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Balkanai Bauginami
I KUNIGO ŽMOGŽU- |į REDAKTORIAUS ŽU- LIETUVOS SU AMERIKA PREKYBOS EIGA 

DYTOJU TEISMASDŽIU NERASTA IR KITI REIKALAI

Nauju Karu
Somerville. N. .1. — Po aud- 

i ringo tardymo, antru kartu ta
po išteisinti įtarti nužudyme 

i kunigo Hali ir jo mylimosios,

P. ŽADEIKTS.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

KALTA ITALU-AL- į Kongresas ir Politikos 

GANU SUTARTIS Prasidėjo

muiti- 
(Suvie-

Canton, Ind. — šiose dienose 
'surinkta prisaikinti sprendėjai 
ir pradėta tardymas nužudyto- Į 
jų redaktoriaus Mellett pereitą

Eleonoros Mills, kuriedu buvo vasarą, kuris smarkiai kovojo 
__ rasti negyvi keturi metai atgal | -su degtinės šmugelninkais.

savo slaptoj sueigos vietoje už- Tarp sprendėjų yra penkios 
riiestyje, ąpvienėj tįsiam goję-1 moteris. Apkaltintojo, pirmu-' 
lyje. Dvylika prisaikintii spren-1 f*nio iš kelių suimtų, Pat Me-' 

Gruodžio 6 dejų išrado kad kunigo metė
jos du broliai ir ketvirtas, 

jų giminietis,, yra nekalti,
! stokavo priredymų jų įkaitini-; 
mui. Tokiu budu jie išliko nuo 
bausmės antru kartu, pirmą 

1 kartą tuoj po žmogžudystės, 
I kada ant jų nuožiūra mesta, ir 

atsirado dabar, po keturių metų vėliau. 
Einant gandams ir įtarimams 

prieš tuos apkaltintuosius per 
visą šį laiką nuo pereitos bylos, 
valstija buvo paskyrus speciali 

i-1 tardytoją, senatorių Simpson,

L
Kaip rodo Amerikos 

nių užrašai, Amerika 
nytos Valstijos) importavo iš
Lietuvos įvairių prekių per iš
tisus 1924 metus už 8313,584, 

I - i o 1925 metais ta suma Ameri-
Dermott’o, gynėjai labai atsar-l

I giai rinko sprendėjus 
nes nedarni ar jie yra už prohibici-į 

ją, ar s 
t ori a tis

i jam, ar dalyvavo 
riaus McClintock kampanijoj į 
kongresą, ir tt. ir tt.

Kadangi šis įtartas McDer
mott parašė policijai laišką už j 
kelių dienų po redaktoriaus nu
žudymo, pareikšdamas kad jis 
ką nors žino, tik jam uždrau
sta išduoti ir po to dingo, o tik 
po kelių mėnesių tapo su brolių 

' pagalba priviliotas ir sugautas, 
;alės daug 

ką pasakyti apie tą. žmogžudys
tę ir kas stovėjo užpakalyj vis- Į 
ko. Gynėjai, kuriuos be abejo! 
remia politikieriai ir šmugcl- 
ninkai savo pinigais, nes bijo 
kad. rastas kaltu McDip nott 
neįpaniotų ir jų, deda visas pa
stangas kaltinamąjį išsukti.

Washington
Į d. atsidarė Suv. Valstijų kon- vi: 
gresas ir tai buvo ženklas pra-

| dėti pclitišką kovą.
Pirmiausia kilo termai ir už

metimai nekuriu senatorių tei
sėtumo į kongresą, kurie nauji 
atėjo.

Vos pradėjus darbą
1,000 naujų Dilių ir rezoliucijų, 
reikalaujančių svarstymo, prie 
12.000 jau esančių, paliktų 
iš pereito posėdžio ant dabar.

Biliuose klausimai yra įvai
riausi, nuo prohibicijos iki lei-1 pernaują iškelti bylą ir ištar- 
dimo budavoti tiltus. i elyti įtartuosius. Bet po di-

Tarp tų visų yra ir
bei kvotų peržiūrėjimo biliai. I atrasti

Kongresą atidarant, turėjo I įrodymam; 
savo kalbą prezidentas Cool-i 
idge, iš kurios politikieriai su- i eigos, 
pranta kad Coolidge vėl taikosi j gubernatorių patarė kad New Į 
statyti kandidatūrą 1928 m.

, kos importo, arba Lietuvos eks- mazgoję, 
išklaus'.-1 , , .I porto Amerikon, daugiau negu 

j pasidvigubino: vertė 
įkaitė to nužudyto redak- , ,i porto buvo 8<67,1<1.laikrašti ir ar tikėjo!, , . r.j kos eksportas 1 Lietuvą 

prosekuto-. buvo 102427 0 1925 m

buvo už 843,094. 
šiais 1926 metais šių abiejų

Budapest, Rumanija. — Ad- 
riatiko jurų pakraščiais kįla 
karo debesiai. Francuzija pa- 
_ M „ j pasirašymu

ala’>i sutarties su Albanija, siunčia 
ilod.no | kariunienes linkui Italijos pa- 

Visos Balkanų vals
tybėlės nugąsdintos tokiu daly
kų stoviu.

Visos Italų kaimynės tiki 
kad Mussolini, besistengdamas 
plėsti savo rubežius, sudarė to
kią padėtį kad kuri nors di
džiųjų valstybių turės pulti 
Balkanų tautas ir užkirsti Ita- 

I Ii jai kelią jas užiminėti.
Jugoslavijos kabinetas rezig

navo. Rezignavimas esąs tie
sioginė pasekmė tos Italijos- 
Albanijos sutarties, nes Jugo
slavija lieka veik visai atkirs
ta. Jugoslavijos premjeras re
zignuodamas pasakė jog taip 
darydamas jis nori atkreipti 
vises Europos domę į “naują ir 
pavojingą padėtį”.

Italu-Albanų sutartyje, kuri 
iš vienos pusės yra tik nepuoli
mo sutartis, aiškiai pažymėta 
jog Italija gins visuose atsiti
kimuose savo kaimynę. Ir dar 
Italija gavus teisę laikyt savo 
kariškus laivus Albanijos van- 
denuose. kas Italijai labai rei
kalinga.

Penns Grove. N. J. — Kilu; 
eksplozijai DuPont parako dir
btuvėj užmušta penki darbinin- j sipiklintls itaiijcs 
kai. Sužeistieji pagis, 
kas, 2,800 svarų, ek 
tiems penkiems dirbant prie iš-! ru|)ežj0 
liodavimo.

Youngstown. O. — Mahoning 
klonyje plieno ir geležies dar
bai aplėtėjo, dirbama su 60 
nuoš. normalio, kuomet anksti 
rudeni dirbo 90 nuoš.

Bet numatoma pagerėjimas. I 
kadangi jaučiama naujų užsa-' 
kymų ateinant.

Levai n, O. — National Tube 
Co. dirbtuvėj darbai eina su 96 
nuoš. normalio. Taip dirbs ir 
ateityje.

Chicago. — Vienam darbi
ninkui naktį bemiegant vagilis 
pavogė kelines; to pasekmėj jis 
negalėjo nueiti Į darbą ir nete
ko darbo.

Ohio valstijos angliakasiai 
ruošiasi prie streiko Balandžio 
mėnesį. Mat, kasyklų operato
riai pareikalavo iš darbininku 
nusileisti ant mažesnio mokes-. 
nio, arba kasyklose bus įvesta 
atviras darbas, kas unijistams 
nepatiko ir jie grasina streiku. 
Kasyklų operatoriai nori piges
nio darbo kad galėtų lenkty- 
nuoti su kitomis kasyklomis 
Operatoriai rengiasi atsisakyti ■ 
atnaujinti su unija Jaeksonvi!-. 
le padarytą sutartį kuri baigia-! Washington. — Prezidentas 
si ateinantį pavasarį. 1 Q00|įt]ge gavo nuo savo ypatiš-

Unijos viršininkai sako k: d k0 pasiuntimo į Filipinų salas, 
nebus vargo su atnaujinimu pu]k Thompsono iš Clevelando, 
sutarties. Gausus anglies ret-; konfidenciali raportą kad arti- 
kalavimas, sako, greit užbaigs. nagj skilimas tarp Filipinų s:i- 
derybas ir sutartis bus atnau-jy cįvjĮčs valdžios ir Amerikos 
jinta, nes ir ne-unijines kasyk- pasodinto ten gubernatoriaus, 
los dabar moka aukštas algas.

Nesusipratimai Filipinų 
Salose Auga

pasodinto ten gubernatoriaus, 
Gen. Wood. Abi pusės yra kal- 

Pennsylvania gelžkelio kom- tos už nesutikimus ir galima 
panija pakels 27,000 savo dar-įlaukti atvir« susirėmimų Fili- 
bininkų algas ant 7Ų» nuoš..; piniečių su Amerikos policija, 
kas reiškia 84,000,000 i metus 
daugiau.

Filipinų seimas atsisako pri
imt ir pripažint gubernatoriaus

ateivybės I džiausiu pastangų vėl jie liko -ai manoma kad jis

Čang Sako Kariauja 
Visą Pasauli

uz

Šiauri-

nekaltais, atakuojant I

Rezignuodamas nuo tos par i 
Simpson savo laiške i

Detroit. — Fordo automobi
lių dirbtuvėse pereitą savaitę 
darbininkai buvo paleisti, nes 
buvo surašoma dirbtuvių in
ventorius. šią savaitę vėl vi
si departmental pradėjo dirbti. 
Laikraščiai leidžia gandus kad 
po inventoriaus bus paimta į 
darbą apmažintas skaičius dar
bininkų, bet kompanijos virši
ninkai paskelbė kad iki Kalėdų 
vėl viskas eis po senovei.

Meksikoj, gelžkelių dirbtuvė
se mechanikai buvo išėję ant 
streiko protestuodami prieš pa

skiriamus viršininkus, atmeta 
veik visas jo rekomendacijas.

Filipinų salos yra į pietus 
nuo Japonijos, Azijos vande- 
nuose. Jas Suv. Valstijos atė
mė nuo Ispanų. Gyventojai no
ri nepriklausomybės, o Ameri
ka sako kad jie prie nepriklau
somybės dar nepriaugę.

Tai Biznis!
Victor grafofonų kompanija, 

didžiausia tos rūšies įstaiga 
pasaulyje, perėjo į kitas ran
kas. Nauji pirkėjai užmokėjo

šalinimą iš darbo nekuriu dar- pardavėjams 840,000,000 gry- 
bininkų. Streikas šiose dieno- nais pinigais. Ta kompanija 
se pasibaigė. turi fabrikus Camden, N. J.

Tientsin, Chinija. — 
nes Chinijos 
las Čang 
kariauja 
už visą 
Chinijoj 
mo Kantono srityje, 
mo pavojus yra viso 
klausimas, sako čang, 
laimėsiu ar 
ypatiškai nesvarbu, 
busiu nugalėtas kas nors kitas 
turės imtis ginklo, bet aš ka
riausiu iki galo. Visi turi su
prasti kad šalip mano pastangų 
įvesti Chinijoj taiką ir sutrem
ti raudonųjų šmėklą šioje ša
lyje aš kaujuosi su tarptauti
niu klausimu ir kokios bus to 
pasekmės taip atslieps į visas 
pasaulio tautas.

Kaslink Kantono, jis nesu
tinka su tos srities valdžia, kuri 
panaikino visas sutartis su ki
tomis šalimis, bet nori kad sve
timos valstybės draugingiau ir 
švelniau atsineštų link Chim-

valdovas, 
Tso-lin skelbia 
ne tik už Chinija, bet: 
pasauli, nuslopinimui j 

besiveisiančio

marsa- 
kad jis!

bolševiz-

pasaulio ■ 
ir ar aš j 

pralaimėsiu man I 
Jeigu aš

(Jersey valstijos teisingystė bu
tų subalzamuota ir patalpinta i 
muzejų, nes jis negalėjo rasti į 
teisybės arba visi teisėjai buvo 
akli prieš teisybę. Tiek tik ji« 
patarė gubernatoriui kad nepa
liautų tyrinėję ir persekioję tos' 
tragedijos kaltininkus., nes kil
tų didelis atakas ant teisingys-l užėjus 
tės administracijos. Jeigu val-jgoms, 
stija, turėdama tiek įrodymu 
iškeltų šiame tardyme, pasi
trauktų nuo persekiojimo, ir 
užsileistų politikieriams kurie 
taip smarkiai šios bylos bėgiu 
slaptai ir viešai veikė, skaudžiai 
atsilieptų ant valstijos teisin- 
gystės administracijos, pasakė 
Simpson.

Kaltina už Nužudymą
Merginos

Seneca, Wis. — Rugsėjo 9 d. 
čia dingo viena mergina, po 

į dalyvavimo vakaruškose. Ne
senai jos lavonas rastas užkas
tas pakelėje. Merginos tėvas 
įtarė nužudyme kaimyną vai
kiną, kolegijos studentą, Olson. 
Apkabintas vaikinas dingo iš 
namų, bijodamas bausmės.

jos, kad ji galėtų atnaujinti su 
kitomis šalimis santikius.

Hankow, Chinija. — Radika
lai kurstanti darbininkus prieš! 
svetimšalius apšaukė ant Gruo-j 
džio 4 d. generalį streiką prieš j 
kitų šalių darbdavius. Kitų ša-l 
lių kariumenės iššaukta saugo-1 
ti jų piliečius nuo užpuolimų.

Lloyd George, Anglijoj, pa
sakė kad šis Chinų judėjimas 
nėra komunistinis, tai yra Chi- ( 
nu kova už savo teises kokias i 
privalo turėti kiekviena save! 
gerbianti šalis. !

8959,000, o įvežė už 81.800,000. 
Skirtumas skaitlinėse paeina iš 
to kad masė Lietuvos prekybos 
su Amerika neina tiesiog, o per 
Vokietiją (Hamburgą) ar net 
per Rygą. Prekybinis susisie
kimas tarp Klaipėdos ir New 
Yorko, palaikomas Baltic-Ame
rican Linijos, vis dar tebėra ttž- 

Iki Lietuva neįsigijo
dar savo prekybinio laivyno tol 

viso im~ ši Baltic American Linija turė- 
Ameri- ta būti iš abiejų okeano pusių 

1921 Lietuvių remiama kaipo pato- 
ir prekybinė 
firmos turė- 
ryšių prieš 

bei Liėtuvos 
turi augimo pobūdį: per aštuo- firmomis ir dabar veikia, arba, 
nis mėnesius šiais metais Ame-’galima tikėtis, pradės veikti, 
rikos importas iš Lietuvos pa- Bet naujoms Lietuvos gamin- 
siekė 8305,801 sumos, 
pernai per 
pasiekė tik 8693,228 sumos.

Per tą patį laiką Ameriko 
I eksportas į Lietuvą 
tais buvo 8104,992, o pernai 
buvęs dvigubai didesnis, būtent 
už 8253,273.

Amerikai patiko šios Lietu
vos prekės, kurių 1925 m. nu
pirko iš Lietuvos:

giausia keleivinė
1 linija. Amerikos 
! j tįsios prekybinių

šalių tarpusavč prekyba tebe- i karą su Rusijos

įšalo Laivai Didžiuose 
Ežeruose

Didžiųjų ežerų, Huron, Mi-| 
ir Superior susiėjime, j 
dideliam šalčiui ir pu- ) 

siaurose pertakose susi
grūdę įšalo apie šimtas preki- į 
nių laivų, šis atsitikimas yra ,

į galima tikėtis, pradės 
Bet naujoms Lietuvos

kadai Joją firmoms užmegsti preky- 
tuos pat mėnesius bos šantikius Ameiikoje del 

daugelio priežasčių yra gan 
sunku. Lietuvos gamintojas tik 
tada gali tikėtis gerų pasekmių 
Amerikoje jeigu užsirekomen
duos geriausios rūšies produk- 
tais. Bet dabartinės kredito 

1 sąlygos neduoda Lietuvos pra- 
Rim- 

.ura daroma Lie- 
nugalėti visas nepalan- 

aplinkybes. vystyti gamy
bą bei prekybą kiek tik yra ga
limybes. Tam tikslui Lietuve- 
jeje įsikūrė senai laukiamos vi- 

‘ suomeninės įstaigos: žemės U-

veršių odų
raguočių odų 
avių, ožkų, kt. kailių 
valytų žarnų 
skarmalų popierai

medžio masės 
kitų produktų

me-

' menei palankių apistovų. 
tos p- - 
tavoje 
kili:už 8 193,00b.

5.300
50,000 '
7,800į

16,000 j
44,ooc į ”7"'7.....T 7 '777 7“. -I kio Rūmai ir Lietuvos Preky- .in nno I 1

o pačios 
laukiama 

eko-

(pulp)

Nesutaikytos
Visos aukščiau

didžiausias kokis pasitaikė di-Į tlinės skiriasi kartais labai žy-1 
džiųjų ežerų istorijoj. Ten pa- miai nuo Lietuvoje 
sidarė blokada kurioje po nak-! statistinės medegos.
čiai išaugo miestas su 2.000
gyventojų laivų darbininkų.

Jeigu žiema pasilaikys tai
diduma tų laivų turės likti ten 
iki pavasario.
laivai bando pramušti kelią ir
nekuriuos arčiau didesnių van
denų išliuosuoja.

140,000 i... t, -T, bos bei Pramones Rūmai, 
tų organizacijų, ka 

’ visuomenės Įrankių, 
iniciativos ir rimto darbo 
nomijos srityje.

(Bus daugiau)

Statistikos 
minėtos ska:-|

surinktos!
Del ko| 

daug kai-!
I statistinės 
taip esti čia ne vieta 
bet i, o tik vien faktu pažymė
sime: sulyg Lietuvos statist'-i 
kos žinių, Lietuva 1925 metais j 

Ledų laužytojai; išvežė prekių Amerikon

ONTARIO “ŠLAPIA”
Toronto. Ont. — Po dešim

ties metų išbuvimo “sausa”, 
Ontario valstija, Kanadoj, bal
savimuose Gruodžio 1 d. vėl su- 
gryžo į prieškarinį laisvą s va i- I 
ginančių gėrimų vartojimą, ir 
visi atstovai kurie stovėjo už

Jo tėvas sako kad kas nors I sugrąžinimą gėrimų laimėjo, 
kitas merginą nužudė, tik ker I sykiu su provincijos nremjert’ 
štui palaidojo ją kelyje kur Gergusonu. Ferguson turės sa- 
ji su jo sunum vaikščiodavo, 1 vo pusėj 89 iš 112 atstovai, dau- 
kad įtarimas pultų ant to vai- giausia negu kada kokia kita 
kino. 1 valdžia toj provincijoj turėjo.

