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Klerikalų Moksleivių
VAIKU DAUG ŽŪS
TA ANT GELEŽIN

KELIU

ILEIS NE-PILIEČIŲ 
MOTERIS IR

VAIKUS

LIETUVOS SU AMERIKA PREKYBOS EIGA 
IR KITI REIKALAI

Riaušes Kaune
Washington. — Gruodžio 14

IR DARBININKŲ ŽINIOS

‘KRIKŠČIONIS” NO
RĖJO PASIRODYT 

“KAS MES”

Sovietai Atleidžia Ar
mijos Oficierius

išvengti 
streiko

Komi te-

21 UŽMUŠTA KASYKLOJ
Princeton, Ind. — Kilus eks

plozijoj kasykloj užmušta 21 
darbininikas ir sužeista 31, o 
penki visai užgriūta.

Eksplozija ištiko ryte kada 
300 darbininkų ėjo į kasyklą 
darban. Tik 71 dar buvo in- 
ėjęs, kaip eksplodavo kasykloj 
gazas. Jeigu valanda vėliau 
tai butų žuvę gal visi 300.

Washington. — Komercinis 
komitetas gavo pasiūlymą kad 
butų padaryta įstatymas jog 
atsitikime angliakasių streiko 
Suvienytų Valstijų prezidentas 
turėtų teisę vesti tarpininkys- 
tę sutaikymui, skirdamas tam 
reikalingus žmones.

Kitas bilius siūloma 
businčio angliakasių 
Balandžio 1 d.

Clevelande, Piliečių
tas išnešė nuosprendį kad butų 
stengiamasi panaikinti Cleve
lande darbo monopolį kad uni
jos ir neunijistės dirbtuvės ga
lėtų nekliudomai dirbti.

Unijos nuo savęs atsakė kad f 
svarbiausia visko butų valdžios, 
tyrinėjama visokios monopoli
jos, kaip budavojimo, bankų, 
ir kitokios.

Tame Piliečių Komitete dar
bininkai neturi savo atstovų.

Clevelando kontraktoriai da
lyvavo Pittsburge konferenci-! 
joj pasitarimui kaip kovoti su 
darbininkų reikalavimais kelti 
algos, nes tokiu budu brangsta 
ir budavojimas.

New Yorke gresia 16,000 siu
vėjų lokautas. Viso siuvėjų 
yra į 35,000. 800 siuvyklos
užsidarė pertrukus taryboms 
unijos viršininkų su siuvyklų ■ 
savininkais.

Clevelande siuvyklų savinin
kai norėjo panaikinti karo lai
ku padarytą su unija sutartį 
kuria darbininkams turi būti 
duota darbo 40 savaičių laiko 
per metus. Bylai atsidūrus 
teisme išspręsta kad tos sutar
ties pakeisti negalima.

Youngstown. — Mahoning 
klonyje pradeda atkiusti gele
žies ir plieno darbai, gaunant 
naujus užsakymus iš autorpobi- 
lių dirbtuvių Detroite.

Clevelande kalbėdamas, Len
kijos darbo unijų pirmininkas 
ir seimo narys, pasakė kad da
bartiniu laiku tenai eina dideli 
sumišimai.

-------- o--------
Buenos Aires. — Nuskendus 

Čili valstybės transportui Ra
miajam vandenyne, prigėrė 67 
jūreiviai, Laivas nuskendo lai
ke baisios audros.

Kaunas. — Lapkričio -1 d. 
Liaudies Namuose įvyko stu-i 
dento Senkaus ir kitų specia-j 
liais šaukimais ir skelbimais' 
“Tautos Valioje.” ir “Ryte” su
kviestas mitingas su tikslu pa-; 
daryti priešvalstybinę demon-j 
straciją. Mitinge dalyvavo apie 
600 žmonių. Mitingan buvo 
įleidžiami studentai, šauliai ir 
organizatorių rekomenduoti as
mens.

Mitingui (prakalboms) užsi
baigus, jo dalyviai, išeidami 
gatvėn, formavosi į eiles. Kaip 
neteisingai “Ryto” išdėstyta, 
policija išeinančių ir salės ne
stumdė ir nekoliojo. Išeinančių 
tarpe girdėjosi balsai raginan
ti nesiskirstyt, bet eiti prie Ka
ro Muzejaus. Išeidami gatvėn, 
giedojo Himną ir kitas dainas.

Per praeitus devynis metus!
ant gelžkelių bėgių, vaikams1 d. Senatas nubalsavo atidaryti 
bežaidžiant, traukiniais užmuš-! vartus į Ameriką del 35,000 
ta 2,149 vaikų ir mergaičių že- j moterų ir nepilnamečių vaikų 
miau 14 metų amžiaus ir 2,759 j ateivių kurie įvažiavę į Suvie- 
buvo sužeista. ! nytas Valstijas pirm 1924 me-

2,555 jaunikaičių užmušta! tų ir kurie padavė aplikacijas 
ant bėgių tarp 14 ir 21 metų ir j pilietybei (turi pirmas popie- 
4,921 sužeista.

Iš tų atsitikimų 1,331 vaiku-j 
čių užmušta jiems einant sker-j

Maskva. — Karo komisaras
Vorošilov, kalbėdamas oficie- 
rių korpusui Maskvoj, pranešė 

Į kad 16,000 raudonosios armijos! sai bėgius kitose vietose negu.] 
| oficierių paleista iš tarnystės į nuskirtuose keliuose.
Į delei finansiškų trukumų.
| Kita žinia iš Maskvos sakoj 
' kad Leninas ir Fordas yra dvy-1 
1 nai idealai kuriuos bolševikai1 
įvertina. Bolševikai norėdami 
pagerint Rusiją studijuoja to 
automobiliu išdirbėjo metodus!
ir laiko Fordo darbo sistema ■ susid«J° ?40,<)00,000 fondą 
sau pavyzdžiu. ikimui «umo ™degos. Jų

O Amerikoj komunistėliai rė-|sla-s yra aPsiruPinti «umu 
kia kad Fordas geria darbiniu-1 AngHjos gumo gamintojai 
kų kraują.... Ir sovietų ro-l-
juje rūpinasi kaip daugiausia į J’e užsimano. Nes veik 
iš darbininko išgauti, bet darbumas imima iš Anglijos 
neišmoko. j

$40,000,000 Gumo Pir
kimui

Nesusitaiko del Vokie
tijos Kontrolės

■ Geneva. — Tautų Sąjungos 
j tarybos posėdyje Vokietijos 
I karo jiegų kontroliavimo klau
simas neužbaigta, bet Tautų 

Didelės firmos Sąjunga tą dalyką paima anįNew York
užsiimančios gaminimu gumciĮ savęs, 
išdirbinių, ypač automobiliams, j 

pit-i siją ištyrinėjimui 
tik-'jiegų Vokietijos, 
kadi Vengrijos.

I ne- i

Sąjunga žada paskirti komi- 
kariškų pa- 
Austrijos ir

Vokietija varosi
'pakeltų nežmoniškų kainų kada}'z'Ja *r Anglija kuogreičiau iš-

kad Francu-

visas
kolo-

trauktu savo okupacijos armi
jas nuo Reino. „

prasiv eržė

priėjo iki
Prieš mi-

NEKLAUSO POLICIJOS
Ties Eimučio gatve buvo pa

daryta policininkų su policijos 
valdininku Vaškelevičium už
tvara, kuri stengėsi minias ne
praleisti ir reikalavo skirstytis, 
bet demonstrantai grasindami 
lazdomis ir koliodami policiją 
bjauriais žodžiais 
pirmyn.

Dainuodama minia 
Lukšio gatvės 16 nr.
nią išėjo Kauno miesto polici
jos vadas Feiferis su kitais ir 
pareikalavo kad minia išsiskirs
tytų nes demonstracija uždrau
sta. Minia į tai atsakė kolioji- 
mu ir grumojimu lazdomis.

Feiferis iššaukė Lukšio gat
vėj rezervą 26 raitų policininku 
su virš. Prapuoleniu priešakyje. 
Rezervas buvo ginkluotas šau
tuvais ant pečių, revolveriais; 
viršininkas ir penki policinin
kai turėjo stekus. Kardų, na- 
gaikų ir granatų nei rezervas 
nei pėsčioji policija neturėjo, 
kaip kunigų spauda sakė.

