
tas. Trynius suplakę išvir
kit, paskui dadčkit druskos, 
ir kuomet biski atšals supilk 
lemeno skystimą, po to su
pilk viską i lukštą ir viršų 
aptepk su putomis, kurias 
plakant reikia dadčt. smul
kaus cukraus. Tada pajų 
kepk dešimts minutų, kolei 
putos sukietės ir paruduos.

Borden’s Evaporated Pienas yra maistingas, nes 
jis yra pagamintas iš geriausio, gryno karvių pie
no iš švariausiu pieniniu ii’ sveiku karvių. Kaip 
lik syki pabandysi! Borden’s jus paskiau nevarto
si! kitokio pieno. Visuomet turėkit jo savo ledu 
šėpoj del netikėto atsitikimo. Jis nesugenda.

DYKAI
100,000 moterų nuolat pri
siunčia mums naujus recep
tus su Borden’s Evaporated 
Pienu. Jeigu norit žinoti 
kaip pasidaryt tuos įvairius 
valgius su Borden’s, išpil- 
dykit kuponų pažymint ko
kių receptų jums reikia ir 
prisiųskit mums.

KUPONAS
Duona Mėsa Pudingą;
Saldainiai Košeles Sosai
Žuvis Pajai Sriubos

Vardas ______________________

Adresas ____ _______________
(3) Lithuanian
THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. New York

Didelis
Kenas
16 unc.

aNSWEETENEO

EVAPORATED
MILK

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

Kalėdų Ekskursijos i

LIETUVĄ
Geriausiais pasaulio laivais

S. S. LEVIATHAN
Išplaukia Gruodžio 4 per Cherbourg, 

vadas Mr. Jos. Turėk, atstovas United States Linijos."
S. S. REPUBLIC

Išplaukia Gruodžio 1! per Bremen, 
vadas Mr. Geo. liauki, atstovas United States Linijos.

s, kas paliuo-

to prick

Rcguliariški išplaukimai
S President Roosevelt .................... Gruodžio
S. Republic.................................................. Gruodžio
S. President Harding ........................ Gruodžio

Roosevelt ................   Gruodžio 29
patogumų keliaut: laivais Su- 

suteiks justi vietos agentas.

S 
s 
s. 
s.

15

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

RODYKLĖ No. 127

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

Virimo Receptas.

Sėlenų vertė kaipo maisto ir svei
katos budavotojo visų pripažinta. Jos 
yra maistingos, skanios ir galima 
padaryti su Įvairiais dalykais. Šei
mininkė kuri nori palaikyti savo šei
myną gyva ir geroj sveikatoj, priva
lo duoti maiste kasdien sėlenų. Se
kantis receptas yra geras.

Sėlenų Klcckai

1 puodukas sėlenų
1 puodukas kvietinių miltų
% puoduko saldaus pieno
1 šaukštas cukraus
1 šaukštukas druskos
4 šaukštukai kepamo pauderio
2 šaukštai tarpyto sviesto.
Supilk selenes į maišomą indą, da- 

dėk kvietinius miltus, persijotus su 
druska, cukrum ir kepamu paude- 
riu. Supilk šaltu vandeniu ir įmai
šyk sutarpytą sviestą. Paskui šauk 
šais kabyk ir drėpk į taukuotą skar- 
vadą ir kepk vidutiniam karštyje iki 
paraduos ir liks trapus.

Virtuvės Patarimai
Aprūdijusius peilius pamerk po r 

nakti rūgusiam piene
Kopūstus geriausia supjaustyt jei 

duodama kaipo salotai.
Darant kokį vaisių gėralą, jeigu 

stoka skonio,, dadėk bisk gingeralc.
Uždarymui vaisių košių stiklų ge

rai, iškirpk sugeriamo popierio kau 
tilptų į antvožą ir pamerk Į alkoholį. 
Sutarpyk biskį parafino ir užpilk 
ant košelių nors ketvirtdalio colio 
storumo.

Išmargintas žvakes galima nuva
lyti, kada susitepa, su šmoteliu vatos 
pamirkytos alkoholyje. Visos dul
kės pradings nuo jų.

Naudokit du ar daugiau grūdinių 
maistų sykiu gaminant pusryčiams 
valgį, ir pamatysit kad jie bus daug 
skanesni ir geriau valgomi.

Naminiai Pasigelbėjimai

Prašalinimui bryžių ženklų nuo 
I popierių, patrink tą vietą su lemonu, 
l paskui nuvalyk skaruliu mamarkytu 
I kreidos košėj. Numazgok viską su 
I šiltu vandeniu ir muilu, paskui tuoj 
nušluostyk švariu skaruliu išgręžtu 
tyrame vandenyj.

Užlaikymui sidabrinių peilių ir 
šaukštų žibančiai, pamerk juos i bo- 
rakso vandenį keletui valandų. Van
duo turi būti netoli užvirimo.

Glicerinu galima prašalint arbatos 
ir kavos plėtmus nuo lino audeklo. 
Uždėk bisk; glicerino ant plėtmo ir 
išmazgok paprastu budu.

Patartina skalbti blalnketus skais
čią, vėjuotą dieną kad greičiau gale- 
tų išdžiūti.

Grožės Patarimai
Svarbiausias dalykas prie grožės 

yra tiesus kūno užlaikymas. Reikia 
pratintis sėdėt ramiai per kelias mi
liutas lengvoj pozicijoj. Reikia žiū
rėt tinkame užlaikymo kūno einant 
ir vaikščiojant Reikia vengt nerviš
ko įtempimo sėdint arba vaikščio
jant. Sudribus ar perkrypus pozici
ja yra viena iš tikrų priežasčių už
kietėjimo ir nerviškumo. Teisingas 
išlaikymas kimo formos būdavo ja ;r 
gerą charakterį ir pagelbsti kitus to
kiais padaryt su kuc tik susieini.

Ypatiška Sveikata
Geriausia gydyt persišaldymą tai 
tolimu ir nedraugišku budu. Neapsi- 
pratink su šalčiu, nes jis išnaudos 
tave. Nekurie žmonės kalba apie^pa
gavimus šalčio, ir šaltis juos pagau
na. Kuomet nuvargsti, persidirbi ir 
persivalgai, visada šaltis prisimeta, 
šaltis yra užsikrečiamas nuo kitų 
ypatų. Je’gu pats turi šaltį saugo
kis kitu neužkrėsk, kada čiaudai nž- 
sidongk burną nosine. Atmesk šalin 
sušnypštas nosines nuo kitų skalbi-

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Jeigu jums reikia pieno darymui den’s Evaporated Pienas yra pilnas 

mayonnaise arba prie kitų naminiu riebus pienas. Jis niekad r.es.igen- 
valgių gaminimo reikmenų naudokit j da ir patenkins jus pilnai visais at- 
Borden’s Evaporated Pieną, nes Bor-j žvilgiais.



COOLIDGE IR EUROPA

me padavime, nes New Yorko 
generalis konsulatas tik naujai 
įsteigtas su tikslu palengvinti, 
o dabar ir visai atliuosuoti, At
stovybę nuo darbo.

Lenkų Orlaiviai
Spalių apie 20 dieną Lietu

voj dviejose vietose matyta 
svetimi orlaiviai, vienas ties 
Seirijais, kitas ties Giedraičiais

I^AIP Amerika — ar bent
Republikonų adminis

tracija — nusistačius Į Eu
ropos dalykus pareiškė pre
zidentas Coolidge savo kal
boj Karo Paliaubų dienoje 
Kansas mieste, prieš pusan
tro šimto tūkstančių minią.

Matydama kaip Europa 
apsieina ir nori dalykus sa
vaip vesti — tai yra neku
rtos didžiosios valstybės — 
ir pritraukti Suv. Valstijas 
j jų planų pastumėjimą, A- 

• merika, pasakė prezidentas 
Coolidge, jeigu ir prisidės 
prie tarptautinio tribunolo 
tai tik savo pačių išlygomis, 
o ne kokias stato Europos 
valdovės.

Europa bando pasmerkti 
Suv. Valstijas kad karo lai
ku pasinaudojo ir prisikro
vė pinigų, bet prezidentas 
įrodinėja kad Suv. Valsti
jos turėjo savo nuostolius: 
atidavė Europai daugybę 
gyvasčių savo jauni] vyrų, 
ypač išgelbėjimui nuo pra
laimėjimo tų valstybių ku
rios dabar mėto Į veidą to
kius priekaištus. Suv. Val
stijos, sako prezidentas, pa
sidarė bilijonus dolarių sko
lų del karo, ir dabar negali 
jų išgauti iš Europiečių.

“Rūpinsimės Amerikos 
reikalais pirmiausia”, pasa
kė Coolidge, apgindamas 
savo šalį nuo Europiečių 
priekaištų.

raičiais prieš nusileidžiant or
laivis keletą kartų iššovė ir tas 
tikrai žinoma jog buvo Lenkų. 
Po kelių minutų nupurpė sau 
Vilniaus link.

Ties Būdviečių kaimu, Drus
kininkų srityje, pirma to ap
šaudyta kitas Lenkų orlaivis.

Šitas Lenkų orlaivių rodyma- 
si Lietuvos žemėse bene buvo 
tai jų demonstracija pagąsdi
nimui Lietuvių kad Lenkai ne
va prie karo rengiasi kam Lie
tuva su Rusais tariasi, nes tuo 
laiku buvo pasirašoma nepuoli
mo sutartis su sovietų valdžia.ir abu prasišalino. Ties Gied-

Vilnius Lenkijai
Paryžiuje Ambasadorių Kon- 

. fereneija svarstydama Lenkų 
prašymą ryšy j su Lietuvos-Ru
sijos padaryta sutartimi pakar
tojo savo nutarimą apie prisky
rimą Vilnius Lenkijai.

Vienok Lietuvos vyriausybė 
nepripažino ir nepripažįsta nei 

" teisėtu nei sau privalomu to
kio išsprendimo ir po senovei 
laikysis su Lenkija ‘nedraugin- 
gumo santikiuose, reikalaujant 
išpildyti Suvalkų sutarti.

i- Estija taip pat padare su
tartį su Rusija, viena kitą ne- 

- pulti.
▼ V ▼

Paskutiniai Nuoveikiai
; Lietuvoje

“Naujienos” gavo sekančio 
; turinio kablegramą iš Kauno,: 
‘ “Seimo biudžeto komisija iš- 

; braukė išlaidas Atstovybei Wa- 
!. shingtone. Pasiliks Generalis 
-- konsulatas.

“Derybose su Rusija, sovie- 
: tai pasižadėjo pirkti Lietuvoj 

. keletą tūkstančių arklių. Daro 
užsakymų visai celiuliozos ga
mybai Klaipėdoj, taipgi didelių 
užsakymų metalurgijai.

“Prekybos sutartis dar ne
baigta. Su Rusais įvyks nauja 

. konferencija.
“Neužilgo prasidės ekonomi

nės derybos Lietuvos su Vokie
tija.”

Amerikoniški laikraščiai 15 
d. Lapkričio patalpino praneši
mą kad Generalis Konsulatas 
New Yorke uždaroma, apie ką, 
sako, buvo pranešta valstybės 
departmentui.