Mergina jau laukė kūdikio,' Išrinkta ir trįs kunigai kurie 
ir jos tėvai įtarė tą mokinį, o ėjo “šlapiųjų” tikietu.
jai žuvus kaltino jį jos nužudy-! Ohio valstijos biznieriai jau' 
me. Vaikinas slapstosi. į pradeda išnaudoti tą progą ir

------------------------- I užsinuomuoja salas Kanados)
Brangus užkandis. Edinbur- pusėj Erie ežere, km- atidarys 

ge, Anglijoj, vaikščiojant ap- vasarinius hotelius, o žinoma 
link meškų klėtkas, viena mo- ten varys plačiausią bizinį su 
teris netyčia išmetė mašnelę su ištroškusiais Amerikonais. 
8350 popierinių pinigų. Mas- Karčiamų sako nebus leidžia-

Škotijoj, Rockliffe pelkėse, nelė pasirito prie meškos ir ta ma laikj-t, tik pirkt į namus ir 
staiga užtvinus prigėrė suvirs pagavus mašnelę sukramti ir! viešbučiuose. Nedėldieniais par- 
900 avių. , nurijo. | davinėjinio nebus.

38 Prigėrė
Meksikoj, Grijalva upėj, 

tariniui laiveliui apvirtus 
gėrė 38 ypatos.

ino-
pri-

NEUŽMIRŠKIT SAVIŠKIU LIETUVOJE - 
UŽ $3.00 PRALINKSMINSIT VISĄ KAIMĄ

Visa Lietuva šiandien šaukias laikraščių — Ame
rikoj leidžiamų Lietuviškų laikraščių, kurie pilni 
įvairaus skaitymo, naudingų, pamokinančių ras 
tų. Dabar užstojo Lietuvoj laisva gadynė, kada 
gali žmonės skaityti demokratiškus laikraščius.

“Dirva” yra labiausia pageidaujamas Lietuvoj 
laikraštis kaip moksleivių klesoje taip ir kaimo 
jaunimo bei suaugusių. Visi kurie gauna ‘ Dir
vą” amžinai nenori su ja skirtis.

PARODYKIT SAVIŠKIAMS LIETUVOJ sa
vo gerą širdį — užrašykit jiems “DIRVĄ — už 
$3.00 metuose pralinksminsit visą kaimą!

Dabar yra laikas užrašyti, ir neatidėliodami pri- 
siųskit $3.00, už ką jūsiškiai bus labai dėkingi.

"DI R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

ilod.no


2 DIRVA

| Iš Lietuvių Gyvenimo, |
PITTSBURGH, PA. Julius Švitra yra jaunas ir 

 I gabus žmogus, taipgi uolus vi
suomenės darbuotojas. Butu 
gražus dalykas kad musų vien
genčiai muzikai pirm pirkimo 
smuikų pas svetimtaučius pasi
teirautų pas saviškį, kas 
abejo butų patiems geriau 
išdirbėjai ant naudos. P.

Artistė Sipavičiūtė
Gruodžio 8

Lankysis 
d.

šiose dienose jau 
artistės Liudos 
kuri turės pirmą 
Gruodžio 8 d., L. 
8 vai. vakare.

sulauksime 
Sipavičiūtės, 
koncertą čia 
M. D. salėj,

Nors buvo pranešta 
kysis jos abi, bet tik 
tedalyvaus Pittsburge 
koncertais trijose vietose.

kad lan- 
ši viena
su savo

Liuda Sipavičiūtė yra iš pa
garsėjusių Rusijos operų daini
ninkių, dainavo su tokiais gar
siais dainininkais kaip šaliapi- 
nas ir kitais.

Dr. Basanavičiaus Minėjimas
Lapkr. 27 d. Pittsburgo San

daros kuopų sąryšis rengė pa
minėjimą 50 metų darbuotės 
Dr. J. Basanavičiaus. Buvo su
vaidinta veikalas, “Vytautas 
Kalėjime”, vadovaujant stu
dentui P. Dargiui. Veikalas la
bai patriotiškas ir gražus, tik 
labai trumpas.

Veikiančios ypatos buvo se
kančios — Vytautas — P. Dal
gis; Vytauto žmona, Ona, — 
O. Virbickienė; Danutė, tarnai
tė. — A. Akelaitytė; Goštau 
tas, Vytauto draugas, — J. 
Virbickas; Jogailos tarnai — J. 
Kuizinas, Valiukas; Bytautas— 
V. Stačinskas; Zigmontas — P. 
Gilius; šmėklos: juodoji — V 
Paulekutė; geroji — M. Virbic- 
kutė. Visi aktoriai savo roles 
atliko kuogeriausia, ypač pasi
žymėjo P. Dargis,, knįįįs matyt 
turi talentą del vaidinimo. Tai
gi Pittsburgiečiai galės pasi
džiaugti susilaukę tokio vado, 
kuris trumpu laiku jau spėjo
pasirodyt. Manoma čia net te
atrališką ratelį sutveri, vado
vaujant P. Dargiui.

Tolesniai programe buvo M. 
Rukiutė ir M. Virbickutė, ku
rios skambino pianu; P. Gilius 
dainavo solo; E. Pavilioniutė ir
Bernotaitės šoko. Smuiką gro
jo V. Virbickutis, eiles sakė R.
Paplauskas, 'Z.-Rajauskutė, ku 
ri gerai pasižymėjo, nes moka 
gražiai Lietuviškai, taipgi pui
kiai dzukuoja ir žemaičiuoja.

P. Dargis pasakė gražią kal
bą apie Dr. Basanavičių, jo gy
venimą ir nuveiktus darbus 
Lietuvių tautoje.

A. L. T. S. Moterų 79-ta kuo
pa paaukojo didelį pyragą (ke
ksą), kuris stovėjo prieš Dr. 
Basanavičiaus paveikslą; am 
pyrago .viršaus buvo šusmaigy- 
ta 50 žvakučių, kas reiškė 50 
metų Dr. Basanavičiaus darba
vimosi ; laike Dargio prakalbos 
žvakutės buvo uždegtos. Pro
gramą užbaigus, moterįs vi 
sienas svečiams dalino po bisku- 
tį to pyrago, žmonių buvo pil
na svetainė. Sandarietis.

ROSELAND, ILL.
Gavo Garbės Diplomą 

šiomis dienomis Julius Švit
ra, iš Roseland, Ill., gavo gar
bės diplomą visuotinos parados
Philadelphia, Pa., už gerą ir 
dailų padirbimą smuikos, ku
rią buvo išstatęs parodoje. Ga
vo sykiu ir laišką kuriame ra
šo kad jeigu paroda nebūtų tu
rėjus tiek daug finansiškų ne- 
dateklių tai prie diplomos butų 
gavęs $500 dovanų už savo iš
dirbinį.

be

M

BALTIMORE, MD.
Vaičkaus Teatras

Lapkričio 24 d. lankėsi čia 
artistas Vaičkus su savo dra
mos teatru ir krutamais pavei
kslais. Vaidinimas atsibuvo šv. 
Alfonso parapijos salėj. Publi-

mylišką darbą, šįmet jau gali
me pasveikint L. M. P. Klubą 
su pasidarbavimu Lietuvos na
šlaičiams.

Lapkričio 28 d. pirmas Lie
tuvių Demokratų Klubas buvo 
surengęs jau aštuntą išeilės 
taip vadinamą “oyster roast”, 
draugišką susiėjimą, kur apart 
kopūstų kiti visi valgiai buvo 
pagaminti su oysteriais. Ku
rie mėgsta žalius oysterįus vai-į 
gyti tiesiog nuo lukšto tiems Į 
buvo tikras piknikas, nes galč-l 
jo valgyt kiek tik širdelė troš-I 
ko. Publikos buvo apie kokius! 
4)0, kurios veik pusę sudaro! 
Amerikonai, kurie mėgsta Lie-j 
tuvių parengimus, nes mat pas j 
Lietuvius gauna gerai pavalgy-I 
t i. Visur Buvęs.

kos atsilankė labai mažai, gal 
apie 150 ypatų.

Kadangi įžanga buvo po 50c 
ir 75c. tai publika prie lange
lio pakėlė buntą ir nekurie ėjo 
atgal, kas privertė nusileisti 
iki 50c.

Pats vaidinimas, o ypač kru
tamą paveikslai, kurie baisiai 
krutėjo ir elektra tankiai gedo, 
taipgi publiką nepatenkino. To
dėl kaip moraliai taip ir mate
rialiai Vaičkui šiuo kartu Bal
timore.!' nepavyko.

Ne pro šalį tarti žodis ir pa
čiai publikai kuri eidama į pa
rapijinę svetainę suveda visus 
savo vaikus, ir ne tik kad vai
kai elgiasi vaikiškai, bet ir pa
tįs vaikų globėjai, kas daro be 
galo blogą įspūdį ir daro nema
lonumą ne tik ramiai klausan
tiems, bet ir vaidintojams.

Reikalavo $10,000, Gavo 1c
Lapkričio 24 d. baigėsi Ku

biliaus su tūla Lenke ilgai tęs
ta byla. Lenkė skundė Kubilių 
reikalaudama $10,000 už tai
kad eidama keliuku per Kubi
liaus lauką įpuolė į grabę ir 
buk tai išsisuko koją. Teismas 
priteisė Kubiliui užmokėti tai 
Lenkei vieną centą. Kubilių 
gynė Sandarietis advokatas, N. 
Rastenis.

Smulkmenos
Lapkričio 25 d. Lietuvių sve

tainės bendrovė buvo surengus 
“Turkey party” vakarienę, ku
rion atsibeldė pora girtų Ame
rikonų vyrukų su mergom, ban
dė smurtu įsiveržti į salę, par- 
mušdami prie durų stovėjusį 
sargą, bet vargšai apsiriko, 
nęs gavo susipažinti su Lietu
vių taip vadinamais “penkiais 
broliais” ir tapo išmesti į gat
vę.

Lapkričio 27 d. Lietuvių Mo 
terų Politiškas Klubas buvo su- 
renegęs Lietuvių svetainėj fė- 
rus ir šokius Lietuvos našlai
čių naudai. Publikos atsilankė 
ne mažai, ir turbūt liko keli 
desėtkai dolarių pelno.

Reikia pasidžiaugti kad fėrų 
rengime daugiausia darbavosi 
čia gimusios ir augusios mer
ginos ir'moterėlės, kaip tai pa
nelės Česniutės, p-lė Draiginiu- 
tė, iš moterų O. Lukoševičienė, 
p. Milunaitienė, o joms gelbė
jo didelis buris ateivių moterų 
kurių vardus net nėra galimu

I čia sutalpinti.
L. M. P. Klubas veikia jau 

keli metai, bet veikdavo tik 
sau, rengiant vakarienes, fėrus, 
visuomeniškus, o paskui iš tų 
uždirbtų pinigų rengdavosi sau 
pasilinksminimo vakarus. Bet 
praeitą metą p. Jarui per laik
raščius pakritikavus jų tą sau-

IŠ ARGENTINOS
VARGU PADANGĖS

ROEBLING, N. J.
šiokios Tokelės

Nesenai vienas musų miesto 
Lietuvis papildė saužudystę; li
ko moteris su penkiais vaikais. 
Nusižudymo priežastis didele 
girtuoklystė. Velionis turėjo 
darbą ir dirbo visą laiką.

Adomas Gudas su savo šei
myna ne tik kad padoriai gy
vena, bet yra stipriu Lietuvos 
patriotu, skaito “Dirvą” ir kny
gas. Jis sako kad “Dirva” jam 
taip patinka kad užrašė ją ir 
savo giminėms Kalėdų dovanai 
Lietuvoje. Jei neįvyks jokių 
k i učių, ateinančią. vasarą p. 
Gudai žada važiuoti Lietuvon 
apsilankyti. Sako Lietuvos la
bai išsiilgę ir nori pamatyti.

Ik šiolei čia darbai eina ge
rai, bedarbe niekas nesiskun
džia. Darbai vielų išdirbystės 
ir gana sunkoki. Dirba dviem 
pamainom, diena .ir. naktį.

* ...Pinavijas.

LONDONAS, Anglija

Lietuvių šv. Kazimiero para
pijos kapitalas pastaram laike 
yra žymiai sumažėjęs, nors ga
lima sakyti įplaukos parapijos 
iždan tos pačios kaip seniau. 
Mat, šį metą bažnyčios aptaisy- 
mas iš lauko nemažai kainavo. 
Jei vietos klebonas nebūtų ėjęs 
per parapijoms rinkti ekstra 
rinkliavos bažnyčios aptaisy- 
mui tai parapijos iždas butų 
likęs suvis tuščias. Dabartiniu 
laiku parapijos atsargos kapi
talas yra visai mažas, ir grei
tai vargu bus galima padidinti, 
žinoma, parapijai bankruto ne
simato, nes parapija jokių sko 
lų neturi.

Nors parapijos narių suma
žėjo kad ir nedaug, tačiaus nu
jaučiama tas. Keletas jau se
niau Lietuvon ar kur kitur iš
važiavo, prie to kiti mirė. Veik 
kiekviename parapijos susirin
kime plačiai esti apkalbama 
kas bus jei senesnieji parapijo
nai žymiai sumažės. Parapijai 
gi pakrikus bažnyčia gali pa
tekti svetimtaučiams. Nepasi
tikima kad čia gimus Lietuvių 
jaunuomenė galės išlaikyt savo 
parapiją su Bažnyčia, Musų 
jaunuomenė yra žymiai nutolus 
nuo Leituvystės, ir priežasčių 
tam yra daug. Kalnavertis.

Neužmirškit saviškiu Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

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 
ištrauktų, (comb or extracted) 
kuomet orderiuojat. (14)

THE BUSY BEE APIARY 
Roseville, Ohio.

Lietuviai vis Važiuoja

toks reginis suminkština ir iš-l 
spaudžia ašaras matant tokį i 
kritišką likimą....

Kaslink merginų, tai netu-
Šiais metais pribuna Argen

tinon daug išeivių, beveik kiek
vienu laivu atvažiuoja ne de- 
sėtkais, bet šimtais. Tie lai-j 
mes jieškotojai kaip matyt tn-i 
rėjo didelę iliuziją apie Argen-' 
tina. Kadangia čia ateiviams' 
vartai plačiai atidaryti — nė
ra jokio varžymo įvažiavimui, 
todėl iš visų Europos valstybių 
žmonės plaukte plaukia. Žino
ma, beveik be jokios išimties 
visi mano čia pasipelnyti. Apie 
šitą pasipelnijimą jau nesykį ir 
ne viename laikraštyje buvo 
rašyta ir apsakyta ką sutinka 
emigrantai Lietuviai Argenti
noje.

Kadangi darbininkų skaičius 
čia pribuna palyginant geome
trijos progresu, o darbas didi
nasi aritmetikos progresu, to
dėl didelis jų skaičius kenčia 
bedarbės skurdą. Ypač šiais 
metais darbai Argentinoje vos 
kruta. Kiekvienas iš atvažia
vusių nori gauti 8 valandų dar
bą mieste, bet kad čia nėra jo
kių dirbtuvių, apart kelių gy
vulių skerdyklų ir alaus varyk
lų kurios beveik tik vasaros 
laike dirba tai su darbu sunku. 
Jei kai kuriam ir pasitaiko su
rasti tokį darbą tai savaitę pa
dirbus atstato. O miestas ne 
motina, reikia buto ir pavalgy
ti. Drabužių tai galima ir ne
turėti, galima gyvent kaip ro
juje Adomas su Jieva gyveno, 
nes šilta.

Tik kas atvykęs Patagonijon 
ir gavęs darbą prie petrolęjaus 
šulinių tai gali dar užsidirbti. 
Bet šiais metais darbai čia sil
pnai eina. Ne lik kad nepriima 
bet ir dar atstato darbininkus. 
Taip pat keli Lietuviai jau virš 
pusės metų be darbo.

Darbai Labai Sunkus
Kiti darbai, patįs žiauriausi, 

tai ant gelžkelių, kurių čia ne
mažai emigrantai savo kruvi
nais delnais tiesia už mažą at
lyginimą. Moka tik 2.40 pesų 
dienai, iš ko reikia pavalgyt ir 
apsirengt. Reikia miegoti kaip 
čigonams palapinėse, kuriose 
tik gyvatės šnibžda. Prie dar
bo ragina, kad tik greičiau. Ne
kurie padirbėję keletą dienų 
meta darbą ir pėsti eina kelis 
šimtus kilometrų miestan.

Miškuose ęlarbas dtir sunkes
nis negu ant gelžkelių, nes tan
kiausia prisieina kirsti raudon
medžius, 'kurie kieti kaip ak
muo kad ir kirvis vargiai ima.

Kadangi Argentina žemdir
bystės šalis tai ant ūkių tan
kiausia ateiviai ir patenka. Va
landos nenustatytos, reikia nuo 
saulės iki saulės dirbti, kaip 
juodam jaučiui už 4—5 pezus 
vasaros laiku, o žiemą 40—60 
pezų mėnesiui. Tuos visus var
gus dar pavieniui, kaip čia sa
ko soltero, galima šiaip taip 
kęsti. Bet kaip gi su šeimyna?

šeimynos Baisiai Skursta
Tūkstantį sykių skurdesnis 

gyvenimas vedusio, kuris čia 
su šeimyna ir be pinigų atva
žiuoja. Vyrai turi tankiausia 
persiskirti su savo šeimyna ir

rint pažįstamų pas ką važiuoti 
labai nepatariama. Atvažiavu
sioms, pačiuose emigrantų na
muose, atėjusios kaž kokios po
nios, kurios varo biznį su pa
nelėmis, ateina jų samdyti ir 
duoda nemažą atlyginimą bet 
pasisamdę parduoda į paleistu
vių namus. Na ir likimas.... 
Bet atvažiavus pas pažįstamus 
tai galima greičiau surasti dar
bą negu vaikinui. Darbas tan
kiausia pas ponus tarnauti.

Taigi iš prastų darbininkų 
tik tiems patariama važiuoti 
kurie Lietuvoje pas ūkininkus 
tarnauja, nors ir čia tiek uždir
ba kaip Lietuvoj.

O kaslink specialistų tai nė
ra ką kalbėti, nes mažai jų tu
rime. Tokiems biskį lengviau 
apsigyvent, bet be vietinės kal
bos ir be pažįstamų, kad ir ge
ras technikas, turi už mažą at
lyginimą ir tankiausia prastą 
darbą dirbt.

J. Švenčionis.

BEREIKALINGAS
ŠUKAVIMAS

Pereitame “Dirvos” nume
ryje Jaras, pakritikavęs kam 
Lietuvos valdžia steigia Len
kiškas mokyklas, štai kaip su
runka: .

“Jeigu Valstiečiai Liaudinin
kai nenorės išgirsti musų balso 
tai sekančiuose rinkimuose į 
Lietuvos Seimą mes turėsime 
rasti kitą partiją Lietuvoj ku
ri bus tikrų Lietuvių partija ir 
nepataikaus nei vieniems nei 
kitiems....”