Prijojęs prie einančios mi
nios už 10—15 žingsnių rezer
vas sustojo ir Prapuolenis kele
tą kartų balsu reikalavo minią 
neiti pirmyn ir skirstytis, bet 
minia nesiskirstė ir su iškelto
mis lazdomis žengė pirmyn. Ta
da viršininkas įsakė rezervui 
joti pirmyn ir skirstyti minią, 
ir rezervas žingsniu įjojo į de
monstrantus.

MUŠIMAS ARKLIŲ
Minia pradėjo mušti arklius 

ir policininkus lazdomis. Buvo 
sužeista 6 arkliai, 7 policininkai 
ir vienas policijos valdininkas 
Tamulevičius, vyresni policinin
kai; Garmus buvo nutrauktus 
nuo arklio Ir jam išsukta iš pe-

(Pabaiga ant 6-to pusi.)

Nušove Majorą

pasivu-greičiau del inteligentų 
mo.

Sandarbininkavimas 
vos atstovybių, kiek 
joms jų 
Amerikos 
visuomene 
bet tas 
yra galimas prie sąlygų jei po
litikavimo bei asmeninių ambi
cijų vieton butų nuoširdumo, 
pasitikėjimo, nuomonių bei as
mens gerbimo atmosfera.. Ir 
del to prisieina pagailėti kad 
žinomo Bostono advokato Phi- 

bent vieną Lietuiišką krautinę; ia<ieiphijos Seimo komentarai, 
kurioje butų galima rasti arba ]ęUrįe nesenai paskelbti spaudo- 
užsisakyti visas Lietuvos pre-: i kės kokiu tik kas panorėtu.

P. ŽADEIKIS.

II.
Laikas Amerikos Lietuviams 

iš savo pusės parodyti iniciati
vą; laikas visose didesnėse ko
lonijose susiburt j veiklius Pre
kybos Rumus (Chamber of i 
Commerce), o mažesnėse kolo-i 

, . . tnijose sutverti nors importo 
komisijas ir eiti prie tiesiogi
nio darbo: importo bei ekspor
to. Tikslas tų visuonieniškai- 
prekybinių organizacijų turėtų 
būti Įsteigti savo kolonijoje'

Gubernatoriaus Sekre- 1 patyrimo.
tore Plėšikė 

j Austin, Texas. 22
Rebecca Brad-

Daili.

Lietu- 
leidžia 

su
atstovybių,

oficialč padėtis,
Lietuvių organizuota 
yra labai geistinas, 
sandarbininkavimas

je po priedanga labai garsaus 
vardo, bet dar jaunos organiza
cijos pasivadinusios “Amerikos 
Lietuvių Taryba”, nepasižymi 
gydančio balzamo ypatybėmis. 
Ten ramiame greičiau upu ne
gu fakinos padėties pažinimu 
pamatuotą Lietuvos atstovybių 
kritiką, visokios rūšies Lietu
vos valdžiai patarimų sąrašą, 
randame nei iš šio nei iš to iš
sišokimą delei New Yorko at
stovybėje įvykusių permainų. 
Pastaras žygis, jeigu tai butų 
visos Tarybos nuomone, pačiai 
Tarybai butų menkas patarna
vimas, nes tuomi Lietuvos at
stovybėms butų apsunkinta ga
limybė su ta organizacija san- 
darbininkauti.

“Let už be ourselves”, nuo
širdus ir santaringi, ir visuo
menės darbas mums seksis.

Importas Pelningas Biznis
Pradžioje patiektos skaitli

nės vis tik parodo jog Lietuvos- 
Amerikos prekyba auga, ir be 
abejo gali dar labiau augti. To
dėl ne tik kad nevėlu, bet tebė
ra pats laikas Amerikos Lietu
viams imtis už to darbo. Im
porto prekyba yra pelningas 
biznis, tik reikajauja bent kiek 

Blogas tas pirklys 
' kuris .įieško umaus pelno, nes 
pelnas ateina sykiu su prityri
mu. Amerikos Lietuviams pra
kybos pionieriams visados eis 
pagalbon kaip Lietuvos Įstaigos 
taip ir Lietuvos atstovybės 
(konsulatai) Amerikoje.

Amerikos Lietuviai parodė 
čionai gabumų biznyje, betgi 
importo prekyba visai mažai 
teužsiima, taip kad diduma da
bartinės I ietuvos prekybos su 
Amerika tuo tarpu dar ne nuo 
Lietuvių pareina. Neprisieim; 
daug dėti vilties ir į tą, kaip

Herrin, III. — Gaujos.
tas pasiekė savo tikslo kada uop»etų mergina, 
daugelio grasinimų nušauta; naujai išrinkto Texas gu- 
majoras miestelio netoli čia,! bernatoriaus Sekretorė, suimta 

šovikai atsi-1 už apvogimą banko mažame 
" ’ . Ji atvažia-

I vo automobiliu į banką, užpuo- 
Į le ten buvusius Viršininkus ir 
] pagrobus $1,000. pasišalino.

Jos automobilius rastas pas
kui kelyje įklimpęs, ir apžiurė- 

apielinkčj j ius pažinta kad tai tas pats 
; automobilis buvo prie banko, o 
suradus automobilio savininkę] 
pripažinta kad tai ji pati ir bu-Įka^ kurie mano, kad nuo sutei- 
vo užpuolimą padarius.

Niekas neišsiaiškina kokiu 
tikslu ji tą darė, ir kuomet vie
ni rengiasi kriminališkai teisti 
kiti rengiasi ginti ir deda pi
nigus apgynimui, prirodinėda- 
mi kad ji negali būti plėšike, 

j tik kas nors negerai pasidarė 
rius Mellett buvo nušautas, Mc jog ga]voje. 
Dermott jį (Kascholką) suti-į 
kęs vadino “į darbą”: “Eime, i 
aš turiu tau gerą darbą šį va-i 
karą. Rudner nori kad mudu i 
nudėtume šiąnakt vieną žmo
gų”.

, šis Kascholk tapo atgaben- 
davinius, ^as į teismą iš kalėjimo.

Amerikos, jtartas Rudner irgi yra kalšji-' , , , .
nuostolių j me jr yra vjenaa jį konspirato-l 
gyvasčių, rjUi ^ajp liudininkai įrodo, pa-l 

j siryžusių prašalint redaktorių1 
; už jo nedavimą ramybės šmu-] 
gelninkams, kurių tarpe esąs] 
ir Rudner. 

šioje byloje pradeda išeiti Į ] 
šviesą kad ir Cantono policija 
stovėjo užpakalyje šmugelnin- 

Į kų, o tuo tarpu išeina labdariai 
su išvedžiojimais kad policija] 
negauna gana apmokėt ir ture-j 
jo taip daryti.

Suimtas Majoras už Žu- 
vavimą Kyšių

Newark, Ohio. — Šio miesto, 
majoras ir jo stenografė tapo 
areštuoti ir pastatyti po užsta
tu iki teismo. Jiedu jieškojo' vardu Y ėst City, 
žmonių kurie duos majorui j lankę pas jo namus išsivadinoI miestelyje, Buda, 
daugiausia kyšių arba pelno už i majorą per duris ir ten sušau 
pavedimą' įrengti skersgatviuo-! 
se signalų šviesas.

Majoras ir jo apkaltintojas] 
yra pažymus ku-klukseriai. Į

Taksuoja ir Žiūrėtojus

dė.
Majoras įtarta turėjęs be: 

dro SU' Shelton broliu gauja, 
kurie kovojo su kitos gaujos į 
vyrais Metrine ir i

į per kelis praėjusius metus.

Monte Karlo žaismių vieta, 
kur suvažiuoja pasaulio kapi
talistai ir gembleriai pažaisti, 
nutarė pakelti taksus tokiems 
kurie nueina į Kasino pasižiū
rėti, ne gembleriuoti. Tūkstan
čiai žingeiduolių suvažiuojančių į
iš įvairių kraštų nori aplankyt' kas, 
kasino tik pasižiūrėjimui ir tu- kad tą naktį kuomet redakto
rės mokėt įžangos vietoj pen
kių, dešimts Įrantų.