Bet greičiau klaida yra šia

DAINA
(J. Gogelis) 

Šidir vidir vasarėlė, 
Žolelė žaliuoja, 
Kodėl mano veideliai 
Neberaudonuoja ?
Balamutas tas bernelis 
Katras man’ mylėjo, 
Kas subatos vakarėlis 
'Vis pas mane ėjo.
Kas didesnis kermošėlis 
Vis man’ čestavojo, 
Kaip pažiūriu pro langelį 
Net man širdį sopa.
Klega kieme jaunimėlis, 
Net man pasgrožėja, 
Šokit, gerkit, uliavokit 
Po mano kiemelį, 
Ir aš šoksiu ir aš gersiu 
Ir aš uliavosiu, 
Ir ant savo galvelės 
Vainiką nešiosiu.
Reiks pamesti uliojimai, 
Visi dainavimai,
Reiks datirti smutkai širdies 
Ir didis vargelis....

DAINA
(O. Kairiute) 

Kaip aš buvau mažutėlė, 
Man augino motinėlė; 

Kaip paaugau iš mažumo, 
Nėra mano nei linksmumo. 

Svečių kiemas privažiavo, 
Bus motutei klapatėlio,

Duokit svečiams, alaus, midaus, 
Neduok mano vainikėlio.

Brangus mano vainikėlis, 
Trijų daržų žolynėlis, 

Iš visokių sudėliotas, 
, Iš rūtelių nupiniotas. 
Girdžiu ašai jau ne viena 

Už bernelio verk kas dieną, 
Girdžiu ašai jau ne kartą 

Už bernelio verk už vartų.
Neina šeima jis į gryčią, 

Tik vis stovi ant ulyčios. 
Kaip pamato žmones jojant 

Tai ir žiuri.išsižiojęs.

DAINA
(B. Vasiliūnas) 

Tamsi naktis, lietus lyja, 
Į panelę čiela mylia, 
Oledrilia, olia-lia, oledrilia, olia-lia. 
Griausmas griaudžia, žaibus meta, 
Pas panelę man ukvata, 
Oledrilia, olia-lia, oledrilia, olia-lia. 
Gryžk akis į kitą šalį, 
Atsitrauki tu nuo manęs, 
Oledrilia, olia-lia, oledrilia, olia-lia. 
Aš kitų širdies netraukiu, 
Katrą myliu to ir laukiu, 
Oledrilia, olia-lia, oledrilia, olia-lia. 
Aš gausiu dar bagotesnį, 
Ant veidelio daug skaistesnį, 
Oledrilia, olia-lia, oledrilia, olia-lia.

DIRVA

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

SENATORIŲ ALGOS

Sulyg vėliausio akto, kuris 
aprūpina paskyrimus valdžios

(Tąsa)
— Aš atvykau nuplėšt tau kaukę nuo 

veido, parodyt kad tu esi klastingas ir pil
nas keršto kunigas.

— Tamista! — riktelėjo abbė marki
zas, užsidegdamas.

— Aš pasakau tau kad tu esi niekšas,
— tarė Dagobertas dar didesniu balsu. — 
Apvogimui Maršalo Simono dukterų, Gab
rieliaus, ir panelės de Kardoviliutės nuo 
jų palikimo, tu pasinaudojai tokiomis be
gėdiškomis įmonėmis.

— Ką tėve sakai? — šuktelėjo Gabrie
lius. — Maršalo Simono dukteris?

— Kaipo tavo giminės, mano vaike, ir 
taipgi panelę de Kardoviliutę, kuri Agri
kolai daug pagelbėjo. Tas kunigas, — tarė 
kareivis rodydamas į abbę, — uždarė jas, 
vieną kaipo beprotę, beprotnamyj, antras 
vienuolyne. Kaslink tavęs, mano vaike, 
netikėjau tavęs čia rasti, manydamas kad 
ir tave jie uždarė kur. Bet ačiū Dievui, 
tu čia atvykai laiku. Aš bučiau galėjęs 
anksčiau ateiti, bet buvau sužeistas.

— Ištikro, — tarė Gabrielius, nuliūs
damas. — Nepatėmijau kad tavo ranka 
suraišiota.

— Tas nieko, aš tik nupuoliau. Bet 
atvykau čia, atidengti daug niekšysčių.

Sunku ir apsakyti kokiu nusistebėji
mu, nekantrybe ir baime buvo apimti vi
si šios scenos veikėjai, klausydami į Dago- 
berto grąsmingą kalbą. Bet labiausia su
painiotas buvo Gabrielius. Jo angeliškas 
veidas buvo sukoneveiktas, jo kojos dre
bėjo. Patyręs iš Dagoberto kad yra kitų 
giminių prigulinčių prie to palikimo, jis 
negalėjo nei kalbėti, pagaliaus desperaci
jos tonu šaukė: — Ak, Viešpatie! ir tai aš 
esu priežasčia nuskriaudimo tų visų ainių!

— Tu, broli? — tarė Agrikola.
— Ar jie nenorėjo apvogti tave taip

gi? — paklausė Dagobertas.
— Testamentas kokis palikta atiduoda 

visą turtą tiems kurie pribus šia prieš dvy
liktą, — tarė Gabrielius. Dvylikta valan
da išmušė ir tik aš vienas iš visų tos šei
mynos narių čia buvau. Ar suprantat da
bar? Tada išsibaigė nustatytas laikas. Ir 
aš visus kitus ainius nustūmiau šalin!

— Tu nustūmei? — tarė Dagobertas, 
džiaugsmingai. — Tu, mano narsus vaike! 
tai labai puiku!

— Vienok-----  nusiminė Gabrielius.
— Viskas gerai, — tęsė Dagobertas.

— tu pasidalinsi su visais — aš tą žinau.
— Bet visą tą turtą aš neatšaukiamai 

pavedžiau kitam, — tarė Gabrielius, des
peracijoje.

— Pervedei jau! — šuktelėjo pastir
damas Dagobertas. — Kam pervedei ?!

— Šitam ponui, — atsakė Gabrielius, 
rodydamas į abbę d’Aigrigny.

— Jam! — suriko Dagobertas, nu
gąsdintas ta žinia; — jam, tam išgamai, 
kuris visados buvo didžiausias nepriete
lius šios giminės!

— Bet, broli, ar tu žinojai kad tu pri
klausai prie šių turtų? — paklausė Agri
kola kunigo.

— Ne, — atsakė Gabrielius, giliai nu
siminęs; — nežinojau; tik šį rytą apie tai 
tepatyriau iš tėvo d’Aigrigny. Jis pasa
kė man jog jis tik nesenai patyrė apie ma
no teises prie to, iš senų paliktų popierių 
rastų prie manęs ilgas laikas atgal, kurias 
mano motina-augytoja atidavė savo kuni
gui.

Staiga Agrikolai užėjo į galvą mintis, 
ir jis tarė: — Dabar aš viską suprantu. 
Jie atrado tuose raštuose kad tu kurią 
nors dieną turėsi progą patapti turtingu. 
Taigi jie susirūpino tavimi, klastingai pa
rinko tau kunigystę, kad paliktum kuni
gu, ii’ privedė prie padarymo dovanojimo 
raštų. Ak, tamista! — rūsčiai tarė į abbę 
Agrikola, — mano tėvas tiesą sako, tokios 
klastos ištiesų yra niekšiškos!

Laike šitų scenų, abbė ir jo sočius ar
ba raštininkas, nugandinti ir sudrebinti, 
laipsniškai atgavo ramybę. Rodinas, vis 
laikydamas užgulęs skrynelę, tarė kelis 
žodžius į abbę žemu balsu. Taip kad kuo

met Agrikola barė abbę už jo begėdiš
kas klastas, jis gražiai nulenkė galvą ir 
atsakė: — Mes privalome atleisti įžeidi- 
kams, ir pavedame Sutvertojui spręsti jų 
nuodėmes.

Dagobertas, susimaišęs iš to ką nese
nai patyrė, jautė kad jo galvoj sukasi. Po 
tokių pastangų, vargo ir skubėjimų jo dar
bas nuėjo ant nieko. Agrikolos teisingi ir 
protingi žodžiai, ištarti sąryšyje su neku- 
riais padavimais šventraštyje, išsyk nu
švietė Gabrieliaus pažiūras į abbę d’Aig
rigny, kodėl jis rūpinosi jo mokinimu, ir 
kam pritraukė Į Jėzuitų Draugiją. Pirmu 
kartu savO'gyvenime Gabrielius galėjo vie
nu akimirksniu perprasti visus slaptus bu
dus ir tamsias intrigas, kurių jis buvo au
ka. Tada jis, netekdamas savo nuolanku
mo ir malonumo, kaipo misijonierius, žė
rinčiom akim, paraudusiais rūstybe vei
dais, sušuko į abbę:

— Taigi, tėve, kuomet tu padavei ma
ne į kolegiją, tą darei ne iš jokio gerašir
diško užjautimo, bet su vilčia kad privesi 
mane kurią dieną prie išsižadėjimo jūsų 
draugijos labui mano dalies prie šitų tur
tų; ir tau neužteko pavergti mane savo 
mieriams, bet aš turiu nenoromis likti įna
giu tavo begėdiško grobimo! Jeigu tas 
liestųsi tik manęs vieno, jeigu paimtum tik 
mano vieno dalį, aš nieko nesakyčiau. Aš 
esu tikėjimo skelbėjas kuris gerbia ir pa
siduoda biednystai; aš sutikau savo viską 
atiduoti tau, ir niekad nereikalausiu atgal. 
Bet čia liečiasi ir palikimas dviejų našlai
čių, atgabentų iš tolimo ištrėmimo mano 
augytinio tėvo pastangomis, ir aš nedasi- 
leisiu kad jos butų nuskriaustos. Paskuti
nis to mirštančio žmogaus noras buvo kad 
jo ainiai galėtų pasinaudoti šiuo turtu ge
riems darbams, ir aš nedaleisiu kad tas jo 
pageidavimas butų sumintas. Pasakau ai
škiai kad aš savo pasiryžimo atsieksiu jei 
reikės ii' panaikinti mano padarytus pa
dovanojimo raštus.

Ant tų žodžių, abbė ir Rodinas pažiu
rėjo vienas j kitą ir biskelį truktelėjo pe
čiais. Ant duoto Rodino ženklo, abbė pra
dėjo kalbėti nuduodamas dideliai ramiu, iš
didžiu ir dievobaimingu balsu, laikydamas 
akis nuleistas žemyn:

— Daug yra incidentų surištų su šiuo 
Renneponto palikimu, kurie išrodo labai 
supainioti, paslaptingi, ir net grąsmingi; 
bet vienok jie yra labai paprasti ir aiškus. 
Eikime prie dalyko tvarkoje. Padėkime į 
šalį šituos kerštingus grąsinimus; sugry- 
šime prie jų vėliau. Gabrielius Rennepon- 
tas — ir aš meldžiu nepriešginiauti man 
ki aš kalbėsiu — atsidėkojimui už gerą 
globą kokią jam davė draugija kurioje aš 
turiu garbę prigulėti, perrašė man, kaipo 
jos atstovui, liuosai ir savanoriai, visus 
turtus kokie kada nors jam galėtų prigu
lėti, kurių vertė jam buvo nežinoma, kaip 
nežinojau ir aš.