Pirmiausia, norėtųsi paklaus
ti draugo Jaro kodėl jis taip iš
didžiai save vartoja daugskai- 
toje: kas tokie yra “mes” ku
rie jieškos kitos partijos Lie
tuvoje? Sandariečiai ? Abejo
tina, nes Seimo nutarimas tuo 
klausimu dar vis veikia. Di
desnė dalis Sandarięčių ir sap
nuot nesapnuoja apie keitimą 
politinių partnerių. Jeigu drau
gas Jaras yra kitokios nuomo
nės ir nori tai viešai pareikšt 
spaudoj tai tegul jis ir kalba 
vien savo vardu, nemaišydamas 
kitų.

Tame ir bėda su kaikuriais 
rašytojais kad jie nesiskaito su 
žodžiais. Kas ateina į galvą tą 
ir parašo. Vyrai, bukime nors 
sykį rimtesni.

Dabar, ar Valstiečiai-Liaudi- 
ninkai gerai daro susidedam! 
su socialdemokratais tai pali
kim jiems spręsti. Jie geriau 
žino kokiui budu galima Lietu
vai užtikrinti geresnę ateitį. 
Valstiečiai Liaudininikai, ypač 
jų vadai, nemažiau myli savo 
kraštą už mus. Mes tik norim 
.gražiai pakalbėti, pasididžiuoti, 
ir viskas, tuo tarpu kaip Vaisi. 
Liaudininkai prakaitu apsiliejo 
dirba dienas naktis tėvynės la
bui už menkiausią atlyginimą 
arba ir be jokio.

Akivaizdoj šio viso sakyti 
kad musų draugai Lietuvoj ne
sirūpina tauta ir “trempia Lie-

T. M. D. REIKALAI
__________________ ■*

Kokius Vadovėlius
Leisti

Prie klausimo

ir Lietuvoje, nes tai butų pir
mas ir vienintelis žinynas tos 
rūšies žinojimui įgyti ir knygų ■

“Kokius tech- i’inkoj per ilgus metus butų pa
nikos padovėlius T. M. D. tu- reikalavimas iki kas neišleistų
retų leisti” noriu pridėti savo 
žodį. Mano nusimanymu, daug 
technikos vadovėlių yra pagei
daujama, bet tūli iš jų nedaug 
butų naudojami delei mažo Lie
tuvių amatninkų .skaičiaus tū
lose amatų šakose.

Pirmiausia vadovėliai turi 
būti leidžiami tose amatų šako
se kuriose daugiausia Lietuvių 
dirba. Gi tokios amatų šakos 
yra dvi: būtent dailydystė ir 
mašinų gapainimas. Jeigu T. Į 
M. D. šiuos du vadovėlius įsten-; 
gtų atskirai išleisti tikiu kad! 
nariai pageidaujanti tos rūšies 
literatūros butų pilnai paten
kinti.

Pripažindamas tiem dviem 
amatam pirmenybę remiuos: i 
štai kuomi. Lietuva yra tokia! 
šalis kur daugiausia buvo iri 
šiandien dar yra daugiausia 
naudojama, visokiems gyveni-1 
mo pabūklams medis, kaip tai I 
vežimams, rakandams, namų. 
statymui, ir tt. Esant tokioj j darbo savaimi aišku kad yra ir 
tokios rūšies amatninkų. Prie 
to, daugelis Lietuvių ir į šią ša-1 
lį atvažiavę greičiau prie šio! 
amato prisitaiko, bet sutinka 
daug nesmagumo, nežinojimo į 
delei tam tikrų to amato meto- į 
du bei taisyklių, nes toks dai- j 
lydė išmokimui nenaudojo nei j 
mokyklos, nei vadovėlio: jis iš
moko tankiausia iš savo kokioj 
dieduko, tą jis ir moka. ' To-"!

geresnio.
Mašinistams tiesiog butų ga

lima padaryti vertimas kad h- 
šio vadovėlio William P. Kaup, 
“Machine Chop Practice”, 198 
puslapių, ar kito tokio. Aš re
komenduoju šį tik dėlto kad 
jame yra Amerikoniškų mierų 
palyginimas metriškomis, del 
ko jis tiktų ir Lietuvoje.

Kaslink technikos vadovėlių 
išleidimo, suprantama nėra tai 
lengva užduotis. Bet visgi ten-, 
ka pasakyti kad redaktoriaus 
išdėstomi sunkumai yra perdė
ti, ypatingai del piešinių. Ma
no nusimanymu tie patįs pieši
niai butų galima vartoti kurie 
telpa vadovėliuose iš kurių bus 
imama mędega. Reiktų tik da- 
piešti pavyzdžius Lietuvoj nau
dojamų padargų ir namų.

F. Motuzas.

“Dailės Milžinai” ir 
“Knygnešys”

TMD. organo redakcija gavo 
krivulę leistą per centro valdy
bą klausime ar leisti naują vei
kalą, “Dailės Milžinai”, ar ne. 
Prie to buvo pasiūlyta paimti 
dabar naujai išleisto Lietuvoje 
veikalo, “Knygnešys”, aprašy
mo atsitikimų kokie dėjosi Lie
tuvoje slaptai musų spaudą 
platinant per 40 metų periodą 
pirm 1904 metų.

Abięm^šiem veikalams v.aldy-,.

važiuoti dirbti ant gelžkelio, 
miškan arba ant ūkės, už ma
žą mokestį, kurio neužtenka li
kusią savo šeimyną išmaitinti. 
O moteris, pasilikus tarp sve 
timųjų, negalėdama susikalbė
ti, turi neišpasakomą širdies 
skausmą žiūrėdama ant nelai
mingų savo vaikelių, kurie ver
kia tėvelio. Ir akmeninę širdį

tuvystę” yra didelis nusidėji
mas. Aš esu nekartą girdėjęs 
kritikų, bet tokios dar neteko 
sutikti. Tikiuosi kad Valstie
čiai Liaudininkai skaitydami 
tokius išsišokimus neteikia 
jiems ypatingos svarbos.

Del 'steigimo Lenkiškų mo
kyklų parašysiu kitą kartą.

M. V.

liau eiti nėra galimybės.
Antra, mašinistai. Paskuti

niu laiku Lietuviai gana spar
čiai apelidžia anglies kasyklas 
ir kitas darbo šakas ir spiečia
si automobilių industrijose ir 
abelnai mašinų išdirbystėse. 
Pavyzdžiui Detroite apie 75 
nuošimčiai Lietuvių dirbą ma
šinų šapose. Jų didelė daugu
ma tokiu budu yra produkcijos 
mašinistai, bet daugelis jų tu
ri viltį tapti tikrais mašinistais, 
tai yra “tool makeriais” arba 
“die makeriais”. Taigi tos rū
šies darbininkams Tinkami va-
dcvėliai butų didelė pagalba 
pasiekimui tikslo. ‘

Leidžiant vadovėlį dailydėms 
įtalpa turėtų būti maždaug to
kia. Namų statyoa ir užbaigi
mas, staliorystė; trepų-laiptų 
pavyzdžiai ir tt. Tokio vado
vėlio pagaminimui galima bu
tų naudoti Amerikoje naudoja
mus vadovėlius, būtent Raihl’s 
“Practice in Carpentry” ir F. 
T. Hadgson’o vadovėlius, kurių 
jis yra daug pagaminęs.

Vadovėlis turėtų būti apie 
250 puslapių. Bet tokį vadovė
lį išleidus daugelis TMD. nariu 
butų patenkinti ir jo daug bu
tų galima išplatinti Amerikoje

bos nariai pritarė, ir jeigu ki
ti kam nepritarė tai vistiek abu 
gavo didumą balsų, tokiu budu 
išeitų, jeigu ižde bus gana pi
nigų, tuoj imti ‘Knygnešį”, ku
ris jau gatavas, ir tuo tarpu 
ruoštis prie leidimo “Dailės 
Milžinų”.

Tas priklausyt, suprantama, 
ant kiek nariai stengsis būti 
nariais ir mokės mokestis. Be 
iždo neišleisi knygos.

Vyt. Sirvydas, T. M. D. Cen
tro sekretorius, ir jo žmona su
silaukė dukrelės, kurią užvar-
dijo Giedrute. Linkėtina jai 
sveikai augti.
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PASTABUKĖS

GERB. SPRAGILAS AP-| vietas 
ŽIŪRINĖJA VIETAS 

LICIPERO KARA
LYSTĖJ

Detroito Šnuolis už ne
rašymą “Dirvai” korespon-

tij visų grišeninkų me sieroj sėdės Aleksan
dravičius, bet niekaip nega
lės to padaryti.

Daktarua Graičiunas už 
įpykimą ant Susivienijimo

kurie dar dabar po Halsted 
strytą ir kitur vaikščioja, 
kurie paskui ateis ir už ką
kas kaip pa kutą vos.

Grigaitis už norėjimą su- Į centro valdybos ir rašymą i 
Sandariečiais ir bolševikų laikraščius kadadencijų ir mislinimą kad sidėt su .... i---------------------------

Klyvlando mergos gražės- (P^Niliot juos savo bizniui, ii . tautiški nepriima turės am- 
nės už Detroitietes* turėsiuž koliojimą^ apsisukus tuzinai kurint ugnį po “Vii-1 
forduku vežiot po gerb.: Pa&U Sandariečių turės s< , 
Spragilo teritoriją smalą ir dėt verdančios smalos kati-' 
pilstyt j tas vietas kur jau ’r bandyt valgyt aiskry-.
ji baigsis. mą, a^e niekad negales da-|

Detroito daktaras Joni- nešt j burną, ba šaukštas 
kaitis už nenorėjimą tapt'bus karštas.
SLA. kvotėju turės spavie-Į Advokatas Jurgelionis už 
dot klebono gaspadinę. ’ pametimą poezijos del biz-

Detroito daktaras Matu- nio ir nepadarymą biznio 
laitis už mislinimą kad Bal-įsu kujola-bingola turės jie- 
trušaitienė buvo geriausia, škot po pragarišką dumblą 
į SLA. prezidentus turės'aukso, nagais kasinėdamas, 
šokinėt iš karštos sieros ku-1 Advokatas Gugis už lei- 
bilą ir į ledų aketę, be pa-'dimą Rusų laikraščio turės 
liovos ir be sustojimo.

Detroito advokatas Uvi- 
kas už mislinimą kad jis 
yra didelis politikierius tu
rės gelbėt kunigą Jonaitį iš 
gyvačių duobės, ale niekad 
negalės ištraukti.

Detroifb klebonas Olšau
skas už buvimą vargamis- 
tra ir po nakčiai pastojimą 
kunigu turės kurint ugnį 
po savo gaspadinės katilu.

Detroito Motuzas už ne- 
, pripažinimą bolševikėliams 

lygių tiesų Susivienijime 
turės laužyt karštas geleži
nes storas štangas ant Kve- 
dero nugaros.

Detroito daktaras Šemo- 
liunas už prirodinėjimą kad 
medicinos daktarai negali 
išgydyt visų ligų turės gel
bėt griešninkų akis nuo sie
ros durnų, ale nei vienam 
nieko negalės pagelbėt. •'

Detroito Olšauskui už 
vargonavimą bažnyčioj ir 
dainavimą “Dirvos” talento 
vakare reikės prakaituot 
storom šakėm vartant ant 
žarijų savo kleboną.

Detroito Molis už pame
timą klerikalų politikos ir 
mislinimą kad biznį reikia 
varyt su visų pažiūrų Lie
tuviais turės sėdėt leduose 
iki kaklo ir bandyt prieit 
prie ugnies ledus nušildyt, 
ale negalės paeit.

Detroito Šimonis už pri- 
veisimą Klyvlande vyčių ir 
pabėgimą iš Klyvlando tu
rės bandyt perplaukt sma
los jūres, ale niekad nega
lės nuo vietos paplaukt.

Po to dar apžiūrėjom ki
tų Detroitiečių vietas kur 
jie ateis ir ką veiks ir pa
sukom akis į garsios Čika
gos Lietuvių vietą.

Pasukau akis į Čikagos 
kampelį, arba į tą vietą kur 
bus Čikagos Lietuviai mano 
teritorijoj Liciperio karaly
stėj. Mačiau ir žiurėjau į

spirgėt ant geležinių grotų, 
■po kurių ugnį kūrins “Nau
jienų” zeceriai.

Kompozitorius V anagai- 
t*is už dykai dalinimą savo 
kompozicijij ir organizavi
mą Lietuvių dainuot Itali-I 
jonų parašytas operas tu
rės but gerb. Spragilo mu-Į 
zikantas ir sėdėdamas ant 
karšto krėslo turės pust di-l 
delį saksofoną, kurio nie
kados nepajiegs išpust.

Ristikas Požėla už pari
tintą už save didesnių risti- 
kų ir norėjimą tapt čampio- 
nu turės nešiot naščiais po 
Peklą verdančią geležį, ale 
niekur neras vietos kur ją 
išpilti.

Ristikas Sarpalius už ne- 
p’asidavimą Zbyszkai ii- tai
kymąsi parist Vanagaiti 
turės lankstyt karštus gele
žinius stulpus, bet niekaip 
jų nepalenks.

Ristikas Komaras už su
mušimą savo prieŠLi kurių 
neįstengia parist turės ant ( 
savo (jidelės krutinės suki-/ 
nėtis ant karštos skarvadosj 
kaip paguldyta bonka ap-| 
link sukama, bet niekad ne-j 
galės atsistot.

Ristikas Bancevičius už 
šokinėjimą į akį visiems ki
tiems ristikams ir norėjimą į 
nuplėšt jų medalius turėsi 
nešiot persijuosęs karštai 
raudona garbės juosta, dei-l 
mantais išsagyta, o ant jo 
nuogos krutinės bus vini
mis prikalti ristikų meda
liai kuriuos jis nuo kiti] no
rėjo atimti.

Ristikas Johnny Myers 
už pasiėmimą Žydiškos pa
vardės turės but įsibridęs į 
karštą sierą ir bandyt iš 
jos iššokt, ale niekaip nega
lės išsijudint.

Ristikas Šimkus už misli- 
nimą kad jis už Požėlą drū
tesnis turės bandyt dideliu 
kuju sudaužyt katilą kuria-

■č-| nies” redaktoriaus katilu. į 
Daktaras Karalius už ra

šymą bauginančių raštų a- 
pie lytiškas ligas turės vai
kščiot ant vielos pertemp
tos per sieros upę ir bai
mintis kad kris ir kris.

Daktaras Montvidas 
užmiršimą socializmo ir pa
virtimą biznierium turės 
pasitarnaut pralotu! Kru
šni pilstydamas jam į kau
šą smalą.

Kitą sykį bus apie kitus.

Lietuvos socialdemokratai ' 
patapę valdininkais pirmiausia 
pasirūpino suteikti plačiausią, 
laisvę taip vadinamoms prote-1 
sinėms sąjungoms, kurias patįs Į 
stengiasi ir vadovauti, tampy
dami ant savo kurpalio. Bet. 
kaip matyt tas socialdemokratu 
kūdikis, kuris pradeda save va
dinti profsojuzais, nenori klau
syti savo globėjų ir kaip kada 
jau griebia ir už akių. Paveiz- 
dan, Jurbarke socialdemokra-‘ 
tas Seimo atstovas buvo veik 
nušvilptas nuo pagrindų ir tu
rėjo ausis suglaudęs klausytis 
kaip komunistuojanti profso- 
juzai siuntė socialdemokratus 
pragaran.

Neims daug laiko iki Lietu
vos socialdemokratai paliks ge
nerolai be armijos, nes Lietu
vos liaudis nėra taip raudona 
kaip socialistai mano ir 
dyje dar tebėra didi 
meilė, kuri lengvai 
raudonuosius, 
šalies 
juos
vėliavą.

jos šir- 
tėvynės 
nugalės 

vidujinius savo
priešus, ir paklupdys 

prieš Lietuvos trispalvę

ti

veikėjus sakydami kad
tautos

komunistu;,

tiškus
darbininkas neturi nei
nei tėvynės, išperėjo dar smar
kesnius
šiandien jau puola ir pačius 
sialistus ir graužia jų kūną 
gyvam kaului. Kokią sėklą 
jo tokį ir vaisių gavo.

žinučių Rinkėjas.

so

RODYKLĖ No. 130
Gaminimo Receptas 1 Siuvinėjamu patcrnų spausdintus

Senoviška Angliška ir škotiška t škus galima ištrinti nu<- audimo su 
košė įsigyveno šioj: šalyje po vardu skaruliu pašlapintu gazolino, 
oatmeal. Ta avižinė košė ne tik 1-Tkaibi.nui baltos c re no Miknii.3

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atTkbujjurit parngRs kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyje kas snvait° tilps str.iips- 

iai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei feimir« inkei.

Vienatinis 
ir tikras 

užvaduotoms

vuali penelikitdi- 
hųtsavohndimis

kad yra mėgiamas vaiku ir suaugu
sią valgis pusryčiams, bet taipgi pjo
va darymui skaniu, maistingu valgiui 
pyragaičių arba bandukių pavidale, j 
Sekanti.; receptas yra vienas iš dau
gelio būdų gaminimui iš avižinių* 
miltų (oatmeal) priekandžių.

Oatmeal Biskvitai
1 puodukas pieno
1 puodukas oatmeal
1*2 puoduko miltų
3 šaukštukai kepamo pauderio 

šaukštuko druskos 
šaukštai riebalų

Supilk viena ant oatmeal ir lai ! 
pastovi dešimts minutų. Sumaišyk I 
krūvon sausus dalykus ir Įmaišyk i ’ 
juos taukus. Paskui dadek pieną su 
avižienės mišiniu, ir iškrėsk ant mil-i 
tuotos lentos. Šudengk visą viršų į 
tešlos su miltais, suvoliok ir suka-j 
ook kaip darant biskvitus. -Aptepk1 
viršų su pienu ir kepk 12 minutų 
karštame pečiuje. Iš to bus devyni 
biskvitai.

pasidaryk muilo uruožlių putus drun- 
' no var.dciK. Pamerk suknia ir ra- 
lengva trink tarp rankų iki iš-ivalys. 
P.) to r plauk v:.nt?.ny,i te pati-: šil
tumo Biskis acto plaunamam var- 
dviyj užlaikys materiją balta Iš
džiovink pavėsyj ir praryk dar kolei 
drėgna, iš kitos pusės.

Grožės Patarimai

XTc visos moteris gavo Veneros 
l.uno forma, bet kiekviena gali Įgyti 
gražų sudėjimą mankštinantis, kaip 
tai plaukant, šokant ir žaidžiant tep
ili?. Plaukant gerai iŠ.< įkvėpuoji, iš
dirbi kojas ir rankas, visi muskulai 
tada veikia. Šokis be abejo yra visų 
mėgiamiausis mankštinimisi. Nuo 
to išsidirba gražus užsilaikomas, ir 
dailumas,. Anksti kėlimas yra kitas 
būdas toms kurios nori apmažint rie
bumą. Prie to tas duoda proto vik
iam;). Stiklas šalto vandens, po ry
tinio pasivaikščiojimo, prisideda prie 
pagražinimo kūno ir odos.