Sako, McDermott Nušo
vė Redaktorių

Canton, O. 
McDermottą, 
su nušovimu 
redaktoriaus, 

Steve

— Tardant Pat 
sugautą sąryšyje 
vietos dienraščio 
vienas liudinin- 

Kascholk, pasakė

Tyrinės Nuostolius 
Meksikoje

Washingten. — Valdžia įsa-1 
kė Suv. Valstijų atstovui Mek-! 
sikoje surinkti visus 
prieš Meksiką, kiek 
piliečiai ten turėjo 
nuo 1914 metų, kiek 
žuvo ir tt., ir tada eis 
sika kalbėtis kaip už 
atsilyginti.

Valentino Turtą

ir t I su Mek-' 
tai turi!

Patce-

Los Angeles, Cal. — Mirusio 
Rudolph Valentino namas par-Į 
duota 
000. 
ta už

ant varžytinių už $145,- 
Vienas jo arklys parduo
di,225.

Warsaw, Ind. — Trįs vaikai 
prisipaiino dalyvavę uiuuodi- 
ulme Sullnios kurto vandenio 
atsigėrę apsirgo 13 kitų vaikų.

' kimo Amerikos didmiesčiuose 
keliolikai žymesnių vietinių vei
kėjų garbės konsulo titulų pra
žydės Lietuvos prekybo su 
Amerika. Berods tie veikėjai 
galėtų čia ir be tų titulų savo 
iniciativą parodyti, bei savo su
manymus išbandyti.

j šią vasarą įvykęs Amerikos 
' Lietuvių Seimas Philadelphijoj 
Į bandė giliau panagrinėti eko- 
I nominių santikių su Lietuva 

visuomenės akei- 
Ten buvo parei-

Padarykit dovana sa-

Dawes Gavo Taiko# 
Dovana ,

Suvą. Valstijų vice preziden-'ga,irnybes ir 
tas Dawes gavo 1925 metų No- P’8 butinum3’ 
belio taikos dovaną už pasidar-; k*b‘ nemaŽai 8VeikU lf
, . „ . , , • ,. - belieka laukti kad po to seks irĮ bavimą patvarkyme taip vadi-;

Joj n . i v i ■ • i rimti darbai. Po keleto metunamo Dawes plano \ okietijai i
| apatijos tarytum pradedama 
; suprasti tą paprastą tiesą jog 
j visuomeninio darbo iniciativa 
'priguli ne tiek Lietuvos atsto- 
; vybėms čionai kiek ypatingai 
pačiai Amerikos Lietuvių vi
suomenei. Čia Amerikos Lie
tuvių inteligentų rolė yra svar
bi, ir pareigos atsakomingos, 
tik gaila kad tų inteligentų, 
sprendžiant bent iš profesijos, 
skaitlius, nors yra nemažas ir 
vis didėja, atsidavusių visuo
menės darbams skaitlius yra 
mažas ir tas pats mažėja. Ma
noma kad Lietuvoje kultūros 
darbas visuomenėje eina per- 
lėtaį del IHų stokos, gi čionai 
Amęrikoj«~yra tas pats, bet

Tas jo darbas skaitoma pri
sidėjimu taikos palaikymui.

1926 metų taikos dovaną ga-; 
vo Francuzijos premjeras 
Briand ir Vokietijos užrubežiu 
ministeris Stresemann.

A.

Chicago. — Tuziną valstijų 
Mississippi klonyje užklupo di
delė žieminė audra su šalčiais. 
Aštuoniolika ypatų mirė nuo 

; šalčių ir pūgų vienos dienos 
j bėgiu toje srityje..

Washington. —- čia einu ju- 
dėjtmac nominuoti 1928 metais

26 užmušta. Pietinėj Man-' 
džurijoj gelžkelio šelaJmSj už
mušta 25 keleiviai ir 40 sužeis- Ohio valstijos gubernatorių y., 
ta. Daugiausia Chiniečiai. Donahey ant prezidento.

pradžia šių metų už
rašydami jiems “Dir
vą” — už $3.00 me
tuose pralinksminsit 
visą kaimą.

Bet nereikia ir $3 — 
prisiųskit už pusę me
tų $1.50 pašto ženk
leliais arba money or-

gaus “Dirvą” per pu
sę metų.

Jeigu nežinot ar jie 
mėgs “Dirvą”, išban
dymui prisiųskit arba 
atneškit tik $1.00. Už 
dolarį gaus per 4 mė
nesius, ir spės susipa
žint ir pasakys ar no
ri toliau skaityt ar ne.

“Dirvą” labai mėg
sta jaunimas, bet ne
atsilieka ir suaugusie
ji. Padarykit jiems 
dovaną dabar.

"DIRVA"
6820 SUPERIOR AVE. • 

Cleveland.
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CHICAGO, ILL. KEARNY, N. J.

ir užeigų savininkus, kartu ir 
r,vėčius, išsivedė prie “išpažin
ties”, kur buvo ir tam tikras 
atlyginimas. Į sausųjų ranke
les papuolė ir vienas Lietuvis 
biznierius. Vietinis.

Kalėdų Dovana “Dirvai” T. M. D. REIKALAI
KAS DAUGIAU TĄ PADARYS?

“Gegužes Karalaitė”
Gruodžio 5 d. Birutė statė 

scenoje vienveiksmę operą “Ge
gužės Karalaitė”. Vaidinime' 
dalyvavo pažymiausios Chica-i 
giežių spėkos, S. čerienė, S. 
Krasauskienė. O. Biežienė, J. 
Romanas ir P. Stogis. Orkes
trą dirigavo kompozitorius A. 
Vanagaitis.

Prie vaidinimo sumokinimo

šis miestas yra Newarko 
priemiestis. Iš Newarko va
žiuojant i Kearny sunku yra 
atskirti miestų rubežius.

Dirbtuvės čia daugiausia ge
ležies, kuriose išdirba geleži iri 
iš jos daiktus. Dirbtuvių yra 
labai daug, bet jau nekurtose 
dirba silpniau, ir naujų darbi
ninkų nepriima.

Lietuvių čia yra gana daug.

IŠ ARGENTINOS 
VARGU PADANGĖS

Kodėl Lietuviai Važiuoją 
Argentinon?

dirbo artistas S. Pilka.
ši opera, “Gegužes Karalai

tė”, buvo nedidelė, tik bandy
mas eiti Į didesnę operą. Da
bar laukiama pasirodant su ki
ta, bet jau žymia opera, “Tra
viata”.

Po operos sekė koncertinė 
dalis, šalip solisčių, pirmu sy
kiu pasirodė nesenai suorgani
zuotas Birutės merginų choras, 
kuri vadovauja Nora Grigienė.

Choras užbaigė vakarą su-

Turi nuosavus namus, nekurie 
gan pasiturinčiai gyvena. Yra 
daug visokios rūšies Lietuvių 
biznierių. Yra Lietuvių Pilie
čių klubas.

Oras čia šiuo tarpu buvo gan 
šiltas. Jau kelinta diena kaip 
sninga, bet kai kokią dieną es
ti šilčiau ir sniegą nuvaro; bet 
ant rytojaus vėl šala ir sninga.

Lietuviai čia mėgsta laikraš
ti “Dirvą” ir noriai ji skaito.

Pinavijas.

Pirmas dalykas tai uždary
mas imigracijos į Suvienytas 
Valstijas Šiaurinės Amerikos. 
Antras dalykas, tai musų val
džios apsileidimas ir ignoravi
mas. Ji turi daryti žygį prieš 
visas agentūras Kaune ir mies
teliuose 
d’nėtų 
skelbia
ziavus, 
įvažiuoti Valsti- 

hupie- 
uždar-

dainuodamas ilgą klasinę Vana
gaičio dainą, “Saulėleidžio Gie
smė”. Publikos buvo skaitlin
gai ir visi pasitenkinę parengi
mu.