Šiuos žodžius tardamas, abbė pažiu
rėjo į Gabrielių, lyg norėdamas kad jis už-
tvirtintų ar tiesą sako.

— Tas tiesa, — tarė jaunas kunigas: 
— aš tą padovanojau savanoriai.

— Šį rytą, iš privatinių pasikalbėji
mų, kurių aš nepakartosiu, Gabrielius pa
reiškė noro patvirtint savo padovanojimus, 
ne man, nes aš mažai ką turiu su žemiš
kais dalykais, bet šventam ir prakilniam 
darbui musų draugijos, kurios globėju aš 
esu. Taigi dabar klausiu garbės žodžiu ar 
Gabrielius nepadarė viską, ne tik šventa 
priesaika, bet ir pilnai legaliu aktu, pada
rytu prie notaro, kuris čia randasi, savo 
padovanojimo visiškai ir pilnai?

— Tas tiesa, — atsakė Gabrielius.
— Patvirtinimo raštus aš padariaus.— 

prikišo ir notaras savo žodį.
(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

30c v
Reikalaukit “Dirvoje

6820 Superior Ave, Cleveland, Ohio

įstatymdavybės skyriuje, atly
ginimas federalių senatorių yra 
$10,000 į metus ir $530 kelio
nės lėšoms. Jiems pavelyta 
pasisamdyti kelis darbininkus. 
Jeigu senatorius išrenkamas 
kokio komiteto pirmininku tada 
gali pasisamdyti daugiau dar- 
bininkų-pagelbimnkų. Senato
riai kurie nėra komitetų pirmi
ninkais, turi teisę samdytis ke
turis darbininkus, kurių algos 
turi būti $3,300, $1,940, $1,830 
ir $1,520. Senatorių kitos iš
laidos, kaip rašomi dalykai, 
prakalbų atspausdinimas, pam
fletai, valdžios apmokami.

Atstovų Buto nariai, kong- 
resmonai, gauna $10,000 į me
tus ir $400 kelionėms. Įstatai 
nepažymi kiek kongresmenas 
gali darbininkų savo arba val
džios lėšomis pasamdyti. Bet 
paskirta iš valdžios $1,760,000 
metams del darbininkų kuriuos 
samdo kongresmenai ir terito
rijų delegatai, tokiu budu kiek
vienas kongresmonas gauna j 
$4,000 metuose užmokėjimui 
vienam ar daugiau savo darbi
ninkų. Ir jų kitos išlaidos, k. 
t. rašomi dalykai, prakalbų at
spausdinimas ir pamfletai ap
mokama valdžios. FLIS.

Jarui. — Straipsnį “Ar Mes 
Tylėsime ?” sunaudosiu! sekan
čiame numeryje. Meldžiam pa
rašinėti daugiau iš savo kolo
nijos ir abelnai šio to.

SULAIKYKIT SLOGĄ
KOL NE PERVĖLU

Red Cross Plaster teikia 
greitą smagumą.

Neatsargu duoti slogai pereiti be 
jokios atidos. Influenza arba plau
čių uždegimu gali baigtis. Jeigu tu
ri slogą arba jauti ją užeinant, veik 
skubiai. Gauk tą seną ištikimą 
greit veikianti Johnson’s Red Cross 
Kidney Plaster ir uždėk ant kruti
nės. Šis stebuklingas pagelbą ne
šąs plasteris yra dvigubo dydžio pa
prasto plasterio, ir neskylėtas. Pa
togus vartoti. Duoda veik urną pa
galbą — šildo, palengvina, saugoja, 
gclblsti palengvinti sukepimą ir su
judinti cirkuliaciją. Prašyk vaisti
ninko duoti Johnson’s Red Cross 
Plaster su raudona flanele užpaka
lyje.

SKAUSMAS 
KEPENŲ

Tuoj Palengvėja
SANTAL

MIDY
•$f; B utinai gaukit

Tikrąjį
Žiūrėkit žodžio

“Midy”
Parsiduoda viso

se Vaistinėse

Itališki AKORDEONAI

Mes išdirbant ir importuojam vi
sokius pirmos klesos rankų darbo 
ITALIŠKUS AKORDEONUS, kurie 
yra geriausi pasaulyje. 10 metų ga
rantija. Musų *kainos žemesnės negu 
kitų. Dykai Akordeon lekcijos kurie 
perka. Dykai kįatalogai. (53)

RUATTA SERENELLI & CO.
1014 Blue Island Ave. Dept. 82 

Chicago, Ill.

SKAUSMĄ
Niekas nesuteikia tokio ra
minančio palengvinimo kaip 
originale Baume Bengue. .Ji 
pradeda varyt skausmą. kaip 
tik užtepi skaudamon vieton.

BAUME BENGUS 
CANALCĖSiaVE >
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Birutė ir
Trijų aktų tragedija iš 

Lietuvių krikštijimo dienų
Paraše

K. S. KARPAVIČIUS

(Tąsa iš pereito num.)

Kuprelis
“ŽMONIJOS ISTORIJOS” Prenumeratoriams
Kurie permainėt savo antrašus ir dabar nesat 
dar gavę “Žmonijos Istorijos”, atsiliepkit, 
ir tiems kuriems siųstos knygos sugryžo bus 
pasiųsta naujai priduotu antrašu.

“Dirvos” Administracija.
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Scena X.
Ineina Šventaragis.

ŠVENTARAGIS
Ak, mano sveteliai, jau jus musų laukia

te? Nerūstaukit jei perilgai jus vienus 
palikom.
Albrechtas

Garbingas kunigaikšti, nemanykite apie 
mus, mes prat ęvisaip; mes štai su šiuo 
narsuoliu turėjom smagias pak'albas. Ne
buvo nuobodu.
ŠVENTARAGIS

Taip, tai tikras narsuolis, nors, gaila, 
amžinai sužeistas. [Paglosto Kuprelį.] 
Jau vakarienė paruošta, ir kaip tik pribus 
Girėnas su vyrais, eisime. Noriu kad jaus- 
tumet musų svetingumą, nors pas jus yra 
keistos nuomonės apie mus ir musų pa
pročius.
Meinhardas

Kunigaikšti, ne pas mus: ne pas mus to
kios nuomonės, mes žinom apie jūsų nar
sumą ir prakilnumą.
Šventaragis

Bet jūsų šalyje musų narsumas vadina
ma barbariškumu, o prakilnumas gyvuliš
kais papročiais.
Albrechtas

Skaistus kunigaikšti, ne pas tokius mes 
ėjome sutarties jieškoti, taigi suprasi jog 
mes Lietuvius skaitome prakilniais žmo
nėmis.
ŠVENTARAGIS

Tiek to, ne apie tai kalbėsime, lai tie žo
džiai eina vėjais. ...

Scena XI.
Ineina Girėnas.

Skaistus, kunigaikšti, jau mes visi susi
rinkome. Visi jau suėjo ir laukia svečių 
ir kunigaikščio.
ŠVENTARAGIS

Na tai gerai, meldžiu, mano sveteliai, 
su mumis. [Šventaragis ir Girėnas stoja 
abiem pusėm svečių ir išsiveda kairėn.] 

[Visiems išėjus, ineina Kuprelis.] 
Kuprelis

[Apsidairęs]: Niekšai! Išdavikų įieš
ko! Pirmiau aš'jiems deiginu vidurius pa
leisiu negu pamanysiu paimti ju auksa!

[Uždanga]

AKTAS ANTRAS
Vaizdas: Meinhardo rūmų kambaris.

Rygoje.
Scena I.

Eleonora ir Meinhardas. 
Eleonora

Del Dievo, mano vyre, ką jus padarėt: 
vos užvėrę taiką su Utenos kunigaikščiu,

jau užpuolimą surengėt. Juk tai nuodėmė 
prieš Dievą .laužyt ir pagonams duotą žodį. 
Meinhardas

Šventaragis niekad nesupras musų žy
gių. Rš štai sau Rygoj kurs su juo taiką 
padariau, o musų pulkai daro užpuolimus. 
Jei Šventaragis pajus ir ims mums rugoti 
pasakysiu jog Latvių Įvyti mūsiškiai atsi
rado jo žemėse.... kuomet jis dabar ko
voja su Mozūrais.
Eleonora

Bet kad vietoj grobių, patįs kailių ne- 
Įkištumet. Ar manot kad Lietuviai sėdi 
pasitikėdami jums? Ar jie neturi patyri
mo iš pirmiau?
Meinhardas

[Įsierzinęs]: Kur eina karas eina ir ri
zika: kurie laimėsim tiems bus nauda. O 
tau ne apie karus rūpintis, tik apie vienuo
lyną — senai jau tau ten vieta, aš tau sa
kiau*. ..
Eleonora

Kam tu man tą prikaišioji! Juk tai 
paties Dievo tokia valia buvo! Ką aš kal
ta!....
Meinhardas

Tavęs nei nekaltinu: Dievo valia buvo 
kad tokios moterjs kaip tu butų vienuoly
ne, o tu esi mano žmona.
Eleonora

Ar užmiršai ką vyskupas tau pasakė: 
turėk ir dėkuok Dievui už tai ką Jis tau 
suteikė. Kolei aš gyva tu negali kitos imti. 
Meinhardas

Nusinuodink, tai, pražūk iš mano akių— 
eik pragaran! Bet nebūk ilgiau su manim! 
Tavo nei maldos nei aukos nieko negelbsti! 
[Įširdęs išeina.] 
Eleonora

Ak, Viešpatie, vėl jo pasiutimas užėjo... 
Laimingesnė bučiau viena be jo, bet aš jį 
taip myliu....

Scena II.
Eleonora ašaroja. Ineina Albrechtas ir 

Henrikas.
Albrechtas

[Skubiai prieina prie Eleonoros]: Ir 
vėl tu verki, sesuo mano?
Eleonora

Ak, Dieve aukščiausias! Atimk tu ma
ne iš šio pasaulio — nereiks bent kęsti tos 
neapikantos!.... Broli mano, vis jis ma
ne kankina, ir nepaliaus turbut nieka
dos. .. .
Albrechtas

Nurimk, Eleonora, ką galime daryti. .. . 
Jis tavo vyras, jo valia, nors mane kartais 
paima baisus kerštas, ir rodos ji Į šmotus 

j sukapočiau už kankinimą tavęs.... Ar 
dar jis čia sugryš? Man reikia jį matyti.

(Bus daugiau)

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
a

SKAUDI TEISYBĖ
Čia teisybę pasakysiu 
Neužgaudama jausmų: 
Tuos ką meilėj nusiskundžia 
Priskaitau aš prie bailių. 
Mano protas tiek supranta 
Kad ko j ieškai gali rast, 
Susirasti, pamylėti 
Ir už pačią sau ją vest.
Bet jei baimė draudžia geismą, 
Tokie turi vieni vargt, 
Be pačios ir be šeimynos, 
Netur kam žodelio tart.... 
Jiems merginos neprijaučia, 
Nors ir šypsos prieš akis, 
Drąsus jų širdis patraukia, 
Bailiai lieka be vilties.
Taip ir leidžia jaunas dienas, 
Kol gaun’ senbernio mintis, 
Tada nors prie gaspadinės 
Bando. gal prisitaisys.
Pas ją nieko nelaimėjus, 
Širdis užs’dega kerštu, 
Tada šneka kiek tik gali, 
Peikia būdą moterų.