A irtuvės • Patarimai
Šalta, drožta žuvis apkepyta su 

makaronais gerai darytam sose yra 
skanus valgis

Kepti kiaušiniai gražiai išrodo ka
da lėkštėj apdedi French fried bul- 
v ėmis.

Biskis cukraus paskanina virtą 
tomatų skoni.

Špinakas greičiau atšviežėja jeigu 
Įmerki Į šiltą vandeni.

Bananas nereikia laikyti ’odų šė
poje.

Ccleriai dadėti Į zupę priduos gera 
skonį.

Ypatiška Sveikata

Ką reiškia ‘kitoniškas” užkietėji
mas? Tas. reiškia užkietėjimas pa- 

! einantis nuo vienos žarnos kuri užsi - 
i kemša ri’iu stokos. z:t įaus mank-: i- 
| nimosi, stokos rupaus maisto, arba 
' nepaisymo repuliarių papročių. Pa
prastai kaltos esti xisos paminėtos 
i priežastis, ir vietoj mankštintis, at-
• sakanmai valgyt ir prisilaikyt gerų 
I papročiu, mes imam piles! Vidurių 
I liuosnotojai veikia tik laikinai ir rei
kia dožas didint laiks nūn laiko, ir

' tada mums esti aršiau negu buvo iš 
i pradžios Geras maistas yra viena
tinis kas užlaiko mus sveikais kož- 

, nes dienos darbams, be kreipimosi 
prie pilių. Žmonės vienok papratę 
vis ‘‘ką nors imti”. Daugelis žmo- 
mh atsakomybę paveda pilei vietoj 

, pradėti pasirinkti gerą maistą užlai
kymui kimo gerame stovyje. Pilių 

I naudojimas yra paprastai tinginio 
pasitenkinimas — nes tankiausia tik 
prii ingineios ypatos kenčia nuo ato-

• niško užkietėjime.

Lietuviško sultono Klimo aš
tuntoji pačiukė džiaugiasi kad 
už vainikėli jai atiteko visas 
fiultano turtas, k. tai: $1,500, 
laikrodis ir keli aukso žiedai, 
kuriuos sultonas nespėjo pasi
imti kada detektivai jį iš lovos 
iškėlę nusivedė ant pakiltos.

Matot, vienos verkia kad ap- 
sivesdamos su sultonu patroti- 
no ne tik vainikėlį, bet dar ir 
visą savo turtą, o kita džiau
giasi kad nors ir be vainiko, 
bile turtinga liko.

EAGIE BRAND
CONDENSED MILK.

Amerikos Lietuviai socialis
tai, kurie niekino tautą ir tau
tiškumą ir visu savo socialis- 
tišku smarkumu mildavo tali

i pamokti 
prižiūrėti 

save ir 
I. I.škirp- 
nlsiyskite 
iij \urdu

PUBLIC SQUARE
Dėkit Savo Taupym us į Taupymų Banką

SKAUSMAS 
KEPENŲ

Tuoj Palengvėja 
SANTAL

MIDY
B utinai gaukit
, Tikrąjį 
Žiūrėkit žodžio 

“Midy” 
Parsiduoda viso- 

Vaistinėse

Senas Kranklys
Y RA pasaka kaip vienas senas kran

klys dėjo pastangas padaryti Kalė
das liūdnomis kiekvienam ir sau pačiam 
bet buvo sapno išgydytas nuo to paiko 
užsidegimo.

Taupymas švenčių dovanoms buna len
gvas su pagalba must} Kalėdinio Taupy
mo Klubo. Galit pradėt dabar, nuo vi
sai mažai, tik 25 centų į savaitę, ir tu
rėsit čeki kitų Kalėdų pirkiniams.

IncorpoTatcA £8^9

kuponą

Naminiai Pas i g e 1 h ė j i m o i
Gesinant žvakę, laikyk ją aukščiau 

savęs ir tada pusk. Taip darant 
knatas nesusiries ir lengviau bus ga
lima vėl uždegti.

Naudotą maliavos šepetį galima 
išvalyt ir suminkštint kaip naują iš
virinant vandenyj su biskiu šarmo 
(iyc). Šepetį reikia Įdėt vandenin 
iki užsems šerius, nes šarmas gadi
na medį.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Jeigu jums reikia pieno darymui ! i'*n s Evaporated Pienas yra pilnas 

mayonnaise arba prie kitų naminių riebus pienas. Jis niekad nesugen- 
valgių gaminimo reikmenų naudoiut1 dn ir natenkins jus pilnai visais at- 
Borden’s Evaporated Pieną, nes Bor-' žvilgiais.A. S. BARTKUS

Vienintelis Clcvelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUO.TAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurio 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 rūmus 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 -----

„Plauk po Amerikos Vėliava11

keboiu

įgentas

©s Lines

Tarnai kalbanti jusli kalbą ir draugiški veikimai ke
lionės laiku padarys jūsų važiavimą niekad-nepamir-

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

Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

Kada nors kitą metą jus gal planuojate atlankyti 
savo tėvyne. I’rm laivakortis pirkimo apsimokės 
Tamistoms patyrinėti greitus ir puikius laivus United

Amerikos 
pilnos

Sausio m.'ncsi išplauks laivai sekamai:
S. S. President Harding .................................. Sausio 12
S. S. Republic ........................................................Sausio 22

su-

•ssr

Gemaids Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui dvo- 

damas pavyzdinės bonkutės 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus išbar.dytumet jj!
F. AD. RICHTER <S. CO.

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagel- 
bingesmo.

35c. va’stJnčcc,



Nuo Redakcijos
VOKIETIJA PURTOSI OKUPACIJOS' |Moterįs už Gimimų

.'J'AUTŲ Sąjungos taryba 
ruošiasi Į pirmą savo 

biznišką posėdį po to kai 
Vokietija tapo priimta Į ta
rybą. Bet tarybos nariai 
vyksta į posėdį su menku 
entuziazmu, nes laukia di
delių nesmagumų.

Kada Vokietija buvo pri
imta į tarybą kaipo lygi vi
soms didžiosioms valsty
bėms, ir Francuzijos prem
jeras Briand turėjo drau
gišką pasikalbėjimą su Vo
kietijos atstovu Streseman- 
nu, išrodė kad jau viskas 
eis gerai.

Bet dabar tas pats Stre
semann vyksta į Genevą su

sijoj turės teisę but laisvi ir 
daryt ką nori. Bet jie ten už 
savo gerus norus turės arba 
klausyt komisarų arba kęst jų 
persekiojimą kokio Amerikoje 
nepažino.

Svajonės apie Rusiją yra toli 
nuo tikrenybės. 

▼ ▼ ▼

Suokalbis Lietuvoj ?
Varšava praneša gavus iš 

Kauno žinią kad Lietuvoj su
sekta komunistų suokalbis nu
versti valdžią, ir to pasekmėj 
apšaukta karo stovis.

Kiek tame pranešime teisy
bės turbut tik vieni ponai žino.

Kontroliavimą
Amerikos Moterų Balsuotojų 

Lyga turėjo suvažiavimą Sy
racuse mieste (N. Y.), plačiai 
išdiskusavo, šalip politikos, ir 
gimdymo kontroliavimo klausi
mą ir 53 balsais prieš 42 perlei
do rezoliuciją užgiriančią kon
troliavimą tokiuose atsitiki
muose kur reikalinga.

Šalip to, jos pasmerkė vedi- 
mąsi jaunų mergaičių su se
niais Į grabą žengiančiais vy
rais, bei tokių pat moterų te
kėjimą už jaunų vaikinų, kaip 
nesenai atsibuvo So. Deerfield. 
Mass., kur 65 metų našlė ir mo
tina trijų suaugusių vaikų iš
tekėjo už 22 metų vaikino.

DIRVA

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
ŠIOS PASAKOS

Nauji “Dirvos” skaitytojai, kurie negavo paskaityt 
“AMŽINO ŽYDO” nuo pradžios, negali susiindomauti šia 
žingeidžia pasaka. Todėl čia paduosime trumpoj sutrau
koj tą kas jau iki šiol praėjo.

Eugene Sue, garsus Francuzų rašytojas, rašė šią 
pasaką su tikslu iškelti klastas ir baisenybes kokiomis 
veikė Jėzuitų Ordenas kada buvo savo galybėje. Jėzui
tas žudė arba kitaip prašalino iš kelio visus tuos kurie 
jiems ir jų sėbrams nepatiko; pakeitė karalius ir kito
kius valdovus; pagrobė turtus tų kurie nenorėjo bažny
čiai pavesti; išaukštino niekšus kurie Jėzuitams 
kavo, ir tt. ir tt.

palai

kuriu 
po vi-

įkaitusiu upu paklausti An
glijos ir Francuzijos kodai 
jodvi spiriasi laikyti savo 
armijas Vokietijos terito
rijoj, kuomet Vokietija su
stojo ant lygios papėdės su 
jomis.

Jau yra žinoma ką atsa
kys Francuzija: okupacijos 
armijų laikymas yra tai pa
tvarkymas Versalio sutar
ties ir Vokietija iš to išsi
sukti negali. Stresemann 
netylės ir prirodinės kad 
Vokietijos įstojimas į Tau
tų Sąjungą padaro ją lygia 
kitoms ir ji nenori daugiau 
kęsti Francuzų ir Anglų 
pažeminimo. Nes ištiesų, 
jei Tautų Sąjungoj ji yra 
lygi kitoms ir Francuzai 
sutiko ant Vokiečių pažado 
pildyti Tautų Sąjungos tai
sykles tuomi jau nupuola 
Versalio taikos suvaržymai 
ir Vokietija prie jų nepri
dera.

LAPKRITIS
Ko gi ūžia šiaurys vėjas, 
Purto, lamdo jis medžius?
Ko taip siauč’ tas niekadėjas, 
Kam gi krečia jis lapus?

A!.... tai rudenį apreiškia, 
Nori gamtą užmigdyt, 
Užtad rūbą jai nuplėšia, 
Rengia po sniegu guldyt.

Krinta nugeltę lapeliai,
Ką žaliavo taip puikiai,
Ir jau pusta, nabagėliai, 
Ant žemelės nejaukiai.

Tuom užsibaigė jų grožė.
Tas pats laukia mus visus — 
Taip kaip žųst’ rudenį grožė, 
Ir musų gyvybė žus....

Pasaka prasideda su dviem keleiviais, vienas 
yra mums žinomas Amžinas žydas, kuris keliauja 
są pasaulį, už tai kad paniekino Kristų, nešantį kryžių, 
varydamas jį nuo savo namų. Antra ypata yra amžina 
Žydė, Herodias, kuri, kaip labai reti padavimai kalba, ir
gi buvo nubausta amžinai blaškytis po pasaulį už parei- 
kalvimą galvos Šv. Jono.

Jiedu pasiėmė sau globoti vieną šeimyną, paėjusią iš 
Krancuzų, kurios pirmutinis narys, Marius de Rennepon- 
tas padarė gero Žydui, išgelbėdamas jį nuo mirties ka
da Inkvizicija Ispanijoj pradėjo žydus arba krikštyti ar
ba žudyti. Tas krikščionis pasiėmė savo globon vieną 
gabų Žydą ir parsigabeno Krancuzijon. Tas Žydas visa
me jam gelbėjo, ir kada Rennepontas buvo Reformacijos 
laikuose nuteistas mirtin, atimta jam visi turtai, tik išli
ko užslėpti 50,000 kronų, kuriuos Rennepontas, to žydo 
patarimu investino augti per 150 metų, kad po to lai
ko pinigai suaugtų iki tokios sumos jog su jais likusieji 
ainiai galėtų, gerais savo darbais, nukovoti pasalingą 
Jėzuitų galybę, jeigu ji dar rasis.

Žydo patarimu, Rennepontas padirbdino medalius 
su užrašu kur po 150 metų ainiai turi susirinkti ir pasi
dalinti suaugusius turtus. Tuos medalius mirdami tė
vai atidavė savo vaikams, ir tie vėl savo vaikams. Bet 
jau tuo laiku Renneponto giminė buvo išblaškyta po vi
są pasaulį. Renneponto testamentu, visi turintieji me
dalius turėjo susirinkti Parise (Paryžiuje) Vasario 13, 
1832 metais, į to Renneponto paliktą užmūrytą namą, 
kurį saugojo Žydas Samuelis, anūkas to Žydo kurį Ren
nepontas išgelbėjo. Tas Samuelis turėjo atiduoti visus 
dokumentus, kada namą atmurys, ir ant medalių nurody
tu laiku susirinkę giminės turtus išsidalins.

Tuos 50,000 kronų Žydas, jo sūnūs ir anūkas, augi
no geriausiai invesdindami iki ateis laikas išdalinti anū
kams ir per šimtą penkiasdešimts metų pinigų suaugo 
milžiniška suma, 212,175,000 frankų.

Jėzuitai skaitėsi savininkais tij 50,000 kronų, 
jie išliko užslėpti kada viską kitą iš Renneponto 
me ir pavedė jiems, o jie tų pinigų nepagavo.

Jų užrašai vesta ir bandyta susekti viskas kas
vestų juos tuos auginamus turtus pagrobti. Bet Žydai 
atsargiai elgėsi ir niekam neišdavė, ir Jėzuitai per pus
antro šimto metų negalėjo susekti nei kas tuos turtus

nes
aU-

pri-

Vokietija turi šert 80,000 
Francuzų ir Anglų Rein- 
lande, kuomet pati Vokie
tija turi vos apie 40,000 sa
vo kariumenės.

Stresemann yra griežtas 
žmogus ir Vokietija, jo lu
pom, pasinaudos savo na
ryste Tautų Sąjungoj atsi
kratymui okupacijos.

▼ v ▼

Amerikos Valdininkai
Suvienytose Valstijose, įvai

rių valdininkų valgančių duoną 
iš visuomenės pinigų, 1913 me
tais buvo 1,785,000. Dabar jų 
yra net 2,800,000 galvų.

Palyginant tą su gyventojų 
skaičium, vienas iš kiekvienos 
dešimties gyventojų gauna sau 
duoną iš žmonių iždo. Abelnai 
imant, kiekvienai šeimynai Su
vienytose Valstijose kainuoja 
$125 į metus išlaikymui valdi
ninkų.

Vis dar Bando . . .
‘ šiose dienose Rusijoj atsira
do pulkelis iš Amerikos atvy
kusių radikalų kurie sakosi ne
galį Amerikoj gyventi, nes tu
ri Būti tik darbininkais. Rusi
joj jie mano įsikurt sau rojų ir 
atsivežė įrankių ir $30,000 pi
nigų pradėjimui dirbti elektri- 
kinius motorus.

Jie nori būti savo bosais, nes 
Amerikoj turėję klausyti kitų.

Nabagai, mano kad jie Ame
rikoj galėjo laisvai parėkaut ir 
pakritikuot kapitalizmą tai Ru-

Petronelė M.

DAINA
(O. Kairiutė)

Anoj pusėj Dunojėlio
Tris liepelės stovėjo, >

Po tų liepelių, po tų žaliųjų
Tris paukšteliai čiublėjo.

Ne paukšteliai kalbėjo,
Tris berneliai -durnojo,

Susikalbėjo, susidūmojo
Jot pas vieną mergelę.

Viens pasakė: Gal mano,
Kits pasakė: Dievs žino,

Trečias klausia: Mergyt mano
Ko taip liūdna vaikščioji?

Ko aš liūdna nebusiu,
Ko liūdna nevaikščiosiu,

Išvežė mano bernelį,
Dievas žino kad’ sugryš.

Po seklyčią vaikščiojau
Ir į kėdę žiurėjau,
. Oi krėsleli risavotas,

Kas ant tavęs atsisės?
Jeigu senas su senu,
Kad jų čionai nebūtų,

Jeigu jaunas su jaunu,
Kad jiems Dievas padėtų.

Po svirnelį vaikščiojau, 
Į lovelę žiurėjau,

Oi tu lovele, gražiai maliavota,
Kas ant tavęs atsiguls?

Jeigu senas su senu,
Kad jų čionai nebūtų,

Jeigu jaunas su jaūnu,
Kad jiems Dievas padėtų.

Po sodnelį vaikščiojau, 
Į lazdyną žiurėjau.

Oi, lazdyne, tu sausas medeli,
Kada tu sužaliuosi?

Kada tu sužaliuosi
Tad aš jauna dainuosiu,

Apdainuosiu savo bernužėlį
Ir tą visą jaunimėlį.

globoja, nei kur jie yra, užtai negalėjo anksčiau prie jų 
prieiti.

Išsimėčius Renneponto ainiams po visą pasaulį, vie
nas jų buvo Sibire, caro ištremtas, nes gyveno Rusijoj. 
Tai buvo Maršalo Simono moteris. Jis pats tuo tarpu 
buvo Indijoj, išvytas iš Kraneuzijos po Napoleono karo.

Simono moteris išvaryta į Sibirą sulaukė dvynukių. 
Rožes ir Blančės. Nors Simonas žinojo kad jo moteris 
ten išvaryta sulauks kūdikio, bet nežinojo kad gimė jai 
dvynukės. Tų dvynukių motina mirė, ir jau artinosi 
laikas gryžti į Parisą pasidalint Renneponto turtus.

Senas ištikimas Simono kareivis lydėjo Rožę ir Blan- 
čę į Parisą, bet Jėzuitai jas susekė ir žinodami kad jos 
turi medalių ir priguli prie tų turtų, pradėjo kelyje da
ryti visokias kliūtis kad jos neatvyktų į laiką ir kad 
turtai tektų jiems. Daug įvairių pinklių Dagobertui su 
mergaitėm pridaryta per Jėzuitų tarnaus kelionėje, bet 
Dagobertas, tvirtas vyras, viską pergali ir atvyksta į 
Parisą diena prieš Vasario 13, 1832 m.

Dagobertas daug metų nebuvo matęs savo žmonos, 
Kranciškos, nes gyveno ištrėmimo kaipo tarnas savo 
Maršalo Simono pačios ir mergaičių. Jis gryždamas 
jai parašė ir ji jo laukė. Jų sūnūs jau buvo vyras.