“Žemės Rojus”
Gruodžio 12 d. Meldažio sve

tainėj statyta “žemės Rojus”, 
linksma komedija, vadovaujant 
artistui S. Pilkai. Artistas S. 
Pilka apleidžia Chicagą, taigi 
šis vaidinimas buvo jo pasku
tinis darbas Chicagoj. —N.

VANDERGRIFT, Pa.

Sugryžus iš Lietuvos, kur 
buvo šią vasarą pasiviešėti, po
ni Kemėžienė su savo duktere, 
Prane, lankėsi pas Pranus Rač 
kaičius. Kemėžienė parsivežė 
iš Lietuvos gražių Įspūdžių ir 
labai gražiai pasakoja apie sa
vo tėvynę. Būdamos Lietuvoje 
jodvi atlankė ir garsią Palan
ga-

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

Sunegalėjo bobutė Stankevi
čienė. Yra vilties kad sveika

PAJIEŠKOJJMAS
Pajieškau sau brangių ypatų: Jo

nų ir Agota Kašėtų. 1923 m. gyve
nome sykiu Hamburge. Iš ten ne
galėdami išvažiuoti i Suv. Valstijas 
jie sugryžo Lietuvon. Paeina iš 
Alytaus apskrities. Abu laike karo 
buvo Suv. Valstijose. Prašau kas 
žinote apie juos man pranešti, busiu 
labai dėkingas. (52)
J. Švenčionis, Manantial Rosales,

Comodoro Rivadavia,
Rep. Argentina.

ta pasitaisys.
Darbai eina gerai, tik gele

žies liejyklose pradėjo silpniau 
veikti.

Biznieriai skundžiasi kad šį 
metą biznis esąs silpnesnis ne
gu praeitą metą šiuo laiku bu
vo.

Jaunikių keletas porų po Ve
lykų žada vestis. Pasididins 
šeimynų musų mieste. Juo dau-

idant agentai neapgau- 
žmones. Tie agentai 
kad Argentinon nuva- 
iš ten kada norėsi gali 

į Suvienytas
jt.s. Jie taip pat gražiai 
šia Argentinos geroves.
bins, tiesiog padaro rojišką gy
venimą, kur nereikia dirbti, tik 
skinti vaisius iš medžių ir mai
tintis. Agentai žiuri kad tik 
ištraukti pinigus už kelionę o 
čia atvažiavus gali sau badu 
mirti, jiems tas nerupi. Tre
čia, tai jeigu koks Lietuvis at
važiuoja pas pažįstamą, kuris 
gali rekomenduoti darban, tai 
gavęs darbą skubina paskolinti 
kelis desėtkus dolarių ir siun
čia namiškiams, tankiausia pa
darytą kelionei skolą atiduoti, 
pasigirdamas kad gerą darbą 
turi, o tą sužinoję jo kaimynai 
Lietuvoje labai nustemba 
žinomas jiems žmogus taip 
rai Argentinoj gyvena ir 
pinigų atsiuntė, ir jie tada 
s.'dega važiuoti.

Jie visai, nepasvajoja kokiu 
budu ir kaip jis galėjo taip vei
kiai uždirbti. Ir štai jie išsi- 
parduoda ką turi ir nerdamiesi 
iš savo odos išsirengia su link
smybe Argentinon. Dai
nėje tankiai atranda gerų drau
gų, su kuriais paskutini skati
ką niekniekiais praleidžia, o čia 
atvažiavę sutinka didžiausi 
skurdą, kurio gal savo gyveni
me nematę. Pamato,
kad pasaulis nepriverstas 
pintis apie jį.
prie sunkaus ir 
darbo. Tuomet
sr.s agentų apgavystes ir visus 
savo gyvenimo žingsnius ir 
tankiausia apsipila ašaromis. 
Bet tas viskas jau pervėlu. .. .

Nekurie iš atvažiavusių, ga
vę kad ir menkiausi darbą, 
greitai susibičiuliauja su gėri
mais, tankiausia su vynu, kuris 
čia nevieną padaro savo vergu. 
Kuomet žmogus tampa kokio 
nors gėrimo vergu tai ne
pragaišina savo gyvenimą, bet 
dar visai žmonijai (darbo kle- 
sai) teikia daugiau skurdo.

Turėtų jie suprasti kad tu
rint darbą reikia džiaugtis ir 
taupyti kiek galint, nes juk už
darbiui, o ne girtuoklystei čia 
keliavo. Sutaupę kiek pinigo 
galėtų atsikratyti tų baisių ne
pakeliamų darbo aplinkybių, 
galėtų sugryžti ar į Lietuvą ar 
čia pat ant savęs gyventi.

Taigi, brangus skaitytojai, 
gal netikėsit kad tokie čia py
ragai atvažiavusiems be pinigų 
ir ne pas pažįstamus, bet tai 
teisybė. Jau ne sykį buvo ra
šyta apie tai įvairiuose laikraš
čiuose, bet kaip matyti tai jo
kios įtekmės neturėjo, nes kaip 
važiavo taip ir važiuoja dauge
lis šioh “laimės’* šalin. Dabar 
tą visą frfiėftermfe turi atlikti 
Inusų Konsulas, J. Skintis, nes

“Dirvos” korespondentas Pi
navijas, iš New Jersey, rašo:

Kaipo Kalėdų dovaną, vienu 
kartu štai atsiunčiu “Dirvai” 
dešimts naujų skaitytojų. Lai 
“Dirvos” šeimynėlė didinasi ir 
jos skaitytojai džiaugiasi skai
tydami gėrą laikraštį.

Vienam skaitytojui labai pa
tinka plačios žinios iš įvairiu 
pasaulio daliu, kitam patinka 
puikios isterijos-pasakos, o už 
vis labiau patinka liaudies dai
nelės — jas mėsgta seni ir jau
ni. moterįs, merginos ir vaikai. 
Čia auganti jaunuomenė noriai 
skaito “Dirvą”, nes joje yra 
Angliškoj kalboj pasiskaitymų.

Lai gyvuoja “Dirva”, jos lei
dėjai, redaktorius ir didelis 
skaitlius “Dirvos” skaitytoju. 
Lai Kalėdos, kaipo darbinin
kams, bus linksmos skaitant 
“Dirvą” ir žinant pas pasaulyje 
dedasi, ir kaip musų broliai ir 
sesės gyvena po įvairias Ame
rikos kolonijas ir pačioje Lietu
voje.

Nuo Redakcijos: Ačiuodami 
gerb. Pinavijui už šitą dovana 
ir gerą prisiminimą “Dirvos”, 
šiuomi atkreipiame į tai ii' kitu 
skaitytoj ų domę:

Padarykit “Dirvai” Kalėdų 
Dovaną — prisiuskit po naują

skaitytoją!
Duokit ir kitiems pasidžiaug- ( 

ii “Dirva”, kaip džiaugiatės pa- ( 
tįs kurie jau skaitot. Kiekvie
nas kam tik užrašysit “Dirvą” 
dūkavos jums, nes “Dirva” yra 
vienas iš įvairiausių Lietuviškų 
lirikraščių Amerikoje.

Galit užrašyti jei ne metams 
tai pusei metų — ir bus tik vie
nas dolaris,

Prisiuskit laiškai! įdėję vie
ną dolarį, pažymėdami kad tai 
yra “Dirvai” Kalėdų dovana, ir 
prisiuskit antrašą kam norit 
kad laikraštį siuntinėtume. Eis 
per pusę metų. Metams kaina 

i $2 Amerikoje. Lietuvon ir į 
kitas pasaulio dalis $3. Kana-į 
don $2.50.

Neužmirškit saviškių Lietu- 
j vbje, už vieną dolarį “Dirva” 
I lankys juos keturis mėnesius.

Turit giminių Argentinoj, 
I Brazilijoj, Kuboj, Meksikoj, 
Į Kanadoj — pralinksminkit jų 
j nuobodų gyvenimą tarp sveti- 
Į mųjų gyvu laikraščiu, “Dirva”.

Kas nenorit užprenumeruoti 
“Dirvą” metams, prisiuskit tik 
$1, o už jį jūsiškiai gaus tiek 
laiko kiek išpuls.

Padarykit “Dirvai” Kalėdų 
Dovaną prisiųsdami po naują 
skaitytoją!