Biruta. I 
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GERB. VIENGUNGIUI j 
Man rodos kad • tamsta 
Nejieškai pačios, 
Tiktai pageidauji 
Virėjos geros, 
Kuri gerai moka 
Valgius pagaminti,

i Ir apsivestų greičiau, 
Į Kad po stubas nevaikščiotų
Ir mergaičių neviliotų. 
Nes dabar tokie laikai — 
Nekurie daro paikai.
Jus, mergaitės, nežiūrėkit, 
Bile vyras tai ir griebkit, 
Nes jus žinot, kas daug nori 
Tas ant mažai apsistoja.
Tad ir jus, mergaitės, 
Elgkitės gudriai, 
Skubėkit gaut vyrą 
Kol nežyl’ plaukai. 
Juk nevedę neišbusit, 
O poroje linksmos busit.
Ko jums laukti, ko jums džiūti 
Kad galit poroje būti. 
Apsivedus, po vestuvių 
Jums atrodys ‘kitas būvis: 
Nereikės anksti jums kelti 
Ir Į darbą skubti, bėgti, 
Pagulėjus iki pietų, 
Atsikėlus sau iš lėto, 
Stubos darbą apsitrusi, 
Kaip norėsi taip sau busi. 
Pasijieškok sau berneli 
Kuris turi kiek protelio: 
Kad ir senas jis bus geras, 
Tik buk gera jam moteris.

A. K. B.

RUDENS GĖLĖS 
Gražios dienos rudenėlio, 
Nors saulutė balzgana, 
Puikiai žydi rudens gėlės, 
Siela džiaugsmo kupina. 

Be saulutės glamonėsio, 
Lygir močekos vaikai, 
Nors ir naktis ilgos, vėsios, 
Klėsti, žydi sau gražiai.

Ištvermingos rudens gėlės, 
Bet likimas jų skaudus;
Nakties šalna, šiaurys vėjas 
Urnai nukirs jų žiedus,

Ir atėjus žiema šalta
Jų gyvybę nudaigos, 
Ir užbėrus sniegu baltu 
Jas ant amžių palaidos.

žmogaus amžius, laikas metų 
Apsireiškia panašiai:
Laikas bėga, ir bematant 
Baltuoja kaip snieg’s plaukai.

Tai yr’ ženklas kad užtenka 
Čion ant žemės beviešėt, 
žiemos laik’s nuobodžiai slenka. 
Geriau žemėje gulėt.

Eleonora.

/skŪ DIK Ipe'X.
Gerovės skyrius

in DEL APRŪPINIMO 1 
\ MOTINŲ IR. JŲ fijj 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS jjĮį

fibtne skyriuje mes laiku 
nuo taiko grUdenalmt rei
kalas ponias bosiančioms 

motinoms ir DM>tl*ons J*** 
ng kūdiki^

Kūdikių aprflphdmu bj* 

Dėjimas yra dalykas gjrrM 
svarbos Šeimynai ir tautai 
tr mes jaučiame, kad ta!

rimo regu Hari Skals , laika-' 

tarpiais • tvirti_ (r _ bfrvaJ

STRAIPSNIS 202 
Užkietėjimas

Iš visų mažiukų kūdikystės nega
lia/imu mažai yra tiek daėdančių ir 
kartais taip sunkiai pataisomų kaip 
vidurių užkietėjimas. Išrūdyti visas 
priežastis ir paaiškinimus to nega- 
liavimo užimtų perdaug vietos. Lai 
užtenka pasakymo kad veik visuose 
atvejuose tiesioginė priežastis gali 
būti bude kuriuo kūdikio maistas yra 
paruošiama. Tinkamas nustatymas 
maisto kari jis sutiktų su kūdikio 
norais ir reikalavimais dažniausia 
užkietėjimą prašalina. Gyduolių la
bai negudru naudoti jei daktaras to 
nepataria.

Atitaisymui tokių dalykų mes re
komenduojame kad iki penktam mė
nesiui butu naudojama oatmeal van
duo prirengiant maistą. Po penktam 
menesiui pridėk oatmeal košelės prie 
pieno ir vaisių sunkos, ypač apelsinų 
sunkos. Laike antrų metų kepta 
obuolienė arba perkošta slyvų sun
ka gali būti duodama.
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NAUJIENA “DIRVOS” SKAITYTOJAMS

Trumpoje ateityje per “DIRV.Ą” vėl pradėsime leist žingei
džią pasaką, to paties rašytojo, gerk. VĖJO, kurio pasakomis — 
“Vargšų Karalienė”, “Vargšų Karalienės Duktė”, ir “Šiaurės Ku
nigaikščio Sūnūs”, visi skaitytojai taip džiaugėsi. Fa nauja pasa
ka neužilgo pradės eiti per “Dirvą”, jos vardas:

“JUODAS KARŽYGIS”,

apie vieną jaunikaitį milžiną, kuris savo spėka atsižymėjo ir nu
galėjo visus, kuri kunigaikščiutės garbino ir suvedžiojo, kuris ki
ton karalystėn nuklydęs buvo paimtas už vergą, paskui liko karo 
vadu, ten jį karalienė viliojosi ir meilinosi; ten jis rado sau gražią 
vergę, ją pamilo, bet ji pasirodė esanti nelaisvėj paimta kito val
dovo duktė, kurioh, motina į vergę pasidavus jos jieškojo. “Juo
das Karžygis” ją išgelbsti ir lieka valdovu jos žemių.

Ta pasaka bus dar žingeidesnė negu “Vargšų Karalienės” pa
sakų eilė, bet ir “JUODAS KARŽYGIS” nebus atspausta knygoj. 
Kas praleis “Dirvą” neskaitęs tos pasakos daug nustos pasitenki
nančio, sujudinančio, ašaras ištraukiančio ir linksminančio pasi
skaitymo.

Todėl prašome prenumeratas atnaujinti dabar, kad kartais ir 
nenorėdami neturėtume Jus išbraukti, nes jeigu kas ilgai neatnauji
na prenumeratos mes manome kad jau “Dirvos” nenori.

“DIRVOS” ADMINISTRACIJA.

Neužmirškit ir saviškių Lietuvoje — užrašykit jiems “Dirvą” 
arba atnaujinkit jų prenumeratas kurie iš pirmiau leidžiat.

Indus išmazgoti
Ir skalbinius trinti;
Prie to dar ir stubą 
švariai užlaikyti, 
Ko tik reikalauji 
Viską pristatyta.
Geriausia jums butų
Samdyti tarnaitę,
Patarčia bandyti
Seną nigerkaitę.

Biruta.

Nuo Juokų Red.: Tai ve ir 
gerb. Biruta atsiliepė: ji atsi
šaukia tik kai reikalas esti, kai 
kas nors prispirta, bet jos ei
lės vis tokios pilnos gerų (o 
kai kam ii- nemalonių) patari
mų.

Viskas tas kas dabar eina, 
yra ačiū gerb. A. K. B. pradė
tai dainelei su paraginimu sen
berniams apsivesti.

Bet gerb. A. K. B. jaučiasi 
papuolęs j bėdą, manė kad už
teks paragint senbernius ir vis-| 
kas bus gerai. Butų buvę ge
rai jeigu nebūtų gerb. Vien
gungis atsiliepęs. Bet dabar 
nežinome kada šios diskusijos 
užsidarys. Ir tai ne bi kokios, 
bet poetų diskusijos,

štai vėl gerb. A. K. B. atsa
kymas, dabar gerb. Mamai.

•
ATSAKYMAS GERB. MAMAI 
Kodėl, Mama, protestuoji 
Jeigu vyrams rodą duodu: 
Juk aš visa tai dariau 
Kad dukrelėms but geriau, 
Idant greičiau ištekėtų, 
Apekuną sau turėtų.
Ir kad joms nereiktų skųstis 
Kai nabagui gerb. Viengungiui 
Kuris tik nesenai skundės.
Sakos jau gerai apsenęs 
Ir turėsiąs likt nevedęs, 
Tas man liudnyste atrodo, 
Todėl aš jam daviau rodą, 
Kad apsieitų švelniau

Svarbiausia už viską, vienok, yra 
anksti pramokinti kūdikį prie regu- 
liario vidurių liūosavimo. Geriau
sias laikas tai tuoj po pusryčių, ir 
kudkiui augant reikia neleisti jam 
nei jokiam žaidimui ar darbui truk
dyti šitam dalykui. Jauniaus] kūdi
kį galima pripratint tam tikromis 
valandomis, ir gailina tą paprotį 
jam Įkalti, kas yra svarbu jo svei
katai.

Vidurių liuosuotojai nereikia daž
nai vartoti. Jie nusilpnina vidurių 
muskulus ir išplečia pilvą. Ideališ
kas gydymas susideda iš pralavini- 
mo vidurių reguliariškai be pagalbos 
atlikti savo funkcijas.

Jūsų kūdikio pirmi metai vra svar
biausi. Jo pradžia gyvenimui pri
klauso nuo maisto kurį gauna per 
šituos dvylika mėnesių. Maistas iš- 
avginimui stiprių kaulų ir vikrių ko
jų turi būti sveikas, maistingas ir 
tuo pačiu sykiu lengvai suvirškomas. 
Jei negali žindyti savo kūdikio, pir
miausi mintis turėtų būti Borden’s 
Eagle Pienas. Per daugiau kaip Gu 
metų motinos ant jo atsidėjo. Gy
dytojai stipriai rekomenduoja Eagle 
Brand dėlto kad jis saugus, šviežus, 
lengvai padaromas ir lengvai suvirš
komas.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

:ŠOKIAMS MUZIKA:
Paruošė Longinas Buinis.

Albumas visokiu Lietuvišku šo
kiu Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 
Pianui kaina .............. 75c
1-mai smuikai ............. $1.25
Ir kitiems Instrumentams.

Reikalaukit “Dirvoje”

NAUDOK IT ELEKTRIŠKUS PA
DARGUS

Elektriškos skalbimo mašinos yra 
didelė pagalba namų darbe. Mote
ris gali atlikti darbą su daug ma
žesniu vargu ir skalbiniai esti šva
resni negu galima išskalbti rankom.

Skalbiant drapanas elektriškam 
skalbtuve, mašina atlieka visą dar
bą. Moteriai reikia tik sudėti skal
binius Į ji, užsukti elektrą ir moto
ras pradeda dirbti. Skalbiniai išsi
valo be trynimo ir užtai ilgiau ne
šiojasi. Trijų ar keturių valandų 
vidutiniškos šeimynos skalbimą at
lieka j pusę tiek laiko. Kainuoja tik 
centas i valandą operuoti. Net iš- 
gręžia pati mašina ir moteriai nerei
kia rankom gręžti. Drapanų nerei
kia virinti ir nereikia vargti garu 
užpildytoj skalbykloj.

Kiekviena moteris gali operuoti 
elektrišką skalbtuvą lengvai ir nėra 
jokio keblumo prie jo valdymo.