Šalip savo sunaus, poeto ir kalvio Agrikolos, ji iš
augino kitą našlaitį, kurį paėmė iš gatvės. Prie to naš
laičio buvo medalis ir kokie tai dokumentai. Ji, pamal
di davatka, pasakė apie dokumentus kunigui, per kuni
gą Jėzuitai gavę tuos raštus dasekė iki tų Renneponto 
turtų. Žinodami kad prie turtų paėmimo turi dalyvauti 
ypatiškai visi Renneponto ainiai, Jėzuitai, kuriuos da
bar vadovavo Parise abbė d’Aigrigny, buvęs išgama 
Prancūzas karininkas, ir ant jo pastatytas šnipas rašti
ninkas Rodinas, sumanė ir paėmė iš Dagoberto žmones 
tą vaikutį, jį išmokino savo mokykloj, padare Jėzuitu ir 
kunigu, o kadangi jų taisykles reikalauja kad į jų drau
giją įstojantis išsižada visko Jėzuitų draugijos labui, 
tas vaikas, paskui jau kunigas Gabrielius de Rennepon
tas, nežinodamas apie tą palikimą ir jo didumą, užra
šė viską kas jam priguli ar prigulės, Jėzuitų Ordenui.

Tokią pradžią turėdami, Jėzuitai dabar ėmėsi jieš- 
koti ir surado,po visą pasaulį išsiblaškiusius, turinčius 
medalius ir dokumentus, kitus Renneponto ainius. Jie 
norėjo visus juos sutrukdyt kad nepributų laiku į Pa
risą, o tada visi turtai lieka Gabrieliui, o per Gabrielių 
abbei d’Aigrigny ir Rodinui.

Parėjusias į Pasirą Rožę ir Blančę Rodinas klastin
gai pagrobia iš Dagoberto namų, jį kur tai išvilioję, ir 
uždaro vienuolyne iki Gabrielius turtus sau paims, kai
po vienatinis ainis pribuvęs Vasario 13 d., ir kiti nieko 
negaus nors vėliau jau ir atsirastų.

Dailią geraširdę grafaitę Andricnnę de Kardoviliutę, 
kuri irgi turėjo medalių, kunigaikštienė teta, Jėzuitų 
įnagis, su daktaro pagalba uždaro į beprotnamį, ap
šaukdami kad ji prote pamišus, kad ir ji nepributų. Ją 
ir anas dvi mergaites Dagobertas su savo sunum Agri
kola bando išgelbėt kad galėtų atvykti į nurodytą vietą 
laiku, bet jie neįstengia, nes juos suseka.

Agrikola Andriennei gelbėjo ir pasitarnavo dėlto 
kad ji gelbėję jį,' suiintą kaipo politišką prasikaltėlį, -už 
parašymą darbininkiškų eilių. Jo suėmimą surengė tie 
Jėzuitai irgi.

Kiti pora ainių, vienas vardu Snaudalius, palaidas 
jšdykuolis Parišo gyvenimo, buna uždaromas kalėjiman 
už skolas, kitas' gi, Hardy, dirbtuvės savininkas, pas 
kurį Agrikola kąlviavo, išviliojamas į kitą miestą neva 
pas draugą, kad nespėtų gryžti ant 13-tos dienos.. O

Indijos kunigaikščio, ištremtas Javon, ten suse- 
ir bandomas sutrukdyti kad nespėtų laivu iš- 
Europon, bet išplaukia.

į Parisą pas Rodiną, pasisiulyda- 
užlaikyt ir žino kur Džalma yra 
Rodinas, labai gabus sukčius, su- 
iš jo namų Faringą ir atimt iš jo 
randasi. Rodino ir abbės d’Aig-

Princu Džalma atplaukia Europon ir viena:

dar vienas, Princas Džalma, gimęs iš Francuzės moti
nos ir 
karnas 
plaukti

Su
Smaugikas, slaptos draugijos narys, kurie tiki kokiai 
tai dievei Bovanei ir vadinasi “Gerų Darbų Broliais”. 
Jis, Karingas, turi pagrobęs laišką vieno Jėzuitų drau
go Javoj, kuriame parašyta viskas kas reikia padaryti 
sutrukdymui Džalmos nuo pribuvimo i Pasirą Vasario 
13 d. Karingas dasiprotėja kad jis gali pasinaudoti iš 
tos žinios ir atvyksta 
mas pagelbėt Džalmą 
Bet vietoj atsilygint, 
mano sugaut išeinantį 
antrašą kur Džalma
rigny buvo nusistatymas kas nei dadelė skatikėlio ne
nueitų iš tų turtų niekam kitam net už pasitarnavimą 
nes jie viską pasiryžo pagrobti savo sumanumu ir klas
tomis, nes nebuvo nieko galingesnio ir sumanesnio už 
juos. Karingą naktį pagauna Morokas ir Galijotas, Ro
dino įrankiai, kurie Vokietijoj trukdė ir persekiojo Da- 
gobertą, nužudė jo arklį, kad nespėtų j Parisą.

Karingą sugavę, Galiotas ir Morokas uždaro Rodi
no namų skiepe per naktį, o atėmę iš jo antrašą vieš
bučio kur randasi Džalma, nuvykę jį apnuodintą išsi
veža.

Rodinas ir abbė Vasario 13 d. 1832 m. atsiveda til, 
vieną kunigą Gabrielių į paskirtą namą, pas Žydą Samu
eliu pasiimti turtus, kuriuos Gabrielius užrašė Jėzuitų 
Ordenui. Iki 12 valandai dienos niekas jokių 
nesulaukia pasirodant.

Gabrielių jie išleido į kunigus klastomis, 
mi Dagoberto žmonai kad jis turi palinkimą
gystės, o Gabreliui sakė kad jo augytinė nori jį matyti 
kunigu, ir kurstė jį pastoti kunigu, atsidėkavojimui sa
vo dievobaimingai augytinei.

ki tų ainių

pasakyda-
prie kuni-

Tapęs kunigu, jaunas Gabrielius vis neturėjo pa
linkimo prie Jėzuitų darbų, bet būdamas geros širdies 
vaikinas pasiryžo važiuoti Amerikon tarp Indijonij pla
tinti tikėjimą. Jis Amerikoj jautėsi vienas be savo vir
šininkų ir dirbo dievobaimingą darbą. Vieną syki j; 
Indijonai buvo pagavę ir norėjo nukryžiavot ant tokio 
kryžiaus kokį jiems jis rodė, bet jį išgelbėjo paslaptin
ga moteris, kurią jis dabar sugryžęs pasiimti dalį savo 
pratėvio Renneponto pamatė portrete 
me, ir kuri paskui pasirodė prie visų 
gyva.

Kitose pasaulio 
niams vis pagelbėjo 
vesdamas iš pinklių, 
risą.

Paskirtoj dienoj

užmūrytame na- 
tame kambaryje

Renneponto ai-dalyse esantiems 
koks tai paslaptingas vyras, i 

kad tik galėtų atvykt laiku į Pi

ir valandoj, Samueliui atmurinus 
Marijaus de Renneponto namą, ten atsirado tik jau mi
nėti trįs dvasiškiai. Samuelis labai apgailavo kad at
ėjo pasiimti turtus Gabrielius, kunigas, kuris nepaliks 
jokų vaikų, ir taip turtai nueis niekais.
tikt ant to, nes jis ištikimai pildė savo dieduko ir tė
vo įsakymus ir Renneponto testamente išdėstytus -Nu
rodymus.

Bet turėjo su-

Rodinas ir abbė d’Aigrigny gavo į savo nagus visus 
212,750,000 frankų, kiek visai netikėjo. Bet tuo tarnu 
ateina Dagobertas ir Agrikola, Karingas ir Maršalo Si
mono tėvas, ir praneša kad atsiranda daugiau ainių prie 
Renneponto turtų. Nei Rodinas nei abbė nei notaras, 
kuris dokumentus užtvirtino, nesutinka pakeist Gabrie
liaus padaryto dovanojimo Jėzuitams savo palikimo, ką 
jis manė gauna kaipo vienatinis, daugiau kitų nėra.

Gabrielius dabar supranta kad jį apgavo. Nors jis 
sau nieko netrokšta, nes pametęs Jėzuitų draugiją nori 
kunigaut kur mažoj parapijoj, bet jis pajunta kad jis 
nuskriaudė kitus savo gimines ir nori kad jų dalis tektų 
jiems, o Jėzuitai teima tik jo dalį. Vienok tie apie nie
ką daugiau nekalba kaip apie visą turtą, kurį pagavo, ir 
rengiasi sunaudot “didesnei garbei Dievo”, o kad kas 
nepribuvo ant paskirtos valandos tai ne jų bėda.

Notaras pakeitimo padaryt negali, nes jis išpildė 
viską kaip buvo reikalaujama testamente.

Dagobertas, Agrikola ir kiti prirodinėja kad klasto
mis Rodinas ir abbė kitus sulaikė ir kad paduota val
džiai skundas, bet notaras nepriima tų prirodymų ir ne
pakeičia nieko kas jau padaryta. Abbė d’Aigrigny su 
Rodinu pasiima savo globon skrynutę su asekuratais ar
ba popieriais nurodančiais kur pinigai ir kiek jų yra, 
ir kad gali pasiimti kada tik panorės.

Nuo čia jau toliau skaitykit kas tilps “Dirvoje”.

Matysit ar tiedu keliaujanti Žydai išgelbės tuos tur
tus iš Jėzuitų rankų ir atiduos ainiams, ar dar ir toliau 
Jėzuitai tos šeimynos narius persekios ir net nužudys.

Atminkit čia paminėtus vardus ir lengviau galėsit 
suprast kas toliau pasakoj eisis.

Pasakos užteks dar metams ar daugiau laiko.

(Bus daugiau)

EKSTRA!

Puikus dideli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
Nebūkit be Lietuvos žemlapio!

Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.

(Kurie vietiniai patįs atsiims mo
kės tik po 25c.)

Reikalaujat “Dirvoje”
6820 Superior Avę. Cleveland, Ohio

KIEK IŠDIRBAMA 
KRASAŽENKLIŲ

Krasos ženkleliai, kurių mes 
tik laikas nuo laiko tevartoja- 
me, sudaro nepaprastai didelę 
skaitlinę kas metai, 
metais Washingtone 
dinta 18,000,000,000

Pereitais 
išspaus-, 

įvairių 
kainų krasaženklių, kurių pada
linus po lygiai ant * kiekvienos 
galvos šioje šalyje visiems iš
eitų po 160.

Jų piniginė kaina yra $450,- 
000,000. Jų padarymui reikė
jo 900 tonų popieros ir 870,000 
svarų atramento. Tuos ženk
lelius sudurus galas prie galo 
apjuostų žemės skritulį vienuo
lika 
m ui 
125

sykių. Lėšos jų išdirbi- 
atsieina apie 1 centas už 
ženklelius.

Bolševikei Ambasadorei 
ir Kuboj Nėra Vietos
Havana, Kuba. — Uosto po

licijai duota įsakymas neleisti 
išsėsti iš laivo Aleksandrai Ko- 
lantay, sovietų pasiuntinei į 
Meksiką. Ji savo kelionėj į 
Meksiką norėjo išsėst New 
Yorke ir važiuot traukiniu per 
Suv. Valstijas, aplankant rau
donųjų lizdus šioje šalyje, bet 
nedavė jai leidimo. Sumanė ji 
nors Kuboj išlipt, bet ir ten ją 
patiko kaip nečystą dvasią ir 
jio sargyba išlydėjo į Meksiką.

J. 
mel, 
kad aš gavau didelę dovaną — 
gražią knygą “Žmonijos Istori
ja”, už ką esu labai dėkingas.

Daraškevičius iš Mt. Car- 
Pa., rašo: Duodu žinoti

STRĖNŲ SKAUSMAI
IR SILPNUMAI

GREITAI PAŠALINAMI

Didelis Red Cross Kidney 
Plaster’is su raudona fla

nele užpakalyje veikia 
tarsi magišku budu.

Jus galit prašalinti labai aštrius, 
skaudžius skausmus, ir sunkius die
glius strėnose, neuralgijos ir kitus 
reumatizmo skausmus su Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster. Nuo mo
mento kai šį nuostabų, seną gelbs- 
tintį plasterį panaudosite prie skau
damos vietos, jis suteiks jums palai
mingą pagalbą — jis šildo, švelnina 
ir malšina nuvargusius nervus ir pa
šalina skausmą ir silpnumą umu lai
ku. Jus gaunate netiktai nuostabiai 
greitą rezultatą naudojant Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster, bet jus 
gaunate ir pastovią pagalbą, del to 
kad vaistai Red Cross Kidney Plas- 
ter’io be paliovos sunkiasi per odą i 
skaudamas vietas taip ilgai kaip il
gai plasteris laikosi ant kūno. Šis 
yra paprasčiausias ir pats tfkriau- 
sias metodas pašalint kentėjimus. 
Būtinai reikalaukit didelį Red Cross 
Kidney Plaster su raudona flanele 
užpakalyj. Visose vaistinėse.

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

t

(53)
& CO.
Dept. 82

■ ■Wl

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

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

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

Itališki AKORDEONAI

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

RUATTA SERENELLI 
1014 Blue Island Ave. 

Chicago, Ill.



(Tąsa iš pereito num.)

nuo- 
irbi-
> už

ATIDENGIMAS ANTRAS
Skaitykla Meinhardo rūmuose. Savaitė 

vėliau. Birutė ir Kuprelis perrengti 
Rygėnų rubais.

Scena I.
Feliksas, Birutė, Kuprelis.

Feliksas
To aš daryt negaliu, man uždrausta.

Kuprelis
Jei negali atvirai, daryk slaptai — pra

nyk keletui dienų iš Rygos, o kunigaikštis 
tau atsimokės tinkamai.... Jei negalėsi 
gryžti, rasi prieglaudą pas mus....
Feliksas

Negundink manęs prie to, aš prisiekiau 
Aukščiausiam ir negaliu prigavyste jus

DIRVA

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

g Si
Nuo Juokų Red.: Prie visų 

ginčų ir barnių kokie ėjosi čia 
per kelis mėnesius tarp gerb. 
Viengungio, A. K. B., gerb. Ma
mos, gerb. Audros, gerb. Biru
tės, dar štai įsimaišo kita labai

Bet aš jam pavydžiu tos gar
bės, juk ir mes visi poetai ir 
poetės buvom and Parnaso pas 
Mūzą.

Meldžiu atleisti už paikystes. 
Su pagarba (pasirašo.)

7 ryte — Oatmeal, miežių ar kvie
čių košelė, vienas ar du šaukštukai 
6—8 uncijose pieno. Pasenus duona 
ir sviesto, arba cukorius ir sviestas.

9 ryte — Sunka vieno orandžio
11 ryte — Jautienos drožinių, vie

nas ar trįs šaukštukai, sumaišyti su 
tiek pat duonos, o viskas pavilgyta 
jautienos sosu arba minkštai išvirin
tas kiaušinis sumaišytas su sena

Feliksas
[Labai mandagiai, paglostydamas; ran

koj turi knygą]: Na, vaikeliai, pradėkit: 
“Vardan Dievo, Tėvo, ir Sunaus ir Šventos 
Dvasios. Amen.” [Padaro ant savęs kry
žiaus ženklą.]
Kuprelis

[Pradeda žegnotis nuo apačios ir kitos 
peties]: Vardan Tėvo Dievo ir Sunaus 
Dvasios. Amen.”
Feliksas

[Sulaiko ji]: Ne, ne taip, vaikeli, ne 
gerai žegnoiies. Šitaip reikia: “Vardan 
Dievo Tėvo, Sunaus ir Šventos Dvasios. 
Amen.” Na, padaryk taip....
Kuprelis

Kad man rodos šitaip geriau: “Vardan 
mano tėvo dievo, o sunaus dvasios”, nors 
aš sūnų neturiu, bet aš esu sūnūs ir turiu 
savo dvasią. O ką tas “amen” reiškia? .
Feliksas

Vaikeli, tu nesupranti musų švento ti
kėjimo parėdymų. Žegnonė yra tai išreiš
kimas jog viskas kas pasaulyje yra, yra 
vardan Dievo Tėvo sutverta, ir jam gar
bė už tai turi būti amžina. Sūnūs yra tai 
antra esybė Šventoj Trejybėj, kurios var
de viskas apsireiškia. ' O Šventa Dvasia 
yra trečia, kurios visos trjš sudaro vieną 
Dievybę, valdytoją dangaus ir žemės. Gi 
Amen reiškia jog garbė tai Trejybei turi 
būti vienatinai ir visados. Na, persižeg
nok dar syki, tik atmink žodžius: Sakyk 
su manim: “Vardan Dievo Tėvo, ir Sū
naus ir Šventos Dvasios. Amen.”
Kuprelis

[Kuprelis pakartoja, bet kryžių ne iš to 
galo pradeda.]
Feliksas

Ne, ne iš to galo pradedi kryžių — rei
kia nuo kaktos šitaip: [pats persižegnoja].
Kuprelis

A, o aš maniau kad reikia nuo apačios 
pradėt, nes krikščionis- pagonis už kojų 
karia....
Feliksas

Gink Viešpatie! tai neteisybė.... (Iš
tempęs akis pažiūri.] Na, tu dar syki pa
mėgink, tuoj mokėsi....
Kuprelis

[Pradeda nuo kaktos žegnotis, bet per 
kitą petį]: “Vardan Dievo Tėvo, ir Su
naus, ir Šventos Dvasios.”
Feliksas

Vaikeli, jau veik visai gerai, tik ne tą 
petį pirmiau paėmei, ir nepasakei “Amen”. 
Feliksas

Aš tą kitą syki pasakysiu....
Feliksas

[Nustojęs kantrybės su Kupreliu]: Da
bar tu, dukrele, pradėk žegnotis: “Var
dan Dievo Tėvo. ...”
Birute

[Užkerta]: Aš to nedarysiu, ir vardan 
savo tėvo pasakau kad jus sunkiai atmo
kėsi! yž musų nelaisvę!
Feliksas

Argi kunigaikštytė jautiesi nelaisvėje? 
Juk esi užlaikoma kaip pridera tavo luo
mui, ir viskas tau atvira — kai]) niekad 
aš nesu matęs karo imtinių Vyskupo pilyj 
gyvenant. Visi rodo tau krikščionišką ge
rumą ir užlaiko kaip didelę viešnią....
Birutė

Aukštos pilies sienos yra geriausios liu
dytojos kaip mus laisvai laikot, ir aštri 
sargyba — kaip mes svečiais turim jaus
tis. .. . Vykk, tamista, j Lietuvą — išpra
šyk leidimo pas maršalą — ir pasirūpink 
kad kunigaikštis mus išpirktų. Štai, imk 
ši mano žiedą, Šventaragis patikės kad 
nuo manęs atvykai. Aš kitaip jam žinios 
duoti negaliu....

iš čia išgelbėt.... Prie to, mums smagiau 
bus kada judu sugryšit Į tėviškę pilni krik
ščionis ir skelbsit Dievo žodį tarp savo ne
tikėlių brolių....
Kuprelis

Musų žmonės pažįsta musų dievų žo
džius, ir jei mes parėję imtume kalbėt apie 
koki ten Rygos dievą, jie mus pamišėliais 
apšauktų....... Aš nekęsiu jūsų Dievo ir
keiksiu tavo šventumus jei mus nelaisvėj 
laikysit....