ĮSIRAŠĖ NAUJI NARIAI
54 kp. Ansonia, Conn.: An

tanas Krugelis, Jonas Kantau
tas, Kaz. Makaravičia.

vių auginimo gerą vadovėlį, ku
ris tiktų Lietuvoj ir Amerikoj, 
— užsiminė redakcijai vienas 
TMD. 20-tos kuopos narys Cle- 
velande.

UŽSIMOKĖJO Už 1926 M.
117 kp. Rockford, III.: P. 

Aleksynas, J. Petraitis, K. Ba
nys, A. Savickas, J. Ulinskas, 
J. Bručas, B. Steponavičia, J.1 
Stužis, J. Benikaitis, A. Tara-j 
bilda.

81 kp. So. Boston. Mass.
B. Gailius, A. Ivas, S. Vilaišis. ’

54 kp. Ansonia, Conn.: J. 
Marčiulionis, T. Čeplinskas, P. 
Rugis, K. Veikšas, S. Buja- 
nauskas, J. černauskas, A. 
džiunas, Ed. Stasiūnas.

Gu-

Administ racija

jog 
ge- 
jau 
už-

kelio-

tik jo gal Lietuvoj žmonės pa
klausys. Jis turi plačiai apra
šyti apie musų išeivių skurdą.

džiamą Laikrašti
Amerikieti, ar skaitai pažan

gios jaunuomenės laikraštį,

giau Lietuvių tuo geriau.
Darbininkas.

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

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

Better than a Mustard Plaster

BALTIMORE, MD.

Smulkios žinelės
Gruodžio -1 d. Baltimorės Lie

tuvių Taryba buvo surengus 
Vilniaus našlaičių naudai fė- 
rus. Publikos buvo susirinkę 
nemažai, nes pagal dabartine 
bedarbę daugiau negalima ir 
tikėtis.

Susirinkusieji pagal savo iš
galę stengėsi daryti biznį, tuo- 
mi parodydami savo tautini 
jausmą linkui nekaltų našlaičių 
Lenkų pagrobto.] Lietuvoj ir 
laisvoj Lietuvoj, šiuose fėruo- 
se nemažai darbavosi Ameriko
je gimęs ir augęs vaikinas, ku
lis jau yra baigęs vaistininko 
mokslą ir dabar eina ant advo
kato, Juozas Kaluška. Nors 
jis ir labai sunkiai vartoja Lie- 

I tuvių kalbą, tačiau jam gerai 
sekėsi vesti varžytines. Pelno 
Vilniaus našlaičiams liko kele
tas desėtkų dolarių.

Gruodžio 2 d. Vyčių kvarte
tas dainavo per radio, sudaina
vo keletą dainelių, kurios išėjo 
nepergeriausia. Labiausia ga
dino tenoras, kuris kaip piela 
per geležį traukdamas užmiišė 
kitus balsus.

Gruodžio 8 d. “sausieji” puo
lė taip vadinamas užeigas ir be 
jokio pasigailėjihio naikint) “to
jaus skystimėlį”; kuriuo pake
leiviai gesindavo savo troškulį,

patiria 
ru- 

Turi važiuoti 
nepakenčiamo 
prisimena vi-

tik

Bet ar ištikro čia blogai?
Nękuriems Argentina geres

nė kaip kitiems Suvienytos Vai-' 
stijos. Šiomis dienomis du Lie f 
tuviai, Justinas Matulionis ir. 
Dominikas Baltuška, kurie an- Į 
tri metai kaip čia atvažiavę, 

a j jaunimo gyvenimo, sporto, ži
nios iš Lietuvos ir užsienio.

“Jaunime” kartais nuo kar-i 
to dedama paveikslai.

“Jaunimą” skaito kaimo ir 
miesto jaunimas, inteligentai, 
mokytojai, moksleiviai, valdi
ninkai ir kiti kuriems rupi jau-i 
irimo reikalai.

“Jaunimas” eina kas antra '■ 
savaitė, 16 puslapių, knygelės 
formoj.

Kaina prenumeruojant Ame
rikon $1.50. Pavyzdžiui nume
riai siunčiama veltui.

Adresas: Kaunas, Laisvės Al. 
G0.

Kokius Rankvedžius 
Leisti

Sujudo visi TMD. nariai se
nu bet naujai iškeltu klausi
mu — kad centras imtų leisi i 
technikos vadovėlius, arba vei
kalėlius išaiškinančius ir pamo
kinančius kaip ką tam tikroj 
amatų šakoj gamintis.

Organo redakcija prašė na
rių neraginti jos daugiau imtis 
vadovėlius leisti, bet nurodinė
ti kokius vadovėlius leisti, kad 
valdyba žinotų kur stovi ir ką 
galvoti.

Mano nuomone, butų labai 
naudinga išleisti vadovėlius pa-! 
mokinančius kaip pasidaryt fo
tografijas, pradedant 
pradžios iki gatavų 
išdavimo.

Musų žmonės, nors
kai, turi liuoso laiko šventadie
niais, daugybė turi kameras ir 
išvažiavę į laukus, Į piknikus 
prisitraukia fotografijų, bet 
turi duoti filmas išdaryt sveti
miems ir išmoka daug pinigų.

Prie to, daugelis galėtų da- centro valdyba matys ką gali 
ryti, biznį iš to amato, nes fo
tografų biznis pelningas.

Tas tiktų Lietuvoj ir Ame
rikoj, užtai aš patariu centro 
valdybai pirmiausia paimti iš
leisti vadovėlį kaip pasigamin
ti fotografijas. Mėgėjas.

nuo pat
paveikslų

darbinin-

“JAUNIMAS”?
rimtai rašoma apie 
reikalus. “Jaunime” 

mokslo straipsniai, ei-

dam e
jaunimo 
dedama
Išs, apysakos, kritika, žinios iš

BISKIS VĖJO CENTRUI Iš 
AKRONO

TMD. 12-tos kuopos susirin
kime buvo svarstyta pagerini
mas Draugijoje ir padaugim-

i mas jos nariai, kad darbas bu- 
j tų varoma pirmyn. Nes ištie
sti matyti kad musų organiza- 

l cijoje darbas yra pasilikęs už
pakalyje vienus metus. Per 
praėjusius tris metus buvom 
pusėtinai užsilikę su darbu ir 
viskas atlikinėta tik metai 
liau negu buvo žadėta.

Mes nekaltinam centro 
dybą, bet ir neduodame 
garbės. Trumpai sakant, turi
me po akių klaidą: šįmet turi
me gauti dvi knygas, bet ką 
gauname? Duokim sau, antrą 
tomą Wells’o suvėlino Lietu
voje spaustuvė. Bet centro 
valdybai reikėtų visada būti 
prisirengus pradžioj metų, o 
ne laukti pabaigos metų.

Su tokia tvarka daugumas 
narių nesutinka, atsisako net 
prigulėti.

Pavyzdžiui, šįmet jau pusė 
metų kaip matom organe pa
siūlymų kokias knygos reika
linga nariams. Bet jau praėjo 
pusė metų pasitarimo, pusė 
metų padarymui sutarties kas 
spausdins, paskui vėl rasis ko
kia kliūtis, ir tt. Jeigu mes 
taip tvarkysimes nesulauksim 
gyvo kilimo.?

Taipgi ir musų narių pareiga 
yra sumokėti mokestis ne vė
liau kaip Kovo mėnesį, o ne 
Liepos ar Lapkričio. Tuomet

vė-

val
iai

sau UraguajauS res-
Raudonojo Kryžiau 

bilieto, kur lošė an c 
dolarių, laimėjo pirmą j 
Laimėtojai greitu lai

nupirkę 
publikos 
1') dalį 
100,000 
premiją.
ku išvažiavo į Buenos Aires, ir 
iš ten gavau nuo jų telegramą 
kad paėmė 23,000 Argentinos 
pažų, maždaug 9,400 dolarių, ir 
Lapkričio 31 d. išvažiuoja Lie
tuvon. Linkiu jiems laimingos 
kelionės ir gero gyvenimo savo 
mylimam krašte, Lietuvoje.