Elektriška Skalbimo Mašina
TAUPO
TAUPO
TAUPO

LAIKA, 
DARBĄ, 
PINIGĄ

Elektriška skalbimo mašina pagelbės jums atlilti skalbimo darbą 
lengviau.

Ji atlieka skalbimą i trečdali tiek laiko kiek ima skalbiant ran
kom. Mašina išvalo skalbinius mechaniškai, ji prašalina sun
kų nudėvėjimą skalbinių laike skalbimo.

Operavimas elektriškos, skalbiamos mašinos yra lengvas ir pa
prastas. Sudedat skalbinius Į mašiną ir tik užsukat elektrą. Ne
reikia trinti skalbinių ant lentos nei gręžti rankom.

lėšos operavimui elektros skalbiamos mašinos yra tik centas 
valandą. Ji atlieka skalbimą vidutiniškos šeimynos skalbinių 
nuo dviejų iki trijų valandų laiko.

Patirkit kaip elektriška skalbimo mašina gali pagelbėt palen
gvint jūsų darbą, ir pamatykit daugybę kitų naminių eltk- 
trišku padaryti. atsilankydamas Į Parodą Visko Elektriško del 
Namų. 14-tas aukštas, Hotel Statler. Inėjimas dykai. Paroda 
atdara kasdien nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų.

THE ELECTRICAL LEAGUE
14-tas aukštas Hotel

i 
Į

Statler ■
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UNCLE WIGGILY’S TRICKSA little knowledge is danger
ous only when you are conten- 

They don’t call them "limbs”; ted with it.
any more, what we see are just! 
legs.

NIGHT DREAMS
--------- 0---------- Walter R. Baublis.
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night its beauty lingers,
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learn
says,

“Yes”, Concerto
Capriccio

out upon the heavens, 
angelic love.

As long as we can raise cow ' 
feed and chicken feed in this 
country, we are not quite bust-j 
ed.

Windy 
about as 
hiccup.

Wolf says his wife is 
easy to control as a

Society women have d 
spells from going around 
much.

the
in the heart of mankind

Office Boy (to waitress) : 
“Whatya got with onions in it? 
I got the afternoon off the 
last time I ate onions for 
lunch.”

$16.92 Į CHICAGO į 
ir atgal

Nov. 25-16-27-28-29-30 j 
Dec. 1

Gryžimui laikas Gruod. G

----- o------
SOME people live and 

and, Julia Baltrukonis 
some just live.

Clevland, Orchestra
Nikolai Sokoloff. Conductor 

MASONIC HALL
Ketv. Lapkr. 25, 8:15 vak.

Penkt. Lapk. 26, 2:30 pp.
EDWIN ARTHUR CRAFT 

prie Vargonų
vargonams ........Handel
Espagnnl

Rimsky-Korsakoff
No. 3 ........Saint-Seans

“Some people fail because 
they never begin. More people ! 
fail because they never finish." !

-----o-----

Jmiius
----- o-----

Silver can openers are said 
to be more and more in fa vol
as wedding presents. They 
save the bride much embar
rassment and the groom from 
complete starvation. 

----- o-----
Constance Karuža says the 

little man who marries a tali 
woman takes a long chance.

—■■—o-----
The last word in petting par

ties—STOP.

Not the Usual Shingle
A burning shingle from 

barn fell on Mrs. Anna Noen- į 
an’s neck and inflicted a severe 
burn. The loss was only part
ly covered by insurance. — 
From item in Worcester. N. Y. 
Times.

----- o-----
Mrs. Grigas: — Why do rab

bits have shiny noses?
Helen Karuža: — Because 

their powder puffs are on the 
other end.

wore

SQUIRE EDGEGATE

HELP!
“There's a fly in that milk 

pitcher”,
Said the fussy Mrs. Brown.
“Never mind”, replied the 

waiter,
“Serves him right—just let 

him drown.”

DARING young women 
only one earring to evening af
fair, says one reliable fashion i I was a boy 
editor, and we are thinking; “Sr 
of going out socially a little! fixed
more frequently. | memory,

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

said John Derighter.: 
had many disapoint- 

ments. but none stands out like 
(he one that came to me when

ne terrible shock 
itself indelibly in

I suppose?”

that
your
said

Figures Don’t Lie BY LOUIS RICHARD

VLh IH TiFp

Inter nat ’l Cartoon

Nick Wilkehs
“Exactly,” said John. “I had 

crawled under a tent to see the 
circus, and I discovered it was 
a revival meeting.”

"He Who Achieves Success 
Does It Because He is Prepared 
For It.”

When on the DI sails.
't's RD finds aloft to dim, 

Exposed to IC gales;
And when in KC makes a 

Or if he DZ grows,
A tumble off the RD ship 

Is the last ND knows.

slip.

G>L)!TE 50 Wf '.L • I F

Close behind the streaming shadows 
Drifting through the veil of darkness 
On enormous raven pinions 
Come the messengers of night; 
Drawing with each vast transfusion

• Covers of an inky blackness, 
From within the folds of twilight 
On the dying rays of light.

Soon upon the darkened surface 
There appears a gleam of starlight 
Shining faintly in the distance, 
In the firmament above;
And its fitful gleam is heightened 
By the burst of sparkling glory 
That breaks 
Symbols

Through
Lingers
As they gaze with upturned faces
At the .jewel-encrusted sky;
While the dreamy midnight breezes
Crooning through the unseen tree-tops
Softly murmur that i ts beauty
With the coming morn will die.

Customer: Let me have 
a one-pound steak.

Customer (again) : 
you’re giving me a 
of bone.

Butcher (finally) : 
I’m not.

They caller her Flo because 
her words came in a steady 

Hey you. j stream.
big piece j 0

j The new balloon pants have 
no-1 sure satisfied man’s craving

TARPTAUTINĖ
GYVULIŲ PARODA 
Lank. 27 iki Gruod. 4 

Army su Navy Football 
Lęšis Lapkr. 27 

Military ir Laivyno Paroda j 
Lapkr. 26-27

Miesto tikietų ofisas 
902 Chester Avenue 
Phone Cherry 2000.

arba Stotyse. j

Simfonija
Tikietai 50c iki $2.50 pas Dreher’s

And overboard for AD cries, 
With NRG and vim,

And though of little UC tries.
A vain SA, to swim.

But when no LP finds is near, 
Nor NE one to save,

He then in a XS of fear 
Must CK watery grave.

----- o----- -
■When card sharks play 

themselves the 
to be:

Oh,
f ou re paying tor it. for wjc]e open spaces.

‘ĮVAIRIŲ ŠALIŲ MUZIKA’ 
Miesto Auditorijoj 

NEDĖLIOJ LAPK. 28. 8 vak. 
T'ildetai 25c ir 50c

Pas Dreher’s, 1226 Huron Rd.

----- o-----

VALET

--------- 0----------

Cohen:
shoes for

Hiram:
strings to

have 
cough 
name

ong 
seems 
deck 1”

The 
their 
drop.

What’s worrying parents to
day is the young gineration.

am-
motto

“All hands on

You can have them 
ninety-eight cents.

Are there any 
this offer?

Smith Brothers 
name on every 
That’s why their

tys on people’s tongues.
----- o-----

Razor

? O ° ROSEDALE $ 
; R| Dry Gleaning Go.; 
£ EkkLffl Rand. 7906 J 
f C. F. PETRAITIS, Prop. + 
* 6702 Superior Ave., +

4* •}»*?•<♦ F ♦S’ F*F*i»

Telefonas Main 6111

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

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

i v\;
Vr.•

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

-----  Telefonas Randolph 5297 -----

: Prospect 2420 Central 1766 =
j THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į 
: Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
: tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam. ~
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. E

Aštri nasi
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į

Eikite pas tikrą Specialistą, n n» 
prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- 
ras Specialistas arba profesorius ne- »• 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pannkye, J" 
po išegzaminavimo. Daugybe de.kts- 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad |io “s 
neturėjo užtektinai apsipaziiitmo ir pa- 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros Miros. ■» 
Mano aparatas Radio-Scopo-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Lakta- 
riologiškas eęzaminavimna kraujo av- į 
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį į 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, juras % 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir į 
tvirtybė. Jeigu turita nuailpnėjusinB 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijuaa 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, tai- į 
zdas užsisenėjusiaa kojose — negnišinkit ilgiau laiko ir neailevo- N 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa- ■“ 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu aąžlnin- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- į 
siems. %

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. (T:

ANTROS GRINDYS,, KAMBARIS 4. į
Ofise valandas: Nuo 10 ryte iki 4 — nu® 0 ild S valmna % 

Nftdildiaaiaia nan Ii iki L S



DIRVA

PO LIETUVĄ
PASIDAIRIUS
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AR NEBUS TIK KLAIDA 
PADARYTA

Lietuvos apskričių centrali- 
niai knygynai pasekmingai pra
tino žmones prie skaitymo ir 
nešė kaimams apšvietą. Da
bartiniu laiku centraliniai kny
gynai veltui knygų neduoda 
skaityti, reikalauja mokesnio į 
metus 15 litų ir užstato 20 li
tų. Tuo budu centraliniai kny
gynai nebeprieinami kaimams 
ir biednuomenei.

Nesekau kad nereikia nieko 
mokėti, bet tas mokesnis turi 
būti žemas, nedaugiau penkių 
litų metams. Paduodu vieną 
pavyzdį. Rokiškio centralinis 
knygynas turėjo apie tūkstan
tį skaitytojų. Jeigu iš jų imli 
po 5 litus tai per metus gausi
me 5,000 litų. Padengus kny
gyno išlaidas liktų gryno pel
no 3,000 litų, kuriais galima 
butų knygynas padidinti.

Bet dabar kada reikia turėti 
40 litų tai skaitytojai galima 
ant pirštų suskaityti, ir knygy
nas savo lėšomis išlaidų nepa
dengs.

Dabartiniame laike knygas 
skaito tik knygyno vedėjo pa
žįstami ponaičiai ir panelės ir 
tai veltui. Be to dar svarbiau
sia kad nepalankus dabartinei 
valdžiai žmonės turi priekabę 
buk dabartinė valdžia 
pinanti apšvieta.

Rokiškio valsčiaus 
taryboje vienas Valst.
ninkas narys įnešė klausimą 
apie knygyną tai Kun. S t akele 
juokdamas sakė: Tu gi socia
listas, tau negalima prieš da
bartinę valdžią kalbėti....

Švietimo Ministerfs skubotai 
turi šį parėdymą atmainyti.

P. Kriukelis

Nusišovimo priežastis galu
tinai kol kas neišaiškinta, bet 
spėjama kad už padarytus ka
lėjimo namuose kai kuriuos 
trukumus, nes buvo padaryta 
revizija ir del atrastų trukumų 
jis buvo pašalintas nuo ėjimo 
pareigų ir kviečiamas tardymui 
nuo tardymo atsisakė. “L.Ž.”

negirti

seimelio
Liaudi-

SUNUS UŽMUŠĖ TĖVĄ
I

Birbilų k. (Veliuonos apsk.) 
gyventojas Kazys Mockus jau 
nuo senai su savo tėvu kivirši- 
josi ir vienas kito nekęsdavo. 
Pagaliau tėvas, turėdamas tei
sę j ūkį, praeitais metais užve
dė bylą, norėdamas iš sunaus 
ūkį atimti ir atiduoti kokiam 
tai giminaičiui, kuris senį ge
riau gerbęs ir tinkamai karši
nęs.