Scena 11.
Ineina Meinhardas ir Liutavaras. Šis 

lieka pas duris.
Meinhardas

Tegul bus pagarbintas Viešpats Kristus!
Feliksas

[Skubiai jiem įsako atsakyt]: Sakykit 
paskui mane: “Ant amžių. Amen.” Ši
taip reikia atsakyt kada svetimas pasvei
kina jus Dievo žodžiais.
Kuprelis

Dievo> žodžiais? Mes tik maršalo žo
džius girdėjom.... Pas mus tik Krivių 
Krivaitis žino dievų žodžius. .. .
Feliksas

Vaikeliai, tai yra. krikščioniškas atsaky
mas ant krikščioniško pasveikinimo, at
minkit. Ir patįs taip turit kitus sveikinti.
Meinhardas

Na, tėve dvasiškas, kaip sekasi naujiems 
mokiniams?
Feliksas

Tuoj, tuoj jie bus gerais krikščionimis. 
Jau jis persižegnot išmoko. Ji dar atsi
sako mokintis.... Bet yra vilties....

[Birutė ir Liutavaras vienas kitą gi
liai permeta akim. Birutė akis nulei
džia. Tai pirmas jų meilės pašauki
mas],

Meinhardas
[Priėjęs prie Birutės kibina pasmakrę]: 

Kunigaikštyte, pratinkis Dievą garbint, 
liksi tikra krikščione. ... o tada.. ..

[Kupriukas perširsta ant Meinhardo I 
pamatęs ją prie Birutės; dantim su
griežia.]

Beje, Tėve, užduok jiem ką skaityt ir eik 
pas ligonį. Vienas kareivis miršta. Hen
rikas tave nuves.
Feliksas

Argi? Tuojau eisiu.... O judu čia 
štai mokinkites.... [Parodo knygą.] Tu 
jau atmeni biskelį.... Nors Dievas tave 
nubaudė kūniškai, bet užtai davė gerą at
mintį.... [Meinhardui] Jis yra geriau
sias mokinis kiek aš iš pagonų turėjau. ...
Meinhardas

[Paglosto Birutę]: Na, skaitykit, aš 
pamatysiu....

[Birutė šiaušiasi ir tyli.]
Kuprelis

[Įsikneibia į knygą, retai skaito]: “Tė
ve musų kurs esi danguose, švęskis vardas 
tavo, ateik karalystė tavo, buk valia tavo 
kaip danguje taip ir ant žemės. ...” 
Feliksas

[Eina prie Henriko, parodo į juos su 
džiaugsmu, ir abu išeina.]
Meinhardas

Labai puikiai tas kupris.... [Paglosto 
Kuprelį.]

(Bus daugiau)

PRABAŠČIAMS VERKSMAS 
IR DANTŲ GRIEŽIMAS

Koksai trotkas, koki zguba! 
Nor įvest civili šliubą. .. . 
Tokį vozną sakramentą 
Nori padaryt be cento.

Vos sulauksi tik mėsdiedo, 
Būdavo šimtinės rieda.... 
Tuoj nuo Jono ar Jokūbo 
Gauni šimtinę už šliubą. 
Dabar valdžia cicilikų
Tai darys beveik už dyką.... 
Tokį vožną sakramentą 
Nori padaryt be cento.
Ei, jus Šmulkščiai ir Krupau- 

čiai,
Ko jus žiūrite kaip jaučiai? 
Galit patįs but be šliubo, 
Bet supraskit musų zgubą.
Jus ten Seime iš tribūnų 
Leiskit tūkstančius perkūnų 
Tiems kurie įvesti skuba 
Lietuvoj civilį šliubą.
Prikalbėkit Voldemarą.... 
Lai pamato ką jis daro. .. . 
Jei jis netiki klebonams 
Tegul klauso nors Smetonos.
Prikalbėkit Lenką, žydą, 
Lai pamato zgubą šitą, 
Lai pamato kiek ant galo 
Pridarys jie mums skandalo, 
žodžiu, kurkit naują bloką 
Tų kurie tik rėkti moka, 
Kurie stov’ ant fundamento 
šito vožno sakramento.
Norim juk ir mes gyventi: 
Neprileiskit mus prie zgubos! 
žinot jog iš sakramentų 
Pelningiausias yra šliubas.

Ab. Krintąs.

vožna politika arba kunigėlių 
zguba kuri užeina, ba toj Lie
tuvoj visokių zbitkų išsimislina 
ir sumanė įvest civilną šliubą, 
arba “ant korto”, kaip Ameri
koj Lietuviai sako.

Tik šios eilės yra iš “Lietu
vos žinių”, ne mums tiesiog ra
šytos, ir mes talpiname jas dėl
to kad norime supažindint savo 
skaitytojus su politika Lietu
voje.

Gerb. Gaspadinė rašo: Gerb. 
Juokų Red.: Praeitą nedėlią aš 
sudariau eiles gerb. Viengun
giui, bet kad aš taip mažai lai
ko turiu tai kartais neviską ir 
peržiurtu. Matau kad pada-
riau klaidą pirmose eilėse saky
dama “Audra pergalėt, negali”. 
Mat, aš kito eiles palaikiau už 
gerb. Audros. Dabar pamačiau I 
kad gerb. Audra pilnai Vien
gungį parbloškė ir gerai pamo 
kiną. Taigi atšaukiu savo iš
sitarimą.

Jei turėčiau laiko tai mėgin
čiau daugiau rašyt.

Šį laišką berašant atvažiuoja 
laiškavežis su Kalėdų dovana. 
“Dirva”. Ačiū jums.

Dabar jau pirmadienis, o . aš 
dar tą patį laišką rašau—per
ilgai.

Penktadienį turėjau sau juo
ko iš tų V. Stonio eilių, tilpusiu 
No. 48. Aš įsivaizdinau kad 
tas jo žirgas ar nebus tas pra
gariškas Pegasas kurį Baublis 
turės kaustyt gerb. Spragilo 
aplankyto,]’ businčioj savo teri
torijoj Keploj.

>**'©>< U D1KI 
GEROVĖS skYRIUS'

ffTT DEL APRŪPINIMO ® 
t MOTINŲ IR JŲ 
jJįKŪDlKIŲ SVEIKATOS.]!!!]

šiame skyriuj® mes laikos 

nuo >aiko fvi.'deushno rei
kalus įdomias btbdanflonta 
motinom* ir motinoms

kadlklg.z

Kūdikių aprOpbdmai Ir 
cčjlmaa yra dalyku <yn» 
•tartos šeimynai ir Uotai 

(r mes jaučiame, kad ■*! 
yra dalykas, kurj mm t»-' 

rimo regullariAkala 
larplals

STRAIPSNIS 205 
l , 

Kas Reikalinga Jaunų Vaiky 
Auginime

Dabar pasiekėme vietą kur kūdi
kiui duodama kietesnių valgi;. La
bai svarbu įdiegti maisto papročius 
kolei kūdikis jaunas. Nes šiandie
ninis kūdikio valgis nulemia koks jis 
žmogus bus ateityje.

Maistą kūdikiams nereikia aprink
ti tik iš vieno ar dviejų valgių. Rei
kalinga įvairumas idant kūdikis 
gautų įvairią budavojančią medegą. 
Vienodas maistas ir nusibosta. Pa
prastai po 12 mėnesių motina turė
tų nusistatyti valgių sistemą ir pri
daboti kad kūdikis jos kietai laiky
tųsi. Kiekvienas naujas valgis tu
ri būti atidžiai padaroma ir iš pra
džių teikiama tik po mažai. Visados 
reikia penėti reguliariškomis valan
domis ir neduoti nieko penėjimo tar
pais. Pas daugelį kūdikių šitokį per
maina ir paplatinimas valgių duo
dasi sunkiai. Jie pilnai pienu paten
kinti ir atsisako nuo kitų sotesnių 
valgių. Tokiais atvejais neduok pie
no iki nebus suvalgyta kietesni val
giai. Jei abu duosi sykiu tai kūdikis 
išgers pieną neims kito. Sekanti sis
tema pavelys motinai pasirinkti tin
kamų valgių penėjimui. Nepatarti
na daryti permainų valgiuose labai 
karštame ore.

Vienas šaukštukas Eagle Brand 
kondensuoto pieno pridėtas prie vie
nos uncijos virinto vandens padaro 
mišinį sotumu vertą šviežiam pie
nui. Kur tik vartojama žodis pie
nas reikia miešti Eagle Brand mi
nėtu budu.

Maistą reikia duoti nuo 12-to iki 
15-to mėnesio — po penkis sykius į 
dieną:

duona; šmotukas cukoriaus ir 6—8 
uncijos pieno.

3 po pietų — Jautienos, vištos, ar
ba avienos buljonas, su ryžiais arb.i 
sena duona, šešios uncijos pieno, jei 
reikalaujama. Duona su sviestu, ar
ba cukorius. Daugelis to amžiaus 
vaikų jau ims ir suvirškins obuolie
nę arba slyvas. Jei to duodama, 
apleisk pieną.

G vakare — Du šaukštai javinių 
košelių su 8 uncijomis pieno; šmotu
kas cukoriaus. Senos duonos ir svie
sto.

10 vakare — šaukštas košelės su 
8 uncijom pieno.

Vaikai po 15-tam mėnesiui reika
lauja daugiau pridėčkų prie valgių. 
Kitame straipsnyje apie

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

Didelis 3 Pėdų Telesko
pas tik $1.85

Žmones ir daiktus už my
lių tolumo pritraukia ar-

1 ti. Duos naują smagu
mą namams, ūkei, ke
lionėj, sporte. Matysi ; 
mėnulį, žvaigždes kai 
dar nematei ikšiolei. 
Naujas Ferry “Won
der” teleskopas yra 
5 dalių—virš 3 pė
dų ilgio, 12 colių 
sustumtas. Visas 
misingo. Labai 
padidinantis.
DYKAI! 
Visai DYKAI.' 
Gražios makš- 

nešiojimui.tjs

bokšte.” Edward

Leng- 
, tin- 
nešio- 

8 sy- 
didina. 
paten- 
“Won-

žuvau- 
Thorn.

80 me- 
negau- 

čiau kito šio nie
kam nei už $10 
neduočiau.” A. R. 
Walker. “Matau 
laiką iš 5 mylių 
atstu bažnyčios 

Foster. “Galiu at-
skirt orlaivio spalvą už 4 mylių.” 
Mrs. L. M. Yarbrough. “Mačiau ju
rų žibintuvą 18 mylių atstu.” ClycU- 
Scribncr.

NESIŲSK PINIGŲ.
Prisiųsk vardą ir adresą, ir Ferry 
Wonder 3 pėdų teleskopas su dėžu
te ateis. Užmokėsi pastoriui $1.85 
ir kelis centus už persiuntimą. Pa
sitenkinimas garantuojama arba pi
nigai grąžinami. Nedaug jų turim. 
Užsakyki! šiandien!

FERRY & CO.
Dept. 1070 Chicago, III.

vas, 
ka 

tis, 
kius 

‘Esu 
kintas 

der” teleskopu. 
Tėra i jau sub-
mariną 3 mylių 
tolyj.”— Phillip 
Brush. “Matau 
skersai Mississip

pi žmones 
jant.” —M.
“Esu veik 
tų ir jei

Camel—didžiausis tabako žodis visu laiku« t

NIEKAD rūkymo istorijoj nebuvo tokio 
cigareto kaip Camel. Jokis kitas cigaretas 
nebuvo taip maloniai sutinkamas tiekose 
milionų namu.

Kada Camels pasirodė pasauly jie sutverė 
visai naują jausmą užganėdinimo ir pasiten
kinimo rūkyme. -Miliūnai kurie išbandė 
visus, kurie gerai galėtų mokėti brangiau, 
ruko tik Camels.

Camel yra pasaulio numylėtas cigaretas. 
Camel remia didesnis skaičius pirkėjų negu 
bile kitas cigaretas turėjo. Kodėl? Dėlto 
kad Camels susideda iš parinkčiausių augi

namų Turkiškų ir Amerikoniškų tabakų. 
Dėlto kad Camels niekad nenuvargina sko
nio ir niekad nepalieka cigaretinio atsida
vimo. Didžiausia tabako organizacija pa
sauly sudeda viršiausį Į šitą vieną cigaretą.

Jei norite labiausia prisirpusio minkštumo 
kokis kada nors paėjo iš cigareto, pabandy
kite Camels. Nežiūrint kiek jus sutinkate 
mokėti, jus šiame garsiame pasirukyme 
rasite kiekvieną puikią ypatybę kurios kada 
nors ieškojote cigarete.

Pasiimkite Camel!

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WINSTON-SALEM, N. C. '



Areštavo “drai reiderius”. 
Andai kada po kratai jieškani 
alkoholiškti gėrimu mirė viena 
Vengrė iš išgąsčio, Clevelando 
vengrai sušaukė viešą mitingą 
ir išnešė miesto valdžiai pr-- i 
testą reikalaudami uždraust'| 
aplinkiniu miesteliu taikos te:-! 
sė.jams daryti kratas privatiš 
kuose namuose. Policija tą už
draudė. Bet šiose dienose to
kie krėtėjai iš Newbmgo už 
puolę vieno Vengro krautuvėlę 
reikalavo $50 arba sakė i;eš-i 
kos degtinės ir areštuos. Jis 
davė $25 ir po to raportavo'po
licijai. Policija tuos kretėjo: 
areštavo.

Patartina Lietuviams netylė
ti jeigu kokie neva tvarkos da 
botojai užpuola, nes jie už;n1 
la apiplėšti. Raportuoki! apie | 
juos.

Miestą užsnigus. prie apva
lymo gatvių paimta 600 darbi
ninku.

v 4* 4-4-F -r •*- «r * v ♦> ą •£♦ 4.4

o ROSEDALE ©♦ 
Dry Cleaning G04 I

. PETRAITIS, Prop, y
* 6702 Superior Ave., *

ELEKTRIŠKOS DOVANOS KAI.i?.. 
DOJIS

giminėms

UNCLE WIGGILY’S TRICKb PARDAVIMAI

dargai

geriausių 
šiandien 
Tie dalyk

ir praktiškiau 
rrn elektriški 
ai vrn naudingi

nekurn

lovanojant

Kalėdų laikas jau ateina ir dau
gumoj namų žmonės galvoja kokias 
dovanas jie duos

Refrigerator#

Toaster

PADARYKIT ŠIAS KALĖDAS
SAVIŠKEI KUOGERIAUSIOMIS

Vacuum
Cleaner

Percolator

Grill

Iron

(“GIVE SOMETHING ELECTRICAL”)

L^ALIT padaryti Kalėdų džiaugsmą visam metui 
savo motina, savo žmonai, savo mylimajai ar

ba moteriškai arčiausiai ir brangiausiai savo šir
džiai — duodant jai ką nors elektriško.

Motinai arba žmonai, joki kita dovana taip neat
sakys kaip kas nors kas padrys jos gyvenimą ma
lonesniu ir jos dienas smagesnėmis — elektriškas 
.'kalbtuvas, elektriškas prosytojas, elektriškas šal- 
dyojas, arba vacuum valytojas.

Draugei arba mylimajai, joki kita dovana nesu
teiks tiek, džiaugsmo kaip graži lempa, elektriškas 
rpirgintojas, arba kitekis dalykas.

Yra daugybe kitų Įvairių elektriškų dalykų kurių 
šTėoterįs nori ir vyrai gali padovanoti — toasterių, 
perkolatozių, kaitinimo padų, plaukų raitymui ge
ležėliu, siuvamų mašinų, plaukų džiovinto jų.

Suelektrizuokit savo mylimuose kuriuos labiausia 
mylit duodami jiems elektriškas dovanas. Eks
pertai kurie užžiuri Parodą Visko Elektriško del 
Namų, 14-tam Aukšte, Statler Hotelyj, mielai pa
gelbės jums išrinkti jūsų dovanas. Įžanga ten dy
kai; nieko ten nepardavinėjama,

14 Aukštas Hotel Statler

Parsiduoda 1603 
Lexington avė., 
maliavų kratų ve. 
savaitinių 
jos.

PROGA BIZNIUI
79th St. arti 

geležinių daiktų ir 
Garantuoju $500 

ineigų. Nėra kompetici-

mėsinyčia. Telefonuokit
1161. Del daugiau smulk-Shadyside

menų klauskit pas Zimerman. 12900;
Buckeye road. (48)

8202 Detroit Ave., novelty ir mo
teriškų suknių krautuve, nešanti $80 
į savaitę pelno. Parsiduos už ma
žiau negu $1,000, moterijos ir ra-

Taipgi reikia parduoti saldainių ir 
mokyklos reikmenų krautuvę tarpe 
Starkweather avė. kampas Profes
sor avė. Matykit Zimerman, 12900 
Buckeye Rd. (51)

Mrs. Whittens Beauty and Hair 
Bobbing Parlor. 10418 Somerset av. 
Neša $150 gryno pelno Į savaitę. 7 
metai išdirbtas prie tų pačių savi
ninkų. renda. Smulkmenų

Zimerman, notaras,
12900 Buckeye road.

TYRAS BIČIŲ MEDUS 
cit medų, jis apsaugos jus nuo

5 svaru viedrukas $1.65. Ke- 
edrukus imant duosiu pigiau.

tuolių visokių nuo $2 pora ir aukš
čiau. Gončai šunes medžioklei po 
$15. Labai gražių vištų apželtkojų 
pora $10.

P. 1). ANDREKUS
Box 107 . . . . Pentwater.

PARSIDUODA

Public Auditorium, Penktadieni, Gruodžio 3 d
St. Clair ir E. (ith St. Pradžia S vai. vakare.

Wladek Zbyszko, Lenka
su

Hans Steinke, Vokiečiu Milžinu
Imsis iki laimėjimo du sykiu iš trijų.

Karolis Sarpalius, Lietuvių čempionas -
su

Sewine Machined

Waffle 
Iron

Vibrator

Hair 
Dryer

>Vf4-A
Heir l

Freddy Myers, Žydų čampionu.

Charley Fox su Frank Noewe?

Street
Cleveland, Ohio.

Skanių Gėrimų ir 
Smagi užeiga del Lietuvių.

1386 East 65th
Kampas Luther Ave.

Parduoda “DIRVA” ir kitus laikraščius.

Albino A. S tankumo
mėsa. Dešros, Duona, Pienas, Vaisiai, Daržovės ir tt. 
Dideliame pasirinkime Groseriai, Šviežia ir Rūkyta
Užlaiko didelę Krautuvę visokių Saldainių, Minkštų

Rūkymų.
Meldžiam užsukti:

Tikietai 81.1(1 ir 82.20.
duoda pas Dreher’s, 1226 Huron Road 

“Dirvoje”.