Minėti vaikinai yra energin
gi ir padorus, taip kad mokės 
gerą gyvenimą pasidaryti už 
tuos pinigus.

Tačiau kitiems patartina ne
sikarščiuoti pirkti lošimo bilie
tus, nes ne kiekvienas turi to
kią laimę kaip jiedu. Lošdami 
prarasit ir uždirbtus skatikus.

J. Švenčionis.

“Jaunimas”. Lithuania.

“Žmonijos Istorija
Adomas Slavinskas iš Shel- Clevelande. 

ton, Conn., rašo: Skaitydamas | delį reikalą. 
“Dirvą” pątėnriju kad daugelis i šaukti 
Lietuvių siunčia jai gausias j ti, uz 
padėkas už “žmonijos Istoriją”,! 
taigi mano sąžinė neduoda man Engei 
ramybės, rodos kalbėte kalba: j 
užsirašyk, užsirašyk ta tam 
garsią knygą. Taigi ir suma-] 
niau pasipirkti ir žaibo greitu-, 
mu prisiunčiu pinigus, prašau , 
kuogreičiausia prisiųsti man tą 
knygą.

PA.JIEŠKOJIMAS
Pajieškau savo švogerkos, 

Katrės Klimavičienės, kurios 
vyras, Andrius, mirė 1921 m. 
Po tėvais ji yra Pečiuliutė. Ji 
dabar vedus su Danielium Ka
minsku ir po senovei gyvena 

Aš turiu labai di- 
Prašau pačių atsi

kąs žinote praneš-arba
ką busiu dėkingas.

John Markei
Mine, Plumas Co., Calif.

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

THE BUSY BEE APIARY 
Roseville. Ohio.

ŠVIEŽI FLORIDA GRANDŽIAI
Šviesi Sakius Florida Grandžiai $2 

už dėžę iš trijų šimtų didelių Gran
džių. Vaisiai geri ir garantuoti, ar
ba grąžinama pinigai. Mes apmoka
me persiuntimą. Tai bus puikiau
sia dovaną Kalėdoms. Siųskit pini
gus su užsakymu. ,

ačKie PAilils 
Gainesville, Florida.

TYRAS Blč/V MEbUS
Vartokit medų, jis apsaugos jus nuo 
šalčio. 5 svarų viedrukas $1.65. Ke
lis viedrukūš imant duosiu pigiau.

Karvelių-balandžių Lietilviškų Tur
tuolių visokių nuo $2 porų ir aukš
čiau. Gončai šunes medžioklei pb' 
$15. Labai gtažių vištų apželtkoju 
pora $10. (1)

J’. D. ANDREKUS
Box 107 .. .. Pentwater, Mich.

veikti kada turės pinigų. Be 
pinigų darbą pradėti negalima.

Juozas Ramoška.

as
pa-
va-
su

KITAS NORI ELEKTROS IR 
RADIO VADOVĖLIO

Gerb. Organo Redakcija: — 
Ant klausimo kokius vadovė
lius pirmiausia imti leisti, 
noriu pridėt savo skatiką ir 
tariu paimti išversti gerą 
dovėlį elektrybės srityje,
priedu kaip pasigaminti viso
kius radio aparatus.

šitoks rankvedėlis nebus la-i 
bai didelis ir brangus, o labai1 
naudingas.

Aš pasižadu sutverti T.M.D.1 
kuopą musų mieste jeigu cen
tro valdyba imsis leisti tokį va- i 
dovėlį. J. G. Į

Columbus, O.

Butų gerai kad TMD. 
tų daržininkystės arba

išleis-' 
daržo•į

Don’t Fuss With 
Must ard Pl ast e rs

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
cles, bruises, and all aches and pains. 
It may prevent pneumonia. All drug
gists— 35c and 65c jars and tubes— 
hospital size $3.

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

Mrs. Winslows 
Syrup

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ 

| "SANDARA" 
SAVAITINI LAIKRAŠTĮ.

Jei norit kad jūsų giminės pažintų pasaulį, suži
notu kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant užra
šykit jiems laikrašti “SANDARĄ”, už tai jie 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaitė naujausias 

ta saulines žinias, geriausių Lietuvos ir Amerikos 
šytojų straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

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

1 “SANDARA”
So. Boston, MassĮ

bus 
pa- 
ra-

S3;

f 327 E Street
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GERB. LICIPERIS APRO- 
DO GERB. SPRAGILUI

ČIKAGOS LIETUVIŲ 
VIETAS

Poetė Eleonora-Audra už 
kedenimą vyrų savo eilėse 
ir mislinimą kad vyrai turi 
kožnas turėt tik savo vieną 
pačią, o senberniai nekibint 
gaspadinių turės amžinai 
virt smalos su siera zupę, 
kuria turės šert Kazimie- 
rietes, ir niekad negalės jų 
pasotint.

Daktaras Draugelis už 
neišgelbėjimą Čikagai tau
tiško dienraščio ir už mis
linimą kad esant Sandaros 
prezidentu visi Sandarie- 
čiai jo klausys, turės jodi- 
nėt ant liepsnojančio žirgo

kų vienu išsižiojimu 
bandyt kunigo gaspadinei 
supilt Į sterblę iš ežero van
deni.

Dainininkui Stoniui už 
nevažiavimą i Kauno ope
rą reikės pasmeigtam ant 
šakių bandyti giedoti sop
rano balsu, ale niekaip ne
galės įstengti.

Muzikantui Pociui už no
rėjimą subytyt Vanagaičio 
su operomis reikės kabot 
ant stačios uolos virš sie
ros jurų ir amžinai steng
tis gelbėtis kad nenuslystų.

“Vilnies” pisoriams rei
kės tupėt sugrustiems Į ma
žyti sulankstytą puodą, o 
jų zereciai iš viršaus kau
šais pils ant jų ištarpytą

turės vieta, — sako jis.

D I R V A

sėdėdamas atbulas ir pliekt 
žirgą, o amžinai nematys 
kur žirgas lekia ir kur nu
lėks.

Poetė Petronėlė M.-Ge- 
gutė už taip vėlai pradėji
mą rašyt poezijų ir daina
vimą apie Lietuvos gražy
bes ir užmiršimą apdainuot 
stokjardų turės verdančioj 
juodoj smaloj išskalbt bal
tai gerb. Spragilo marški
nius,, ale niekad to negalės 
padaryt.

Vaidyla už buvimą San- 
dariečiu ir nuėjimą socialis
tams redaktoriaut, ir už 
mislinimą kad tautiečiai ir 
socialistai gali taikiai sugy^ 
vent turės bandyt sulaikyt 
verdančią geležį su šaltu 
vandeniu, bet nors jam kai
lis nersis ale negalės.

Daktarui Račkui už ne- 
sukritikavimą laisvamany- 
bės ir pametimą prakalbų 
sakymo reikės karštoj ge- 
ležyj plikais nagais graiby
ti senoviškų pinigų ir paga
minti gerb. Spragilui refe
ratą apie numismatiką, ale 
niekados 'to neįstengs pada
ryti.

Daktaras Biežis už sta
tymą kandidatūros ant bol-

auksą, o jie grieš dantimis 
kad negalės tuo auksu pa-j 

' sinaudo'ti ir pasidaryti ka-I 
pitalistais.

Bankieriui Elias-Elijo- 
šiui už. perdidelį tikėjimą 
artistams ir politikieriams 
ir mėtymą pinigų ant jų 
reikės sėdėt ant tuščio štili- ( 
nio krašto ir bandyt pri-į 
verkt jį pilną ašarų.

Bankieriui Olsewkiui už Į 
už leidimą Lietuviškų kny 
kų ir laikraščių ir uždėjimą 
ant jų Lenkiškos pavardės 
reikės rišt j kalną liepsno
jantį smaluotą ritulį, ale jo 
niekad neužris.

Grišiui už kovojimą su 
Čikagos diplomatais ir pro-l 
fesoriais reikės kirsti mil-! 
žinišką medį ant kurio šakų! 
bus susėdę tie diplomatai iri 
profesoriai ir drebės kad 
nesukristų į sieros upę. Ale 
jam bus paduotas iš kručko 
išdrožtas kirvis.