Bet visai netikėtai Sausio 19 
d. šiais metais Kazio Mockaus 
žmona susipyko su jo tėvu. By
loj pasakyta kad Mockienė ka-1

Reikalingas Agentas 
PITTSBURGE IR APIELINKĖJ 

del pardavinėjimo AER PRUF, I 
Didelis uždarbis, 65-tas nuošimtis. 1 

Atsišaukit tuojau. Sampelis dykai, j 
A. M. SMIGELS

7510 Decker Ave. Cleveland, O.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St.

jos

maroj kubile maudžiusi, o Ka
zio tėvas ją ten kubile pradė
jęs mušti;

Žmonos šauksmą išgirdęs
vyras įbėgęs kamaron kokiu tai 
kietu daiktu perskėlė savo 
vui galvos kiaušą, nuo ko senu
kas tuojau mirė.

Kazys negyvą tėvą nuvežė ir 
įmetė Nemunan.

Policijos pastangomis daly
kas buvo iašiškintas ir Kazys 
Mockus padėtas kalėjiman.

Spalių 21 d. tėvažudys gele
žiniais pančiais apkaltas sėdė
jo kaltinamųjų suole, kurį tei
sė Kauno apigardos teismas.

Kazys yra 33 metų, žvalgus, 
petingas vyras. Teisme sakėsi 
gailisi tėvą nužudęs ir prašė 
dovanojimo.

Kazys Mockus gavo 15 metų 
sunkių darbų kalėjimo. “L.Ž.”

tė-

ŽENTAS PASMAUGĖ UOŠVĘ
Gegužės 27 d. Rozalija Gile- 

vičienė išvažiavo į Žiežmarių 
miestelį, o namie paliko savo 
motiną, Uršulę Bekerienę, ir 
savo vyrą, Igną.

Ignas, pasilikęs namie, del 
barščių susipyko su sene, įsi
karščiavo ir sugriebęs virvaga
lį padarė kilpą, užmetė 
ant kaklo ir pasmaugė, 
smaugęs nuvilko tvartan 
mėšlus įkasė.

Aplinkiniai 
manydami kas 
riene atsitikti 
koti ir rado.

'Gilevičius buvo pasislėpęs, 
bet policija surado ir areštavo.

Kauno apigardos teismas šio
se dienose jį pasmerkė 12, me
tų sunkių darbų kalėjimo. Jie 
gyvena Bublių kaime, Žiežma
rių vai., Trakų apsk.

seno:
Pa

ir i

gyventojai 
galėjo su Beke- 
ėmė visur jieš

nų-

NUSIŠOVĖ VIRŠININKAS
Kaišedorių stotyje bufete iš 

revolverio nusišovė Trakų ap
skrities arešto namų viršinin
kas Čulkovas.

Look
to your health. Epsom 
Salts is still the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSOM
SALTS COMPOUND INTABLETS

At your druggist, 2Sc
The Knight Laboratories, Chicago

K. E. YOCHUS

EKSTRA! ŽIEMA JAU CIA!
O kas jums pasiųs šiltus ploš- 
čius ir siutus? Nagi Yochus! 
Jis siuva visokius gerus 
siutus ir overkotus už
Taipgi valo ir prosija senas 
drapanas. Darbas atsakantis.

K. E. YOCHUS
,1310 Russell Rd. Cleveland
I Superior, kampas E. 69th St.
| Telefonas Florida 3367 RX.

IR SAVIEMS NEVALIA BŪTI
Kaunas. — Pasų įstatymais 

remiantis, už gyvenimą kaipo 
svetimšaliai be dokumentų, iš
siųsta iš Lietuvos: Filomela Sa
vickaitė, Enrikas Savickas, Me
lanija Megenytė ir Pranė Veiz- 
bovičaitė. Už nelegalų atvyki
mą iš Lenkijos išsiųsta ten Jo
nas Aukštuolis.

KAIP “KRIKŠČIONIS” MI- 
NISTERIAI GRAIBĖ SAU 

VALSTYBĖS PINIGUS
Valstybės kontrolė iš apy

skaitų surado kad kaikuriems 
ministeriams atsistatydinus, 
šalip atlyginimo už tris mėne
sius pirmyn, dar buvo neteisė
tai paimta už visą atsiskaitymo 
mėnesį. Tokiu budu neteisėtai 
buvo paimta 1333 litai.

Be to, nors ministeris pirmi
ninkas, nustojęs Vasario 4 d. 
1925 m. ministerio pirmininko 
pareigas eiti, pasiliko ministe- 
rių kabineto sąstate, ir pasi-| 
ėmė už tris mėnesius pirmyn, 
po 2,500 litų į mėnesį, kas su- į 
daro bendrą sumą 7,500 litų, j

Be to, nors nėra tokio įstaty- •

mo kuriuo einant ministerial 
turėtų gauti švenčių priedą, 
įvairiems ministeriams buvo iš
mokėta švenčių priedas, išviso 
sumoje 42,500 litų.

Visas minėtas išlaidas val
stybės kontrolė atmetė ir pri
statė įskaitą kuria einant iš 
buvusių kabinetų ministerių 
turi būti išjieškoma išviso 51,- 
333 litai. “L.Ž.”

▼ ▼ ▼

KAIP KUN. ŠMULKŠTYS IŠ
SISUKO BAUSMĖS

Kauno Taikos- teisme nagri
nėta Kun. Šmulkščio byla ku
rioj jis buvo kaltinamas savo 
laiku rašęs “Ryte” kad Sleže
vičius į Vilniaus Seimą buvęs 
neteisėtai patekęs. Byloj Kun.

Šmulkštys pasiteisino tai gir
dėjęs iš Kun. Aleksandravi
čiaus. Teisėjas Kun. Šmulkštį 
išteisino, o Kun. Aleksandravi

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdinės bonkutčs 
BAMBIN.O. Mes norime, 
kad jus išbandytumet jį!
F. AD. RICHTER & CO.

Berry £ So. 5th Sts.
Brooklyn, N. Y.

čiui paskyrė tris paras arešto, 
ir “Ryto” redaktorius Tamo
šaitis gavo vieną parą arešto 
už tos melo žinios paskelbimą.

Gemusis Kūdikiams
Kucmet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti 
bingesnio.

viduriuose ir skilvyje ne- 
nieko geresnio ir pagel-

35c. vaistinėse.



8 DIRVA

■i Kas Girdėt Clevelande-Apieimkese
'£į. ( 11 sužeista Ohio valstijoj. Dau- 

; giausia nelaimės atsitinka len
dant ar lipant per tvorą ir 

1 traukiant šautuvą paskui save.

b i 6820 Superior Ave. Atdara vakarais.Iii _____ _____ __________________
Tel. Randolph 1476

Teatrališko Choro vakaras,! 
kuris atsibuvo pereitoj nedėlioj j 
Lietuvių salėj, pasisekė labai 
gražiai finansiškai ir kitais at- ■ 
žvilgiais. Suvaidinta drama,, 
“Valkata”, lošime dalyvavo pa-, 
žymesnės vietos teatralės spė- į 
kcs. Po to buvo dainos, ant 
galo šokiai.

Po šito pasisekimo Teatrališ- 
kiečiai rengiasi ir toliau dar
buotis.

VISI URA! Į “DIRVOS” MASKARADAI

Pruseikos sena giesme. Lap- 
. kričio 12 d. Clevelande lankėsi 
komunistų vyskupas 
kuris sakė prakalbą neva darbi
ninkams, mokindamas juos se
ną maldelę kaip proletaras gali 
išgelbėt pasaulį tokiems dyka
duoniams kaip Pruseika ir kitj-, 

Darbininkai turėtų aiškiai 
matyti kad tokie poneliai, bal
tom rankutėm, važinėdamiesi 
mokina juos kaip daugiau su
dėti savo sunkiai uždirbtų do- 
larių tokių Pruseikų palaiky
mui kad nereikėtų eiti į dirbtu
vę ir darbininkų eilėse stovėti.

Visi laukia Babravičiaus. Pa-' 
tyrę kad Lapkričio 30 d. Cleve- [ 
landė lankysis su šaliapinu ir; 
Lietuvis artistas Babarys-Bab-i 
ravičius, Lietuviai labai susi-i 
žingeidavo ir būriais rengiasi Į 
eiti pažiūrėti. Opera 
jos Kirpėjas” yra 1 
turinio. Bus statoma 
auditorijoj.

Community Fund pradėjo ša
motinį vajų sukėlimui $4,600,- 
000 aukų. Vajus prasidėjo ir 
baigsis šią savaitę. Pirmą die
na surinkta virš milijono dola-

SPORTAS

na kad tokie galiūnai išsirita! n f! •».¥ « •ilUftl Akrono N auj ienos
Clevelande atletų komisijos yra | __________
nustatyta ristikams laikas 
užtai jiedu negalėjo tęsti 
liau savo kovos.

ir 
lo

Sarpalius Sugryš Vėl
Marotta sako kad šis sykis 

pilnai užtarnavo Sarpaliui var
dą ne tik Lietuviu tarpe bet ir 
tarp svetimtitičių, ir Sarpaliui 
užtikrinta ristynes vėl, kaip tik 
bus rasta jam tinkamas prie-

BENDROVĖS NAMAI ATIM
TI

Vietos Anglų laikraščiai pra
neša jog Clevelando Lietuvių 
Bankas už skolą pardavė pas
kutinius Lietuvių Pramonės 

ri- ’ Bendrovės namus prie Birutos 
Airių čampionu Ncd gatvės Akronc. Nekurie tie na- 

Nors Airis gerai šolmai buvo varde tos bendrovės,

Bill Demetrai su Joe Malcevi- 
čium.

Kviečiame visus “Dirvos” skaitytojus, drau
gus ir jų gimines bei jų visas šeimynas į ši linksmu 
Padėkavonės Dienos Maskaradą, kur galės pasi
šokti kiekvienas, galės pasilinksminti ir “padur- 

Pruseika navoti kiekvienas kuris mėgsta apsirengt ir pa
erzint savo draugus pasidengus kauke, Įsivilkus į 

vilko kailį ar klauno kostiumą, ir tt. ir tt.
Gali dalyvauti kaip kas nori, maskuotas ir 

kosiumuotas ir paprastose savo drapanose, visi ly-. 
giai galės šokti ir žaisti.

Apsimaskavusiems bus duodama DEŠIMTSj 
DOVANU — nuo $5 pinigais žemyn, už gražiau
sius, už juokingiausius kostiumus ir tt. Kurie mo- 
ga gražiai šokt Charleston turės kontestą po vieną 
minutą laiko, ir atsižymėję poros gaus po dėžę]

ZBYSZKO NEGALI 
PASISTATYT PRIEŠ 

SARPALIŲ

Amerikonų spauda vadina 
Sarpalių ‘hansome Lithuanian’, 
kadangi Sarpalius yra gražios , _____
išvaizdos vyras ir siekia nuo | Gili'paguldė Cantowine.