IŠDIR-

\vų, karūnų, draugystėms visokių 
nklų. ir tt. Geras, pelningas, vei- 

u. Pardavimo priežas- 
šią šąli. Informacijų 
antrašu: (
M. J A N K,

7913 Superior Ave. ( ievealnd.

tis apleidžiu 
klauskit šiuo

ŠVIEŽI FLORIDA GRANDŽIAI
Šviesi Saldus Florida Grandžiai S3 

už dėžę iš trijų šimtų didelių Gran
džių. Vaisiai geri ir garantuoti, ar
ba grąžinama pinigai, 
me persiuntimą. Tai 
šia dovana Kalėdoms, 
gus su užsakymu.

ACME FARMS 
Gainesville, Florida.

bus puikiau- 
Siųskit pini-

G.ROSERNĖ IR BUČERNĖ

Pristatoni visokius
ir del privatiškų reikalų Į namus.

W.WAVAWoWnVWA W

užsakynius del Baliu, Pikniku, Vestuvių. Krikštynų ir 
Telefonas RANDOLPH 3262.

^W.VZ/AVAVoV.V.VWA1/^

FAGLE ŠTAMPAI SUTAUPYS JUMS 3%.

Vertėjai mokanti jūsų kalbą noriai pagelbsti pirkinėjimuose. .1

— Patarimas Dykai
“Dirvos” Skaitytojams. 

UŽ PATARNAVIMA MOKATE. 
HENRY J. MENDELSOHN

(Advokatas iš Kauno) 
1387 East 241 h Street Cleveland

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

VYRAMS, MOTERIMS IR VAIKAMS
Moteriški Sliperiai $1.29

Moteriški miliniai sliperiai su kietais padais ir guminiais kul
nais, gražiai apsiuvinėti, mieros 3 iki 8. Basemente .

Moteriški Miliniai Moccasins $1.00
Miliniai gražiai apsiuvinėti mocassins, minkštos odos padais, vi

sokių spalvų, mieros 3 iki 8, gražus apsiavimui. Basemente.
Kūdikiams Batukai 89c

Mergaitėms ir vaikučiams miliniai batukai, gražiai išmarginti, 
storais padais, mieros 8’,2 iki 2. Basemente.

Miliniai Moccasins 69c
Vaikams miliniai moccasins, minkštos odos padais, įvairių spal-
, mieros 5 iki 11. Basemente.

Vyriški Odiniai Sliperiai, pora $2.00
Everett ir Romeo sliperiai, guminiais kulnais, tvirti nešiojimui, 

specialiai nupiginti Basemente.
Vyriški Miliniai Sliperiai, pora $1.39

Hylo ir Everett stylių, įvairių spalvų, minkštais padais, specia
liai nupiginta Basemente.

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiHiniiiiiiDiiiiiiiiniir 
= Prospect 2420 Central 1766 =
j THE F. W. ZIMMERMAN CO. į 
i Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- Ė 
: kuo jam, išleidžiant ir sukraunant. Į
Ė 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiinHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiijiuiii^
W/AWWJWJVliW.Wi WAWAV.W1VJV.VJWAW

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS ■
Eikite pni tikrą Spocialistą, 9 b® 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius na
ši klausines kokia liga sergi ir, kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apaipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros hgoa. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggr-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Baidp-

S

Telefonas Main 6111

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

C. D. A1NGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimą.

.Č’ riologiškaa egzaminavimas kraujo ati- 
tįJĮ dengs man tikrą jusij ligos prisiėst;

ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jusij sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpus juslus 
nervus ir kenčiate nuo uinooaijim* 

kraujo, turite Išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas uisisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaitro- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąširdzk- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10466 Euclid Av. Kampas E. 105th St. SS Ireland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARI6 4. '
Ofiso valandas: Nuo 10 ryte iki 4 — nue S Dd I vakare. 

Nedildieaiais aso 10 iki L
V17AV.'.W.W.W.W.V.,W.V?/.V.V.7«W.7W.VWA'>V^

s

*
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po Lietuvą!
PAS IDAIRIUS

SWWWiV.-.WA,.W.W^.W.,^W^WW'.VAiW^V.‘V\.,V\iWJ,A‘'.

KAS KAM RUPI
Lietuvos pažangi liaudis su

ka sau galvas kaip pagerinti 
krikščionių nualintą šalį, kaip 
pakelti daron morališką žmonių 
nupuolimą, ir kaip apšviesto 
tamsią Lietuvos liaudį. Tai 
sunkus darbas, nes trūksta lė
šų, o be lėšų šie darbai sunkiai 
vystosi. Tie kurie lėšų turi il
tie kurie gali lėšas iš žmonių 
gauti prie šių darbų nepriside
da.

Kunigai giriasi buk jie pir
mutiniai Lietuvos liaudį švie
čia, bet štai kaip jiems apšvie- 
ta rupi. Panevėžio vyskupija 
turi pastatyti Panevėžyje 'ka
tedrą kuri kainuos pusę milijo
no litų tik užbaigimui. Tuos 
pinigus turės sudėt vargo žmo
nelės. Toje pačioje vyskupijoj 
taisys keletą bažnyčių ir vieną 
rengia naują statyti, kam rei
kalinga pusantro milijono litų. 
Bet visiems aišku kokią naudą 
gauname iš bažnyčių. Jau dvi- 
dešimtis amžių kaip ji skelbia-' 
si nešanti šviesą, bet kad no 
mokyklos tai krikščionija tebe-| 
butų laukinė sekta.

Be to dar Lietuvoje mieste
liuose yra daug tokių vietų kur 
iš cerkvių perkrikštijo bažny
čiomis, ir jos daGar stovi užra
kintos. Ar nebūtų naudingiau 
buvę cerkves paversti į mokyk
las arba liaudies namus? Jei
gu tie milijonai skiriami baž- 

butų sunaudoti apšvie-
tai tai pas mus užsidarytų ka
lėjimai, girtuoklystės ir paleis
tuvystės vartai.

Karklų žvirblis. ]{ęs

nyčiai

tę-

vy-
pa-.

antrų metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo, o jo sūnų Alfonsą vie
niems metams kalėjimo. “L.”

Neatvykus svarbiausiam liu- vo teiktas, byla apie kunigą iž
dininkui kuriam, šaukimas bu- skirta ir atidėta. “L.”

sų gėroji valdžia daro.”
Kokia partija nevaldytų, bet 

jeigu kita partija skleidžia apie 
melagystę tai tokią melagę rei
kia palaikyti už nekulturin- 
giausią ir šalinti iš liaudies tar
po.

Senu mokesčių statymu, už 
pirmos irušies žemę reikėjo mo
kėti po 9 litus už ha. Dabar 
reikės mokėti po 7 litus 50c.

Už antros rūšies žemę mokė
jos! 7.50 lt., dabar bus 5.50 lt.

Už' trečios rūšies žemę buvo 
iltai, dabar bus 3.70.
Už ketvirtos rūšies žemę 

vo 1.50 lt., dabar bus 1.20
Seniau už žemę valstybė

vo 18,485,247 litus, dabar gaus 
13,970,475.

Bet valdžia suprasdama sa
vivaldybių reikalus leido joms 
surinkti vietoj 5,269,008 litų, 
8,382,285 litus, bet ir tai dar 
žemės mokesnis lieka mažesnė 
ant 1,401,395 litų, kas ūkinin
kams yra labai svarbu.

Iš to ir galima spręsti kaip 
melagystės galai, nesukavoti.

Su teisybe krikščionis toliau 
galėtų nueiti, dabar gi melagy
stė lieka jų partijos juoda dė
me. P. Kriukelis.

b
bu- 
lt.
ga-

parmušė pamotę žemėn, ir tė
vas su sunum parvertę ją že
mėn, vienas laikė, antras bota
gu kapojo. Ta ekzekucija 
sėsi apie valandą.

Ištrukus iš sužvėrėjusių 
ro ir posūnio rankų Pur-nė
lindo po lova. Mušeikos lazdo 
mis ėmė badyti. Gavus dar ke
letą smūgių pabėgo pas kaimy
nę, kur apalpo.

Pakviestas gydytojas apžiū
rėti sumuštąją rado visą kūną 
vieną mėlynų smūgių ii’ vielų 
nupinto botago. Policija susta
tė protokolą ir perdavė 
teismui.

Apigardos teismas už 
žiaurų elgimąsi su žmona
50 metų amžiaus, nuteisė ptis-

byla

toki 
vyrą.

čaičio (zakristijono), Jurgio 
Šatuno, Kazio Vaičiulaičio-Vai- 
čiulio, Zenono Dapkaus (van
dens kelių policininko), Aloizo

DEMONSTRANTŲ BYLA , Gecevičiaus ir Kun. Polonskio. 
Kauno apigardos teismas 2 ( Vaičaitis, Šatunas, Vaičiulai- 

d. Gruodžio sprendė bylą Birže-1 tis ir Dapkus nubausti kiekvie- 
lio 12 dienos suruoštos komu- nas po tris mėnesius paprasto 
nistų demonstracijos ir Rotu- kalėjimo.
šės aikštėje susirėmimo su po----- -—--------------------------------
licija. Kaltinta aštuoni^ika as- 
menų. Viso iššaukta 88 žmo
nės. “L.” j

VILKIJOS FAŠISTAI NU
BAUSTI

Lapkričio 13 d. Vilkijos nuo- j 
vados taikos teisėjas nagrinėjo j 
bylą kaltinamų platinime fašis
tinių atsišaukimų, Vinco Vai-

Ionite
For Cuts and Wounds

Saugokitės užsikrėtimo! 
Tepkit visus įbrėžimus, 
susižeidimus ir įpjovimus 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku. Zonite 
Stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydyti.

APDARYTA JĮ

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

“D1RVOS” KNYGYNAS
6820 SUPERIOR AVENUE 

Cleveland, Ohio.

All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children's Musterole (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

kai parėjo

Don’t Fuss With 
Mustard_Plasters

Musterole, made of pure oil of mus
tard and other helpful ingredients, will 
do all the work of the old-fashioned 
mustard plaster —without the blister.

Musterole usually gives prompt relief 
from bronchitis, sore throat, coughs, 
colds, croup, neuralgia, headache, con- 
gestion,rheumatism, sprains, sore mus- 
des, bruises, and all aches and pains. 
It may prevent pneumonia. All drug
gists—35c and 65c jars and tubes— 
hospital size §3.

Better than a mustard plaster

TEISMAS Už MUŠIMĄ
Kauno apigardos teismas tu

rėjo šitokią šeimyninio gyveni
mo bylą.

Tas Įvyko šių metų pavasari. 
P. Pur-nė, 29 m. amžiaus, ka 
vyro nebuvo namie, už kažin ką 
susibarė su savo posūniu Al 
fonsu, 20 metų amžiaus. Įpy

Alfonsas kirto pamotei
bonka du sykiu j sprandą ii' 

Pur-nė pa
vaiką nuėjo 
išbuvo visa

MELUOJA IR GALŲ NESU- ismete lauk- 
K1VOJA i ėmus savo mažą

. i pas kaimynę, kur Krikščionis suka galvas kaip t .. . , .. dieną ir nakvojo, nors kokiu budu apšmeižus da-| _ , . ,, . , Rytojaus diena,bartine valdžia, o nerasdami' ‘ .. , ;. . . . x. i namon, vyras pradėjo ja koho-priekabiu stengiasi meluot:. . . , _ . v .. ti ir griebėsi mušti. Pur-nė įsi- Nors j u melagystės yra labai . ,kibo rankom i du r u rankena ’r aiškios, bet tamsi liaudis pati- .. _ __ , ‘nesidavė parblokšti. Tuo tarki. Pavyzdin, dabartiniu laiku. Jt _
, v-. . , ... . , ,, PU atbėgo posūnis Alfonsas,krikščionių laikraščiai paskelbė -- --------------------------
kad dabartinė valdžia padidina 
žemės mokestį. Prieš rinkimus 
žmonės laukė mokesčių suma
žinimo, o čia paėjus gandams 
kad žemės mokestis didinama, 
tai žmonės apsigando ir pradė
jo peikti valdžią. O tuos vei
kėjus kurie dirbo kad Lietuve 
je valdžia butų pažangi pirštais
bado sakydami: “Matot ką j u- - _____

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

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
At your drag gist, 25 c

The Knight Laboratories, Chicafjo

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

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains 

_ w*tb
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SPORTAS.

O ' 9Artistė Liuda Sipavičiūtė | 
Dainuos kitą Nedėklisnį
Dar tik dešimts dienų lik-i; 

iki koncerto operos artistės L.. 
Sipavičiūtės, kuri su gcrtK-.-i •. 
pasekmėmis vis.-.1 ši rudeni ko.-, 
ceriuose Lietuvių kolonijose.

Pereitų nedčldienį .ji dainavo1 
Detroite, o Gruodžio 8 ir di. 
dienas po to dainuos P.ttsL.ir- 
<>■:> anielinkė.j.

Clevck-ndą aplankys Grv : 
džio 1!) d., nedėtoj, ir dainuos 
Lietuvių saloj. Tai bus n d'- 
l'os vakaras. Proeraoiss pra
sidės nuo 8 vai.

Ji yra vienatinė Lietuvių d..!-- 
r.iuinkč kuri dainavo tose pa
čiose operose Maskvos Imper'a- 
lej operoj kuriose dainavo ir 
Šaliapinas dar carizmo laiktiO-Į 
;.<s Tada Rusijoj opera buvo 
pastatyta ant aukščiausio laip-j 
snio. Tik po suirimo scnos’o-l 
Rusijos tegalėjo pasklisti i pa- 
.-.■’.u!i visi ai t'stai. kurie ten gc-1 
ra duona turėjo. Ši rudeni jau 
tris iš tos pačios imperialės ope
ros artistus girdėsime Clew-. 
landė: nesenai girdėjom šalia-; 
piną ir Babravičių, dabar Liuda ' 
Sipavičiūtę.

Koncertą rengia Sandaros 18! 
kuopa.

IŠKELIAVO LIETUVON
šiose dienose apleido Clcvc- 

lando Western Reserve univer
sitetą Benediktas Šiaulis, kuris 
čia buvo atsiųstas Rockefeller 
Fundacijos studijuoti aukštes
ni farmakologijos mokslą. Jis 
gryžta per Europos miestus į 
Kauną, kur universitete užims 
medicinos fakultete farmakolo
gijos katedrą kaipo profeso
rius. P. šiaulis išbuvo Cleve- 
lar.de apie du metu, bet mažai 
kam buvo žinomas, tik retkar
čiais viešėdavo “Dirvos” re
daktoriaus namuose. Turėda
mas visus moderniškus patogu
mus naujai įrengtoj medikalėj 
mokyklos laboratorijoj p. šiau
lis išnaudojo visas progas dar
bui ir dirbo dieną ir naktį kad 
kuodaugiau mokslo pasisemtų 
ir kad butų Lietuvai naudin
gesnis.

..SLA. 14 KP. RINKIMAI..
Bclševikėliąi pereitą savaitę 

susirinko Į SLA. 14-tą kuopą 
organizuotai ir pasiryžo užval- 
dyt kuopą. Bet kada atėjo rin
kimai valdybos jie parodė visą 
savo intelektualę spėką — tik 
vieną pirmininką teturėjo, ku
ri ir išrinko, tai Baltrušaitį, o 
i visas kitas valdybos vietas 
prisispyrę norėjo įgrūsti tauti
ninkus. Kada tie neapsiėmė 
pasirodė ką daugiau bolševikė- 
liai turi: nagi veik negramot- 
ną moterėlę ant sekretoriaus, 
kiti irgi tik tokie teišrinkta.

Eina gandai kad tie nauji iš
rinkti sekretoriai atsisakys iš 
tų vietų ir raudonieji prašys 
tautininkus gryžti į senas jų 
vietas. Bet tada turės būti vi
ses valdybos rinkimas, ne ki
taip.

Kiti šneka kad bolševikėliai 
neduodami finansų sekretoriui 
dalint .balsavimo lakštelius pa- 
sinaijdojo proga (ar gal visai 
nežiniomis) dalino lapelius ir 
suspenduotiems (nes tik sekre
torius žino kurie suspenduoti) 
ir pertai balsavimuose jų kan
didatas gavo penkis balsus dau
giau ant pirmininko. Kor.

Sandaros 18-tos kuopos susi
rinkimas bus antradienio vaka
re, Gruodžio 14 d. Lietuvių sa
lėj. Nariai malones dalyvauti, 
nes bus renkama artistės Sipa
vičiūtės koncerto darbininkai. 
Bus ir kitų svarbių reikalų.

Dr. V. Kudirkos draugystės 
valdyba 1927 metams išrinkta 
veik visi tie patįs. Pirminin
ku liko A. Žukas, finansų sek
retorium V. K. Yurgilas-, pro
tokolų V. P. Banionis, iždinin
kas Žiuris.

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susivienijimo 

Prakalbos atsibus 
W.m. Abel Salėje 
7017 Superior Ave.

ŠIOJ NEDĖLIOJ lygiai 3 v. p.p. 
Tema: “Kas yra Musų Dievas?” 
Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Artistė Liuda Sipavičiūtė, kuri dainuos CIevelande Gruodžio 
19 d.. Lietuvių svetainėj. Sandaros 18-tcs kuopos koncerte. Karolis Sarpalius, kuris susikimba su Žydu, Freddie Myers, miesto auditorijoje.

Iš MOTERŲ KLUBO
Pirmadienio vakare, Lietuvą 

Moterų Klubas turėjo susirinki
mą Onos Mihelichienės namuo
se. Dalyvavo 18 moterų, tara 
jų keturios buvo naujos narės.

Klubas sutverta su tikslu mo
kinti pilietybės tų kurios pags! ' 
dalija bei abelno pažinimo val
džios sistemos. Laikas nuo lai
ko klubas kvies kalbėtojas įvai- ! 
riais klausimais liečiančiais sies 
dalies valdžią.

Astuonios moteris įsirašė į 
■pilietybės pamokų klesą. Vi
sos moteris kurios žingeidau- 
jasi šitokiu klubu yra kviečia
mos prisidėti, taipgi galit atsi
lankyt į susirinkimus pasiklau
syti. Susirinkimai bus pirmą 
pirmadienį mėnesio. Apie vie
tą bus pranešta “Dirvoje”.

Sekantis susirinkimas bits 3 
d. Sausio. O. Mihelichienės na
muose, 1200 Addison rd.

Moteris.

KAM TAS REIKIA?
Susitvėrė čia SLA. jaunuolių' 

kuopa ir pradėjo veikti. Pasol, 
mės neblogos, ir tik linkėkime 
gerų pasekmių. Bet jau atsi
rado užvyduolių kitose organi
zacijos. Pirmiausia pradėjo :•■ ’ 
priešingos pusės kalbėti katali 
kų Susivienijimo pirmininkas 
Jis jau saviems kalba kad ii 
lie turį pradėti jaunuolius link 

■ves traukti ir neprileisti prie 
SLA. Jo sėbrai jam pritaria, 
akydami kad ir jie neturi apsi

leisti. Taip jau mes senai ži
nom kad SLRKA. ima pavyz
džius nuo SLA.