Konsulas Žadeikis už no
rėjimą sutaikyt nesutaiko-j 
mų politiškų Lietuvių par-! 
tijų turės sėdėti įšaldytas, I 
leduose ir bandyt karštu į 
vandeniu ledus nutirpdyt, 
ale vandenį pilant ledai tik 
darysis storesnį.

— Kaip tai, kibą tu mis- 
lini kad aš smegenų netu
riu. Ale aš nematau kur ta 
Klyvlandiečių vieta, — sa- 

' kau aš.
. — Ugi mes dabar stovim 
Klyvlandiečių businčioj te
ritorijoj. Aš tave ir ve- 
džiausi ir sustojom atėję 
iki Klyvlando vietos, — sa
ko jis.

— Ale aš nieko čia nema
tau, — sakau aš.

— Mes iki šiolei žiūrėjom 
tik j tolumas, ir nematei 
kas čia ai'ti yra, — sako jis.

Ir jis pamojo ranka ir 
prieš mano akis pradėjo at- 
sidengt, lyg ūkanai prapuo- 
lant visokios baisybės ko-

I 
i

i

kiose bus ir pakutavos ma
no sostinės griešninkai.

Kitą sykį apsakysiu ką 
ir kas už ką darys ir ko-, 
kias pakutas Klyvlandiečiai | 
neš.

ševikų tikieto į Susi vieni ji- Paskui mačiau daugybę Į
mo daktarus ir neišlaimėji- 
mą, turės kaboti ant šakos 
virš sieros upės ir genys tą 
šaką kapos, o jis baiminsis 
vis kad kris ir kris.

Pilkai už norėjimą su
daryt pastovaus teatro ir 
norėjimą gyvent Čikagoj 
taip kaip Kaune, reikės 
brist per siaurą sieros eže
rą, kurio krašto niekad ne
galės prieit.

' Advokatas Bagdžiunas- 
Borden už mislinimą kad 
išmainius pavardę ant sve
timos geriau seksis poli’ti- 
kieriaut turės karštam van
denyj sėdėdamas pats sau
kailį lupt.

Daktaras Margeris už 
norėjimą apžiot daug daly-! klausi

kitų vietų kuriose bus ir pa
kutavos visi kiti Čikagie-į 
čiai ir Čikagietės ir ką da-Į 
ryt ir už kokius griekus, 
ale kitų vardai mažiau ži
nomi ir nenoriu užimt vie-; 
tos, ba ir taip mano slaptas j 
raportas yra ilgas, o dar 
reikės aprašyt Klyvlandie-i 
čių kampelį, kur jie bus ir j 
kas kaip už ką pakutavos. j 

Pažiurėjau tada Į gerb.
Liciperį ir klausiu:

— O dabar aš noriu ma
tyt Klyvlando Lietuvių te
ritoriją ir vietas kuriose 
Klyvlandiečiai pakutavos. 
Ar toli ta vieta nuo čia?

— Gerb. Spragile, tu ki
bą turi mažą nuovoką kad 

kur Klyvlandiečių

PASTA BU K ĖS
“Naujienos” nugirdusios kad 

jų vienminčių pastangomis Lie
tuvoje pradėjo atidarinėti po-, 
niškas mokyklas valstybės lė-j 
šomis, tuoj pasiskubino su pa
gerintu receptu, kad greta po
niškų mokyklų butų atidaryta\ 
ir kacapiškos, žydiškos ir kito
kios ne Lietuviškos mokyklos 
ir tas butų garantija tautinėms 
mažumoms.

Kad socialistiškonjs “Naujie
noms” mažiau apeina Lietuvys-Į 
te negu Lenkiškumas ar žydiš-1 
kūmas .tas ne naujiena — tai 
socialistų tikslas. Bet kad mu- 
čelninkė “Tėvynė” stojo apgin
ti švietimo ministerio socialis
to Čepinskio politiką ir advoka- 
tiškai išaiškinus konstitucijos 
garantijas pilnai užgyrė Če
pinskio pro-Lenkišką politiką 
tai jau daugiau negu keista. 
Už tai “Tėvynę” paglostys ne 
tik socialistai, bet ir komunis
tai. 

v nt v
“Laikykit vagi 1” šis priežo

dis tinka mtisų komunistams. 
Kaip vagis vejamas rėkia “lai
kykit vagi”, kad minia nepa
stebėtų kuris ištikrųjų yra va
gis ii- nesulaikytų jo, taip ir 
komunistai dabar rėkia maine- 
rlams, “žiūrėkit kad Lewis ir 
Gegužio mašina nesuvogtų jū
sų balsus, visi balsuokit už pro- 
gresivių sąrašą.” Komunistai 
taip rėkia dėlto kad nukreipus
angliakasių akis nuo savęs kad 
darbininkai nematytų ką ko
munistų mašina veikia. Komu
nistai taip rėkė ir pereitą pa
vasarį alike SLA. centro valdy- 
1 os rinkimų, o rezultatas buvo

toks kad komunistai buvo su
gauti balsų vogime.

Lietuvoj socialdemokratų p-.- 
stangomis tapo atidaryta pla
čiai laisvės duris taip vadina
moms profesinėms sąjungoms, 
kurių komunistinis veikimas 
gali pagaminti valdžios krizj, o 
paskui gali netekti laisvės ir 
patįs socialdemokratai.

■v V 'V

Komunistėlis A. Bimbo per 
“Nelaisvę” klausia: “Ar Mes 
Verkiame Pabėgėlių?” Ir ten 
pat sako pats save ramindamas 
kad neverkia bet džiaugiasi, 
nes kelių pabėgėlių vietoj ko
munistai gauna didžiausias 
krūvas sąmoningai' susipratusių 
darbininkų rekrutų. O tuos re
krutus komunistai gauną, daly
vaudami darbininkų kovose, 
stovėdami jų priešakyje, pa
vyzdžiui Passaic’o audėjų strei
ke, New Yorke rubsiuvių.

Bimbukas tą paklausimą sau 
rašydamas turbūt dar nežinojo 
kad New Yorko siuvėjai, ku
riuos komunistai mulkino per 
keliolika mėnesių ir antgalo 
prigavingai pardavė, sukilo 
prieš komunistus ir reikalauja 
kad visi komunistai butų išvy
ti iš unijos. O gal Bimbukas 
skaito komunistų išvijimą iš 
unijų dideliu savo laimėjimu.

Socialistai pagimdė komunis
tus, o komunistai žiaurumą,

i

vargą ir badą. Pavyzdžiu jieš- 
koti nereikia, jie visiems žino
mi ir aiškus.

V ▼ ▼

“Nelaisve” bėdavo j a kad nie
kas nepadarė tinkamos per', 
žvalgos drg. A* Bimbos knygos, 
“Istorija Klasių Kovos Ameri
koje”. Nejaugi “Nelaisvė” bu
tu užmiršus kad komunistų 
“Kibirkštis” jau senai parašė 
peržvalgą tai neva knygai, ku
rią išgyrus pasakė: “Jeigu ra
šė tai rašė, bet kam reikėjo Ici-

sti ją, kuri jokios vertės netu
ri.”

Geresnės kritikos nei nerei
kėjo. žinučių Rinkėjas.

Foe° Cuts and Wounds
Saugokitės užsikrėtimo! 
Tepkit visus įbrėžimus, 
suoižeidimus ir įpjovimus 
su šiuo stipriu nenuodin
gi’. antiseptiku. Zonite 
stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydyti.

RODYKLĖ No. 131

Gaminimo Receptas Naminiai Pasigelbčjimai
Mokyklos amžiaus vaiko ir mer

gaitės maistas reikia planuoti ne tik 
kad butų įvairus, bet ir kad turėtų 
visas reikalingas augimui medegas. 
Kiekvienas iš trijų valgių per dieną 
turi vienodą svarbą teikime gerai 
sutvarkyto maistingumo. Pusryčiai 
neturėtų būti maistingumu kaip pie
tus ar vakarienė. Pienas, duona ir 
sviestas, vaisiai ir grudai arba kiau
šiniai suteikia maistingumą per pus
ryčius. Duokit savo vaikams tikrą 
pudingą, kuris jiems patik:;. Bandy
kit sekantį receptą del pusryčių.