I žemės 6 pėdas ir 3 colius, o pa
gal savo aukšti turi atsakantį 
kūno sudėjimą, ir kurie skaitė j 
Dr. Pietario pasaką iš Lietuvių 
senovės, vardu “Algimantas", 
Sarpalius tą Lietuvos kunigaik
štį tik ir vaizduoja.

Pataikė kirvis savo akmenį, 
nes iki šiol Zbyszkų tikslas bu
vo pasigauti į savo nagus jau
nus ristikus ir juos sunaikinti 
kad niekas kitas negalėtų pra
garsėti kaip tik jie.

Sarpalius turės kitas ristynes 
Bostone Lapkričio 25 d. ir ža
dėjo sustot Clevelande pirma
dienį ar antradienį. Clevelan- 
dą apleido tą pat naktį po ris
tynių, nes nori prisirengt prie 
ristynių Chicagoj. kurios įvyk-: 
sta ši pentkadienį.

BOSTONO PADANGĖJ
Lapkr. 4 d. Franas Juška 

tosi su 
McGuire.
kinėjo bet per paskirtą laiką, jos pirmininko J. Vasiliausko iš 
Juškos nepaguldė ir visu laiku Baltimorės, per gvoltą atimti iš 
Juška turėjo viršų. Tą pat va- Juozo šeštoko ir kitų, o paskui 
karą ėmėsi Stanley Stasiak, bendrovė turėdama tuos namus 
Lenkas, kuris paguldė Kubos prasiskolino, ir šiandien skoli- 
čampioną Dominguez. Pat Mc

i “Sevili- 
Ispaniško 

miesto

senas
ir Te-

Adomas Slavinskas, 
Clevelandiečių veikėjas 
i trališko choro palaikytojas, iš 
Shelton, Conn., rašo: “Neži
nodamas kada mano prenume
rata baigsis, ir nenorėdamas 
kad ‘Dirva’ sustoju, nes noriu 
žinoti kad Clevelande girdėti, 
prisiunčiu $2 už ‘Dirvą’ ir pra
šau siuntinėti be pertraukos.

“Taipgi siunčiu gerų dienų 
visiems pažįstamiems ir veliju 
viso gero.

“Lapkričio 14 d. čia buvo su
rengta koncertas Lietuvos ar
tistėm, Sipavičiūtei ir Jozevs- 
kaitei Ansonijoj. Kaip man te
ko būti ir girdėti, tai sakau ne
paprastai puikiai jos dainavo, 
ir patariu ‘Dirvos’ skaityto
jams ir Clevelandiečiams būti
nai nueiti kada jos pas 
silankys.

“Olas pas 
atrodo kaip 
eina gerai, 
visai mažai,

jus at-

gražus, 
Darbai

mus labai 
pavasaris.

Lietuvių čia yra 
ir tie užsimerkę, 

tik vienas Antanas Krugelaitis
yra apsišvietęs žmogus.

“Linkiu visiems viso labo.”

Lygos Atstovai šaukia susi
rinkimą išdavimui raportų. Su
sirinkimas įvyks Lietuvių sa
lėj, Gruodžio 3 d., penktadienio 
vakare. Visi kurie interesuo
jasi girdėti kas nuveikta Ame
rikos Lygybės Lygos malonė
kit atsilankyti apie 8 vai. vaka
re, Gruodžio 3 d. K.

‘VISOKIŲ TAUTŲ MUZIKOS' 
VAKARAS

Cleveland Orchestra ruošia 
antrą šio sezono visokių tautų 
muzikos vakarą. Tai bus ne
dėlioj, Lapkričio 28 d., Miesto 
auditorijoj, nuo 8 vai. vakare. 
Orkestrą vadovauja garsus di
rigentas Nikolai Sokoloff, pra
garsėjęs savo muzikantais Eu
ropoj ir kitose šalyse. Muzi ■ 
kantų dalyvauja apie šimtas su 
įvairiais instrumentais.

Kad galėtų pasinaudot ir pa
sigėrėt tais- koncertais kuodau- 
glausia žmonių, tikietai pada
ryta visai pigus, tik po 25c ir 
5Cc. Tikietus galima gauti i’- 
“Dirvoje”.

Muzikos mylėtojai neprivalo 
praleisti šito puikaus vakaro.

Bus grojama septynių paski
ru kompozitorių kuriniai, gar
siausi pasaulyje.

Aukas rinkti išėjo armija iš 
■10,000 vyrų ir moterų.

Bėgyje kelių dienų nuo da
bar lepelande bus pabrangin
ta pienas ir reikės mokėti už 
kvortą 16 centų.

©
Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susivienijimo 

Prakalbos atsibus 
W.m. Abel Salėje 

7017 Superior Ave.
ŠIOJ NRDĖLIO.) lygiai 3 v. p.p. 
Tema “Kaip Tapti Krikščioniu" 

Kalbės J. Maslaveckas,
Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Tėvai, leiskit savo vaikus — mažesnius ir su
augusius — į šį balių, lai jie buna su Lietuviais, lai 
daugiau pažįsta savuosius; jaunimas turi turėti j 
pasilinksminimo, o jeigu neis tarp savų, eis pas i 
svetimus ir nepažindam. savų tada liks mums sve
.’imi.
įžanga visiems labai mažiukė: vyrams 50c., mer
ginoms 35c., vaikams (su tėvais atėjusiems) I 0c.

Širdingai kviečia visus DIRVOS B-VE.

Gailaus išleido “beskulę" 
Kairieji savo vakarienėj (Laplt 
13 d.) išleido ant išlaimėjim. 
“beskutę” (kašelę). 
’eidimo Aimanavičitis 
vo

Pirm iš 
aiman;

kad ADAD. centras turėji 
“beskutę” savo archive. Gir 
“Praėjusiam susirinkime A 
A. D. 1 kuopa nutarė 

utų išleista. Todėl dabar 
šlaimėjimas.”

Čia turiu pastebėt kad kl
oja ne tik Aimanavičius bet ■ 

kiti kairiųjų vadukai. Kam g 
•eikėjo “praėjusiame susirink 
ne” tart apie tą išleidimą k v • i 
net tarimas yra padarytas G 
gūžės mėn. 1925 m.? Turbo Į 
l’as tarimas buvo panaikinta.. Į 
Kiek matyt, jeigu aš bučiau no- j 
parodęs kad kairieji “beskutę’ ■ 
turi tai niekas iš jų butų ne į 
gu-gu. Bet dabar turėjo pad,-: į 
yt tarimą ir išleist, nors ir į 
'usantrų metų nuo dienos nu j 
tarimo.

Beje, o ką žinot apie pypkę, 
britvą-skustuvą ir kitus daik
tus, ar jau Išleido Mirtelė? Ro 
los ne. Laikas jau išleist. Pi 
•iistengkit, Mirtiečiai. kad ne 
reikėtų tankiai rūpintis.

V. .1. Zabulionis.
Nuo Red.: Kairieji rėkia ,ie 

žmones eina ant ristynių ir i 
;avo pinigą gauna pasilinksmi 
nimą. Jie sako kad ristynė1- 
tai išaudojimas. O ar reik; 
geresnio darbininkų išnaudo.b | 
ir.o kada jie patįs nutaria k; Į 
leist ant išlaimėjimo, išpardu >-1 
da tikjetus, surenka pinigus, ir! 
tyli kaip šeškai....

ka 
b t.

Lapkri- 
val. po

Vincu

Mokinių koncertas, 
čio 21 d., nedėlioj, 2 
pietų, atsibus didelis 
Greičiaus piano mokinių kon
certas Goodrich salėj, 142J E. 
31 st. Programa dalyvaus apie 
>0 mokinių, kurie išpildys apie 
tiek pat numerių piano, smuiku 
ir balso dalykų. Vaikučių cho
ras dainuos dviem atvejais. Da
lyvaus gabi šokikė, Anna Fohl, 
iš Martha Lee klubo, p-lė M. 
Zuzeek padainuos V. Greičiaus 
kompoziciją “Bashful Charlie”.

Tą viską galima išgirsti ir 
matyti už visai mažą įžangą.

Kiekvienas Clevelandietis pa
sistengkit atsilankyti į šį tyros 
muzikos pokilį. Reporteris.

Labiausia tą daro Vengrą1,1 
kurie pridavė ir miesto tarybai i 
protestą kam miestas oficialiai Į 
r iškilmingai ją, nutinka. T; ■ 
ryboj buvo kilę daug barnių ir 
■protestas atmesta neskaitytas.

Prasidėjus medžioklės sezo
nui. kiškių medžiotojai pirmą 
lieną penki neteko gyvasčių ir

Lietuviai praėjusio trečiadie
nio vakare turėjo geriausį pa
sirodymą miesto auditorijoj, 
kada susikibo musų milžinas. 
Karolis Sarpalius, su pasaulyje- 
pragarsėjusiu Lenku, Wladeku 
Zbyszka, ir per valandą laiko 
Zbyszka tiek gavo nuo Sarpa-1 
liaus patrankyt ir paspaudyt 
kiek tik galėjo panešti.

Iš pat sykio jau matėsi kad 
ristynes pradėta klastomis, nes 
ners Zbyszko sveria 230 svarų, 
perstatytojas pasakė kad jis 
sveria (ik 210, o Sarpalius 215.1 
Vienok Sarpaliui nieke nereiš
kė 20 svarų daugiau ir jis Len
ką tiek pritaršė kad tas dau-į 
giau butu nepakėlęs.

Publikos buvo į 4.000, ir visi 
beveik, išskyrus Lenkus, rėkė į 
už Sarpalių, priduodami musų 
milžinui daugiau drąsos ir ener
gijos. Lietuviai irgi pasirodė 
puikiausi sporto mylėtojai, nes 
apie tūkstantis vyrų ir moterų 
šaukė visais balsais už saviški. 
Lietuviškai ir Angliškai, o kaip 
kurie Lenkų pašiepimui net rė
kė ir Lenkiškai.

Sarpalius pirmą sykį aiškiau- 
'■ia parodė Lietuviams savo žir
kles kuomet kelis sykius savo 
ilgom kojom sukabinęs storą 
Lenko pilvą kirpo poną pusiau 
kad jam ne tik šonkauliai braš-j 
kčjo, bet ir akis iš kaktos seko 
laukan.

Bet daugiau Sarpalius nau
dojo savo tvirtus “hedloks-’ ir 
tuo labiausia Lenką privargino, 
kad tas pagaliau pradėjo sau
got savo galvą nepakišt po ga
linga Sarpaliauą pažaste.

Kadangi Sarpalius ir Zbysz-j 
ka — vienas jaunas ir galingas. I 
o antras senyvas patyręs risti-; 
kas. pilnas klastų ir apgavysčių 
— buvo pora kuriai lygių retai, Lapkr. 17 d. Clevelande, o i 
kada pasitaiko matyti, valanda! Lapkr. 19 d. jau imasi Chica- 
laiko jiem duota negalėjo iš
spręsti laimėtojo. Tankiai bu

Pasikabeįimas
Vakaro Metu
J^lERA kitų tokių draugų 

kaip seni draugai. Bet 
toluma sutraukė daug drau
giškumų. Mes c >alame ka
da toluma skiri '. Laiškai 
per tūlą laiką palaiko ryšius 
bet vis pasitaiko laiškas rei- . 
kia atidėti rytojui—ir taip
eina.