Kitą pavyzdį pavydo turėjau 
Gruodžio 5 d. atsilankęs vienos 
draugijos metiniam susirink'- 
me. Ta draugija yra tautiška, 
bet joj priguli keletas sovietiš- j 
kų gaidžių. Jie toj draugijoj į 
pradėjo duoti sumanymus kad 
kaip organizuojama į SLA. jau
nimas taip ir į tą draugiją rei- ! 
kia traukti jauni vyrai nuo 1'8 
iki 20 metų įleidžiant dykai be I 
įstojimo mokesnio. Kitas da
vė pasiūlymą kad priimti be 
įstojimo mokesnio iki 25 metų 1 
amžiaus. Ir tą pasiūlymą taip 
karšatį svarstė, pavydėdami S. 
L. A. pradėtai jaunuolių kuo 
pai. Balsavimais nutarta pr: 
imti į draugiją narius dykai iki Į 
21 metų amžiaus per visus se-I 
knčius metus. SLA. Narys.

Pranešu Visiems
Clevelandiečiams

i s d ienom i I 
užpildžiau savo 
krautuve gražiau
siais ir naujau
sios mados pa
puošalais ir viską 1 
parduodu pig:ai> i 

negu kitur. Didelis rnikinis visokiu I 
Deimantų, vyriškų ir moteriškų ran
kinių laikrodėlių, visokių stalinių se- , 
tų, sidabrinių, sidabruotų, nikeliuotų 
ir ncplėtmuojaneio metalo kuris la
bai aštrus.

Tik kų gavau daugybę labai gra- j 
žiu elektriškų lempų, pagal naujau
sio išdirbinio ir žemos kainos.

Gražiausių vyninių setų ir kito
kių dalykėlių, net negalima čia su- 
vardinti del vietos stokos.

Maloniai kviečiu visus draugus.1 
pažįstamus ir naujus kostumerius— i 
visiems patarnavimas teisingas ir į 
mandagus.

V. D. Štaupas, Jeweler'
6701 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.

Marė ir Justinas Miščikai.
6725 Edna avė., šiose dienose 
susilaukė naujos dukrelės.

šie pasiuntė pinigij Kalėdoms s-.ivi.i- Į

kiams j Lietuvą per “Dirvą”

Pranas Vaičiūnas.
Kazys šutris.

• J. Stanislcvaitis (iš Millino 
eket, Me.)

Pranas Marcinkevičius (Ru-' 
sijon)

Juozas Petkunas
J. Rucevičius
Simas česnavičius 
Mikas Cigas 
Jonas Dagilis 
Vincas Petraitis (iš Longley- 

ville, III.)
J. Bernotas (dviem) 
Kazimieras Cervinskas. 
Pranas Zykus (dviem). 
Marė Stanaitis 
Jonas Vaitkunas, 
Petras Visockis (iš Detroito) 
Agota Katkienė (Akron) 
A. Virbiekienė (keturiems) 
M. Jocius (iš Akrono) 
S. K. Mežanskas (dviem) 
Antanas Matusevičius 
Vincas Debesis
L. Bagdonas 
Kazimieras Tvaska 
Marė Petka (dviem) 
Juozas Gilius
M. Kudžius
Juzė Andriukaitienė (iš Ka

nados)
M. Petrauskas 
Jurgis Reinys (dviem)

, J uozas šopis 
Stasys čerauka 
Alena Garuckienė 
Jurgis Jocunskas (dviem) 
Justinas Miščikas 
S. K. Mežanskas 
Juozas Milmontas, 
Justinas Kudirka, 
Bronius Donaitis, 
Jurgis Matulis, 
Stasys Kazokas, 
Ben. Velička, 
Vincas Jankauskas.
F. Kralikauskas (Plymouth,; 

Pa), (dviem)
Juozas Pervažas, 
Jonas Sereika, 
Adomas Dubauskas, 
Kaz. Vidugiris. 
Jonas Varnelis. 
Jonas Sereika, 
Petras Samsonas, 
Adomas Dubauskas.
J. Pervažas, 
A. Kibeika, 
Kaz. OkUlevičius, Goodman, 

Wis.
Am. Baravvkienė, Branch, 

Mich.
Juozas Tamulionis, Youngs

town, O.
Jonas Rėkus, 
Ona Radžiukinienė, 
J. Paspirgelis, 
Juozas Alekna. 
Dominikas Mordas, 
A. Adomaitis, 
Jurgis Dapkus, 
Simonas Murinas, Kanada, 
Klem. Žvinis, 
Nellė žvinis.

Sai palias Risis CIevelande 
su Žydu ši Penktadienį 
(Ristynės Gruodžio 10 d.) 
žydai beveik nuo Vytauto 

laikų gražiai ir draugingai su
gyveno su Lietuviais, bet tur
būt nuo šių imtynių miesto au
ditorijoj penktadienio vakare 
turėsim susipykt, kada Sarpa- 
lius papurtys tų barzduočiu 
sunkios vegos čampioną.

Karolis Sarpalius jaučiasi la
bai gerai ir sako žydeliui nėra 
pi ego.-' prieš jį pasistatyti, ne
paisant ar nuo to vakaro turės 
skilti draugingumas tarp žydų 
ir Lietuvių ar ne.

Marotta parkviečia Sarpalių 
vi! į Clcvelandą. kadangi per
eitose ristynėse Sarpalius pati
ko ne tik Lietuviams, bet ir vi
sų tautų publikai (isškyrus po
nus Lenkus, suprantama). An
gių spauda sako kad Sarpalius 
Įgavo daugiausia pasekėjų CIe
velande. kaipo naujai pasirodęs 
negu kokis kitas kada CIevelan
de atvykęs listikas. Sarpalius 
turi daug pasekėjų tarp aukšto 
mokslo žmonių ir studentų, nes 
buvę čampionas Didžiųjų De
šimties universitetų, ir baigė 
Chicagos Universitetą su Mok
slo Vyro laipsniu. Clevelan- 
das pilnas biznierių ir mokinių 
kurie tuos universitetus lankė, 
taigi jie yra jo draugai.

O abelnai publikoje Sarpalius 
turi simpatijos nes gražiai ir 
mandagiai imasi.

Sarpalius pragarsėjo kaipo 
universitetų čampionas 1923 m. 
kada parito Ohio State univer
siteto čampioną, Harry Steele, 
kuris buvo už jį 30 svarų sun
kesnis. Steele po to nuėjo i 
Olympiškas žaismes ir ten ta
po sunkios vogos čampionu.

Pirmoj poroj tą vakarą risis 
Charley Fox su Noewer, abu 
vietiniai.

Paskutinėj poroj risis Hans 
Steinke, milžinas Vokietis, 265 
svarų, apie 7 pėdų aukščio, su 
Wladek Zbyszko. Vokietis sa
ko, jeigu Sarpalius Zbyszko ne
pribaigė tai jis pribaigs.

Ristynėse lankosi vyrai ii' 
moteris. Tikietai gaunami ir 
“Dirvoje”, bet tą patį vakarą 
gausit tik iki 5 vai., po to ti
kietai bus paimti iš “Dirvos”.

Marotta sako, jeigu Sarpa
lius gerai apsidirbs su Žydu tai 
sekančiose ristynėse duos jam 
Strangler Lewis, arba Joe Ste- 
cher arba Joe Malcewicz, Len
ką.

SARPALIUS KITUR
Pereitą pirmadienį Sarpalius 

ėmėsi New Yorke su Martin 
Lueke, bet pasekmių dar neži
nom.

Antradienį ėmėsi Brooklyn'! 
su švedu “tigru” Charley Han
sen. Kas laimėjo nepatyrėm.

Ketvirtadienį, Gruodžio 8 d., 
ėmėsi Bostone ir iš Bostono tą 
pat naktį sėdo traukiniu ir iš
keliavo į Clcvelandą, čia priku
lia penktadienį po pietų.

Balandžio mėnesį Sarpalius 
ruošiasi stot į universitetą Bos
tone ai' kur kitur ir baigt sa
vo daktarišką mokslą.

SARPALIUS BUS AKRONE
Marotta rengia ristynės Ak

rone ir mano pastatyt ten Sar
palių. Ristynės bus viename 
iš didžiųjų Akrono teatrų. Pir
mu sykiu ten Sarpalius pasiro
dys Sausio 10 d., ant rytojaus 
po ristynių CIevelande Lietu
viškoj salėj su Vanagaičiu (jei
gu išliks gyvas. .. .).

AUGUSTAS FREIMONTAS 
RODO STEBUKLUS

Gruodžio 12 d., nedėlioj, Chi- 
cogoj, Universal atletų klube, 
Lietuvis pasaulinis ‘čampionas 
sunkių vogų kilnojime, Augus
tas Freimontas rodys stebuklus 
bandydamas sumušti kelis pa
saulinius ‘rekordus padarytus 
visais laikais tvirčiausių vyrų.

Freimontas gauna užkvieti- 
mus aplankyti kitas kolonijas 
pasirodyti su savo stebuklinga 
spėka, ir gal neužilgo išsirengs 
ir duos progos kitų miestų Lie
tuviams ji pamatyti.

Superior avė. pereitą savai
tę buvo paleistas naujas pir
mas tramvajus padarytas iš 
alumino. Tai buvo pirmas ban
dymas tokius tramvajus varto
ti ir vėliau pradės juos daryt.

Nuo Superior naujo tilto nu
šoko ir užsimušė Frances Kas- 
tellec, 34 m. moteris, sirgus 
nervų suirimu. Paliko vyrą ir 
du jaunu vaiku.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

KOMARAS LAUŽO VISUS 
KAS JAM PASISUKA

Komaras vis nepaleidžiamas 
iš Memphis, Tenn., kur įsivieš
patavo kaip koks tūzas. Ir da-; 
bar ten Komaras garsina Lietu-1 
vių ir Lietuvos vardą, nes iki į 
šiolei negalėjo įtikrint tenaiti- Į 
niams laikraščiams kad jis ne J 
Rusas: jie vis manė kad Lietu-į 
vis ar Rusas yra tie patįs, nes j 
juk caras Lietuvą valdė.

Gruodžio 2 d. Komaras rito- j 
si su Jack Rooney, iš Chicagos.

Rooney, smarkus Airis, šoko I 
ant Komaro pradžioj ristynių 
ir dėjo prieš jį visas spėkas per 
pirmas 15 minutų, bet paskui 
pradėjo apsilpti prieš didesnę 
už save Komaro vogą, kuris 
neatleisdamas trankė Airišį.

Rooney laiks nuo laiko bandė 
pagauti Komarą už galvos ir 
patrankyti, bet tas vargiai ką j 
darė Komarui. Komaras savo ( 
priešą paguldė į 15 minutų, an- Į 
trą kartą į 3 minutas.

Komarui paguldžius Rooney, Į 
ant matrasc pašoko Henry We
ber, Vokietis, ir šaukė viešai į 
Komarą į ristynės su juo, pa-1 
sakydamas kad jeigu Komaras I 
su juo imsis “rof” kaip su tuoj 
Airišiu tai jis nukąs Komarui I 
ausis.

Kada ėmėsi grafas Zarynov j 
su Bulgaru Demitrov, pertrau-1 
koj publika vėl pradėjo pašai
poj šaukti į Weber: “Pakalbėki 
mums dar ką!” Weber vėl pa-Į 
šokęs sako: “Aš dar vis sakau j 
kad noriu su Komaru ristis, ir j 
jeigu Tis taip šiurkščiai apsieis j 
su manim, jis irgi gaus perti!” j

Grafas Zarynov, buvęs kaao-į 
kas, taipgi gerai veikia Mem- į 
phis mieste. Jis Bulgarą pa-l 
guldė pirmą sykį į 46 minutas. 
antrą sykį į 5 minutas. Abu 
jie vartojo vienas ant kito hed- 
loks, o grafas tankiai iškeldinė- 
jo savo priešą sukti ore ir taip 
jį paguldė.

JACK SHARKEY PRADĖS 
DAUŽYT VISUS

Lietuvis sunkios vogos kum-, 
storius Jack Sharkey-žukaus- 
kas ^pasirašė kontraktą su gar-1 
siu kumštynių promoteriu Tex' 
Rickard visai eilei kumštynių 
su kitais sunkios vogos kumšti-j 
ninkais prašlavimui sau kelio' 
linkui čampiono Tunney.

Sharkey turės muštis su se-į 
kančiais: Paul Berlenbach, bu-; 
vusiu lengvos-sunkios vogos j 
čampionu; Harry Persson iš! 
Švedijos: Jim Maloney iš Bos-I 
tono, ir arba Jack Dembsey iri 
Paolįno. Kada apsidirbs su taisl 
Sharkey turėsi progą padaužyti j 
Tunney.

Amerikos laikraščiai pakar-j 
totinai šaukia kad buvęs čam-j 
pienas Jack Dempsey buvo ap-' 
nuodintas prieš kumštynes per-1 
eitą Rugsėjo mėnesį, užtai lai-' 
mėjęs čampionatą, Gene Tun
ney, negauna pilnos garbės kai- i 
po tikras laimėtojas. Tą maty-l 
darni, kumštynių promoteriai { 
ir nenori kad toks nepopuliarus ' 
čampionas ilgai čampionatą lai
kytų. Šarkis dabar yra viena
tinis ant kelio į čampionatą, ir 
jis susikibs su Tunney bile ka
da kitą vasarą, jeigu kas nors 
jo piripa to nesumuš.

Akrono Naujienos
ARTISTĖS SIPAVIČIŪTĖS 

KONCERTAS
Akroniečiai turėjo progą iš

girst operos artistę Liudą Si
pavičiūtę dainuojant Gruodžio 
4 d. Malonu buvo klausyti to
kios artistės, su galingu ir ma
loniu balsu, ko dar čia nieko 
panašaus iki šiolei negirdėjom. 
Artistė sudainavo 18 dainelių, 
ir kiekvieną dainelę publika pa
lydėjo gausingu delnų plojimu.

Tiek turiu pripažinti kad prie 
sugadinto piano ir nevisai ra
mios publikos artistei buvo ne
lengva tinkamai atlikti savo 
darbą. O tokių neramuolių pa
sitaikė pačiose pirmose sėdynė-

KODEL GARKAVENKO NE
PASIRODĖ

Aną savaitę New Yorke tu
rėjo ristis su Wladeku Zbyszko 
Ukrainas Garkavenko; bet jis 
nepasirodė. Jį New Yorko atle
tų komisija suspendavo ant še
šių menesių ir negalės ten ris
tis per tą laiką.

Garkavenko prirodinėjo kad 
prieš ristynės jam kas tai davė 
cigaretą parūkyt, ir paskui jis 
atsibudo Central Parke vėlai 
naktį. Tai bene bus kitas po
nų Zbyszkų triksas, nes jie jei 
žino kad ką neparis tuoj nori 
pašalint sau iš kelio.

JOHNNY MEYERS KVIE-* 
ČIAMAS AUSTRALIJON

Ristynės Australijoj traukia 
daug publikos ir pinigo, todėl 
ten ristikai ir važiuoja. Dabar 
ten lankosi senis Zbyszko ir 
gerai pelno keli Anglijos risti
kai. Anglas Clapham dabarti
niu laiku yra Australijos čam
pionas, ir eina kalbos kad bus 
kviečiamas jam iš Chicagos ži
nomas vardu Johnny Meyers. 
Lietuvis.

V. BRYNGA LAIMĖJO
Newark, N. J. — čia Lietu

vis drutuolis V. Brynga, iš 
Hartford, Conn., ritosi su Rusu 
kazoku Ivan Derevenko. Nors 
šis kazokas yra pagarsėjęs kai
po vienas iš smarkiausių risti- 
kų, vienok prieš Bryngos milži
nišką spėką jis negalėjo atsi
laikyti ir po 22 minutų Brynga 
patiesė apsiputojusį kazoką ant 
matraso.

Pirmoj poroj ritosi Lenkas 
su Italu ir Italas laimėjo.

Sadausko orkestras grojo ris- 
tikams maršus. Sportas.

Dr. FRANK F. HAPPY
DENTISTAS

St. Clair Av., kampas
E. 79th St. į

Darbas garantuotas. H 
Kainos prieinamos. S 
VALANDOS: 11 RYTE | 

IKI 8:00 VAKARE. 

se, visai dainininkei prieš akis; 
nerimavimu ir trukšmo kėlimu 
pasižymėjo tris diktokos pane
lės, Beleckiutės ir Jurgeliutė: 
jos lošė beveik beždžionių roles. 
Tėvai turėtų patarti tokioms 
mergiščioms mokintis ramiai 
sėdėti publikoje.

Publikos buvo nedaugiausia, 
taigi kaip artistai taip ir ren
gėjams mažai buvo naudos.

Akrone geri parengimai dar 
publikos neįvertinami.

Pianu akompanavo Birute 
žiurienė iš CIevelande, kuri sy
kiu su savo vyru ir artiste at
važiavo savo automobilyje.

Svečiai buvo apsistoję pas 
Vertelius, kurie juos svetingai 
priėmė. Sykiu buvo atvažiavę 
ir keletas kitų Clevelandiečių.

Buvęs.

KĄ NUBAUDĖ?
Gerb. Redakcija, teiksitės 

paaiškint sekamą. Mums neai
šku “Dirvos” num. 49-me tel
panti žinutė iš Akrono, kur sa
koma kad valdžia nubaudė Ak
rono kleboną už svaiginančius 
gėrimus. Kadangi Akrone yra 
daug parapijų ir klebonų tai 
kuris klebonas taip darė? Ko
kios parapijos?

Mes žinom kad Gegužio mė
nesį buvo areštuotas Kun. Cy- 
belis, Lietuvių parapijos klebo
nas ir apkaltintas laužyme pro- 
hibicijos įstatymų. Užsista- 
čius kauciją Kun. Cybelis buvo 
paleistas iki teismo. Tai gal 
tas minimas klebonas bus Kun. 
Cybelis, nes paduotas antrašas 
yra ta vieta kur jis gyvena.

Kalnas.
Atsakymas: Kaip musų ad

vokatai patyrinėjo Clevelando 
federaliam teisme, teismo re
korduose yra užrašyta vardas 
Kun. Mykolo Cybelio iš Akro
no.

ANTRI MORTGEČIAI
MR. FELDMAN

214 SOCIETY FOR SAVINGS BLG.
Cleveland. (21)
Žema Kaina—Greitas Patarnavimas

K. I i. YOČHŪS

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

K. E. YOCHUS
1310 Russell Rd. Cleveland 

Superior, kampas E. 69th St.
Telefonas Florida 3367 RX.

lar.de