Yra buclas palaikymui se
nų draugiškumo ryšių gy
vai—tai telefonas. Jus esat, 
tik tiek toli nuo savo drau- 

nors kontinentas skiriagų, 
jus, kiek telefonas tolumo 
nuo jūsų.

Pasitikimui Clevelande Ru- 
manijos karalienės Marės, jos 
šalies politiški priešai paruošė 
20,000 brošiūrėlių kurias dali
na visur, smerkiančias Ruma-į 
niją ir sykiu išrodančias kadi 
karalienė nėra verta jai teikia-Į 
mos garbės.

ninkai pusdykiai pasiėmė na
mus. Vargšų darbininkų taip 
sunkiai uždirbti pinigai žlugo, 
drauge žuvo ir L. A. P. B-vės 
šėrininkų pinigai. Kiek atro
do, J. Vasiliauskas ant namų 
nuo Clevelandiečių užtraukė 
paskolą, ir paėmęs pinigus ne 
mokėjo skolą Katalikų Susivie- 

l nijimui nei kitiems, taip kad 
Į galų gale nekuriuos namus ir 

ž7Iurumaš"prapuoiė, ir“ gale 45 žemės Plotus Pa!« Susivieniji- 
minutu laiko Sarpalius liko pri- mas Pasiėmė, o likusius namus 
pažintas laimėtoju. skolininkai pasigriebė, ir neli-

Ta pat vakarą ėmėsi Pat Mc ko nieko.
■ ' Bet kur Vasiliauskas pinigus 

dėjo. Ką su jais padarė? Ne 
veltui Vasiliauskas smaugė vie
tinius teismais, advokatais, ir 
nuskriaudė juos, vis bendrovės 
vardu, bet ką su pinigais pada
rė dar iki šiolei atskaitų nesi
matė. Reiktų matyti atskai
tas kaip dėjosi su pinigais.

Paskutiniai namai Akrono 
šerifo parduoti varžytinėse 6 
ar 8 d. Lapkričio. Pirkėjai tu
rėjo įmokėti dešimtą dalį pir
kimo kainos, o likusius turės 
užmokėti 

Delko 
Lietuvių 
o paskui 
laiko iki __  ____  ______
ko bosavimo ant tos bendrovės 
ir nesistengia nors dalį pinigų 

j patįs pasiimti ? Kada bendro- 
| vė galutinai suirs iš jo juk nie-

SARPALIUS LAIMĖJO
Lapkr. 11 d. Bostone pirmu 

kartu lankėsi Karolis Sarpalius, 
vakarinių valstijų Lietuvių 
čampionas, kuris ritosi su pa
garsėjusiu Lenku, Stanley Sta
siak. Sarpalius tą žiaurų Len-■ 
ką tiek privargino kad jo ir:

Gili su Demetralu, Ned McGųi- 
su Sam Smith, Leon Labrio- 
su Sam Skorsky.

re 
la

HATSHES — LIETUVIS

KOMARAS LAIMĖJO
Juozas Komaras turėjo ris

tynes Lapkr. 11 d. Memphis, 
Tenn., kur ėmėsi su Italų sun
kios vogos smarkuoliu, Tony

Paskutinėj paroj ritosi kitas DeVecchi, ir Komaras per 51 
Lietuvis, Antanas Ačius, bet jį j minutą taip pridaužė Italą ir 
jo manadžeriai pakrikštino ne- ( paguldė kad tas negalėjo antru 
va Švedu. Jis irgi gana smar
kus, bet prieš Garkavenką ne
galėjo atsilaikyti. Jiedu ėmėsi 
dviem atvejais ir abu sykiu 
Garkavenka laimėjo, paguidy- 
damas Ačiū du sykiu į 22 mi
nutas.

Garkavenko padarė įspūdį 
tik savo lakstumu, o ne tokiu 
įtemptu ritimusi kaip ėjosi mū
siškiam Sarpaliui su Zbyszko. j 

Pirmoj poroj i_ _____ __ _

kartu prieš Komarą stoti.
Kitos poros buvo: Grėsti Vi- 

dalfį, Italas, su Dixon, ir Gra
fas Zarynov su Jack Humberto, 
irgi Italu.

Komarą tas miestas pamylė
jo ir šią savaitę surengė jam 
kitas ristynes, bet pasekmių 
dar nesužinota.

i su z,oyszKo. i Nelaimė su Komaro Traukiniu ko negausi.
ritosi Gardini.' Traukiais kuriame pereitąNors ir vėlai, pranešu L. A. 

šėrininkams, ir paskui
. Te-

po 30 dienų.
šėrininkai buvusios 
Statymo Bendrovės, 

L. A. P. B-vės, nešu
siai dienai Vasiliaus-

Italas, su Vokiečiu Vogei; Gar-Į savaitę Komaras važiavo į ris- B-vės L„---- ------ , „ ,
dini priešą paguldė į 6 minutas tynęs į Memphis, susimušė su nesakykit kad nežinojot.

- - - - • 1 kitu traukiniu ir abu lokomoti- gul Vasiliauskas visiems šėri-
vai nuvirto nuo bėgių. Vienok ninkams ir visuomenei parodo

I Komaras, kaipo drūtas vyras, ' 
„ . __ _ , ___ ___ ____ ____ I išliko gyvas ir sveikas nuo su-
SARPALIUS RITASI VISUR įžeidimo. Keletas kitų keleivių 

Šią savaitę Sarpalius turėjo sužeista. Traukinis pavėlavo į 
net tris ristynes: Lapkr. 15 d. I Memphis 11 valandų. 
Evansville, Ind., kur ėmėsi su I --------------
Martin Plėstina, Slavu, nuga-; r,..
lodamas ji i puse valandos. I SHARKEY BJNGHAMTONE 

Lapkr. 17 d. Clevelande, otuviTs kumštininkas Jack 
: Sharkey Lapkričio 3 d. lankėsi 
| savo gimtiniam mieste, kur jį 
miesto valdžia priėmė "" J: 
džiausiomis iškilmėmis,

I nugalėtoją negro Wills ir se- 
■ kantį lenktyniuotoją už pasau- 
i linį čampionatą. Stotyje tam 
i tikras komitetas pasitiko jį su 
; muzika ir nulydėjo į svetainę, 
i kur buvo parengta bankietas. 
! Bankiete dalyvavo 300 žmonių, 
ijų tarpe apie 20 Lietuvių. Da
lyvavo ir jo tėvas, Baltrus Žu
kauskas.

Sharkey gavo pasveikinimą 
1 iš Lietuvos Šaulių už sumuši- 
| mą negro Wills.

ir ta para neturėjo jokios svar
bos.

ką padarė su bendrovės turtu.
Lai šis pranešimas bus vi

siems žinomas, o ką toliau da
rysit prigulės nuo šėrininkų.

L. A. P. B. šėrininkas.

j go j, kurio priešas paskirta Ste-I 
' ve Savage. Kitos poros bus:

Kuomet ateina vakaras 
gerai yra atnaujinti draugiš
kumą telefonu. Bus tikro 
smagumo pasikalbėti su to
li gyvenančiu draugu arba 
gimine. Bus daug, maloniau 
negu laiškas ir beveik taip 
gerai kaip ypatiškai pasima- 
tant, nes atminkit jūsų bal
sas yra jus pats.

Vakaro laiku pasikalbėji
mas nebrangus, nes stoties- 
į-stotį kainos skaitosi šauki
muose po 7 vai. vakare kur 
dienine kaina esti 40 centų 
ar daugiau.

Kodėl nepasikalbėti ■ su 
savo tolimu draugu šį vaka
rą?

The Ohio Bell

su di- 
kaipo

TMD. KUOPOS VAKARAS
Lapkričio 27 d., šeštadienio 

vakare, svetainėj 772 Raymond 
St., vietinė TMD. 12-ta kuopa 
rengia gražų teatrą ir šokius. 
Bus suvaidinta “Užsipelnė Di
plomą”, po to bus gražus ba
lius. Visi pasistengkit atsilan
kyti. Narys.

VIETINIAMS
“Dirvos” krautuvė atdara 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus sten- 
gkites ateiti iki tai valan

dai.

PROMOTERIAI VARŽOSI
New Yorko kumštynių pro

motoriai Fugazy ir Rickard pe
šasi tarp savęs už kumštynių 
rengimą. Ir vienas ir kitas no
ri rengti kumštynes Sharkiui, 
bet sako Rickard negali rengti 
be Fugazy žinios, nes jis turi 
sutartį su Fugazy. Rickard no
ri eit pas New Yorko kumšty- 

I nių komisiją reikalaut kad ji 
! atliuosuotų Šharkey ir Berlen- 
i bach nuo Fugazy, kad jiedu ga
lėtų muštis Garden salėj.

I Dr. FRANK F. HAPPY Į
I DENTISTAS
HSt. Clair Av., kampas 

E. 79th St.
| Darbas garantuotas. į
| Kainos prieinamos. D

VALANDOS: 11 RYTE E 
IKI 8:00 VAKARE.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

ant St. Clair avė. arti E. 73rd st., 
15 metų idišrbta cash mėsinyčia. Aš 
garantuoju $700 savaitinių ineigų. 
Telefonas Randolph 3870.

Norėdami bile biznio pirkti arba 
mainyti matykit teisingų Notarų, 
Zimerman, 12900 Buckeye Rd.

ANT RENDOS
2 suites po 5 kambarius, su elek

tros šviesa, gazu, visais įrengimais. 
Gražioj vietoj, renda visai pigi. At
sisaukt 7003 Longview avė. arba te- 
lefonuokit Florida 4397-W.

PROGA BIZNIUI
Parsiduoda 1603 E. 79th St. arti 

Lexington avė., geležinių daiktų ir 
maliavų kratuvė. Garantuoju $500 
savaitinių ineigų. Nėra kompetici- 
jos. .

Taipgi mėsinyčia. Telefonuokit 
Shadyside 1161. Del daugiau smulk
menų klauskit pas Zimerman, 12900 
Buckeye road. (48)

RAKANDAI PARSIDUODA 
iVeškambario, valgomojo, Viktro- 

la, miegamojo, kombination pečius 
su gazu ir anglim, taipgi stalai ir 
kėdės del valgyklos. 1373 E. 90th 
St. Atsišaukit nedėlioj.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ

Greater Telephone ^System far a Greater Ohio

Albino A. Stankūno
mėsa. Dešros, Duona, Pienas, Vaisiai, Daržovės ir tt. 
Dideliame pasirinkime Groseriai, šviežia ir Rūkyta
Užlaiko

Smagi

didelę Krautuvę visokių Saldainių, Minkštų 
Skanių Gėrimų ir 

užeiga del Lietuvių.

1386 East G5th
Luther Ave.

Rūkymų.
Meldžiam užsukti:

Street
Cleveland, Ohio.Kampas

Parduoda “DIRVA” ir kitus laikraščius.

Pristatėm visokius
ir del privatiškų reikalų i namus.

užsakymus del Balių, Piknikų, Vestuvių, Krikštynų ir 
- - ■ Telefonas RANDOLPH 3262.