Blanketų skalbimui pasirink ty- 
i ra, vėjuotą dieną.

Susitraukusių čeverykų odą reikia 
ištrinti vaselinu pirm tepimo vakso. 
Prašalinimui nuo čeverykų šokolado 
pirtimi naudok borakso ir šalto van
dens košele.

i Nuvalymui odinių kėdžių naudok 
1 pieną, ir kėdės išrodys kaip naujos.

Malin votas linoleum niekad nerei
kia šveisti su šepečiu, bet nušluos
tyti su šlapiu skaruliu.

! Kabinant mažas uždangas ant du
rą ar langų naudok siaurus gurnus.

Visuomet Gatavas 
Vartojimui

Kiekviena protinga šeimininkė mėgsta turė
ti savo ledų skrynioje ką nors ką ji galėtų 
vartoti pasitaikius greitam reikalui. Ran
dasi vienas maistas kurį ji visuomet gali 
laikyti, tas maistas yra Borden’s Evapora
ted Pienas, š .Jis neužpildo taip daug ledau- 
uės kaip buteliuose pienas. Jis sutaupo vie
tą ir nereikia rūpintis apie ledo atnešėją. ■ 
Borden’s Evaporated Pieną galima vartoti del pa-
darymo visokių receptų kur pieną arba Smetoną
reikia vartoti. Pabandykit jį prie darymo savo 
valgių receptų. .Jeigu jus mėgstat gerą Saločių 
košelę padarykit receptą iš Borden's Mayonnaise 
be Kiaušinių, kuris čia atspausdinta. Ji yra var
tojama geriausiuose namuose ir yra skani. Paban
dykit Borden’s Evaporated Pieną savo kavoj. Jis
suteiks kavai labai gardu skonį.
Borden’s Evaporated Pienas yra grynas šviežias
pienas iš geriausiu karvių. Tai yra pienas iš ku
rio dalis vandens yra išimta, o Smetona palikta. 
Tai yra produktas aukščiausios vertės, prie to dar 
labai ekonomiškas vartojimui. Reikalaukit pas sa-

A II-Bran (Selenų) Pudingas

2 kiaušiniai
2 puodukai all-bran
2 puodukai saldaus pieno
1 puodukas cukraus
1 šaukštas sviesto
1 puodukas razinkų
Pamerk sėlenas i pieną. Suplak 

kiaušinius su cukrum, paskui įdėk 
sviestą, selenas, ir razinkas. Kepk 
vidutiniame karštyje per apie 20 mi
liutų iki' apkietčs. Duok Į stalą su 
grietine.

Virtuvės Patarimai

Grožės Patarimas

Rūpinimąsi yra nerviškumo prie- 
1 žastis, nuo ko pradeda apsireikšti 
veide raukšlės, atbunka akjs, ir apsi
reiškia amžius. Jeigu tik rūpinsies 
apie mažus menkniekius, užsitrauk
si sau d įdėlius vidurių užkietėjimus 
ir sunaikinsi kūno gyvumą. Todėl, 
žiūrėk i viską lengvai Nesiskubink 
visame, valgyk tinkamą maistą, ir 
užtektinai mankstinkis ir miegok. 
Atmink tą visados ir pasiliksi jau- 
r i ilgiau kaip išžiuroj taip ir dva
sioj.

Reikia išbandyti nrezervų. indus 
kad butų ęieli pirm sudėjimo į juos 
vaisių prezervus.

Darant meringue (kiaušinių pu- 
t is), jeigu naudosi miltini cukrų tai 
putos bus pastovesnės ir nevanda- 
h notos.

Iš lemono gau°i sūdyk tiek skysti
mo regu paprastai jeigu padėsi juos 
ant pečiaus apšildyti per kokias 1“> 
ar 20 minutų.

Išvalymui gerai pridegusių skar- 
vadų, nutrink apkopusias vietas eme
ry popierių, paskui aptepk taukais 
i?* druska, o ant galo numazgok kar
štu vandeniu.

Po išmazgojimo arbatos arba ka 
vis puodų, palik juos stovėti tūlam 
laikui su atidengtu viršum kad gale- 
tų į juos ineiti oras.

A patiŠka Sveikata

j “Mano vyras nevalgo špinakų, bet 
mėgsta kručkus, o aš niekad kručkų 

i nevalgau”; “mano mergaitė visada 
I mėgo pieną, bet negaliu priverst 
: vaiko išgert pieno nors stiklą į die
ną ” Tokias pastabas tankiai girdi 

į iš moterų kurios užsiima namų ve
dimu. Tankiai pasitaiko kad vienas 

i iš tėvų mėgsta sviesta, kitas ne, ir 
ta'p vaikais. Ar tai prigimimas 
nuo levų, ar lik pamėgdžiojimas ?

, Nick'd nemie nesakyk •‘nenoriu”, 
“nemėgstu” kurio nors maisto. Taip
gi nereikia pataikauti. Duok visiems 
vienoda maistą ir žiūrėk kad visi 
valgytų. Bot kad visiems patiktų 
reikia pataikyti tinkamai pagamin
ti, sykiu ž.urėti kad butų maistingi 
ir sveiki valgiai.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
MAYONNAISE BE 

KIAUŠINIU
3 šaukštai Borden’s Eva

porated pieno sumaišyt su 
šaukštuko druskos

’4 šaukštuko muštardos
2 šaukštai acto
94 puoduko salotu alie

jaus (bile kokio)
11 šaukštuko pipiru

Sumaišyt viską, dapilt iš
lėto pieną, suplakt aliejų su 
kiaušinių plaktuvu. Paskui 
supilt actą. Vartokit bile 
Mayonnayse. Supilk i už
dengiamą indą. Jis visuo
met bus geras užlaikant ji 
Šaltai. Jeigu pertirštas pra
skiesk su Borden’s Evapo
rated pienu

Jeigu jums reikia pieno darymui 
mayonnaise arba prie kitų naminių 
valgių gaminimo reikmenų naudokit 
Borden’s Evaporated Pieną, nes Bor

den’s Evaporated Pienas yra pilnas 
riebus pienas. Jis niekad nesugen- 
da ir patenkins jus pilnai visais at
žvilgiais.

Mažas
Kenas

6 unc.

DYKAI
100,000 moterų nuolat pri
siunčia mums naujus recep
tus su Borden’s Evaporated 
Pienu. Jeigu norit žinoti 
kaip pasidaryt tuos įvairius 
valgius su Borden’s, išpil-

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais”
-----  Telefonas Randolph 5297 -----
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Nuo Redakcijos Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa) su baime, nes ji buvo gyvas atvaizdas pa-

KAUNO RIAUŠĖS

dabartine 
daro Lie-

Amerikos

karą. ... O viskas buvo tik 
piššš....

Patariame “Dirvos” skaity
tojams būti šaltesniais, ir ku
rie matot tokias žinias klerika
lų ar bolševikų laikraščiuose 
tuoj meskit kritišką žvilgsni Į 
jas. Nemanykit kad “Dirva” 
slepia tas “baisias” žinias, ne: 
ji mato tų “žinių” ir kitą pusę 
ir kartais neranda reikalo jų 
net talpinti.

žinokit kad minių mulkinto
jų buvo ir bus, ir mokėkit juos 
atskirti nuo teisybę rašančių.

Anglų

ar ne, 
bet iš

Abbė d’Aigrigny, norėdamas kuogrei- 
čiausia užbaigt šią sceną, kuri jį nemie- 
laširdingai kankino, nežiūrint savo nuduo
damo ramumo, tarė notarui rimtu ir reik
šmingu tonu: — Tamista, viskam tam rei
kia padaryti galas. Kam leisti prirodinėti 
kad del kokių ten klastų, mums užmeta
mų, kiti ainiai negalėjo pribūti, kuriuos sa
ko atstovauja šis kareivis ir jo sūnūs? Ko
dėl jų nepribuvimas mažiau neaiškus kaip 
to princo arba pono Hardy, kuris, kaip jo

Į^AUNE Lapkričio 21 d.
klerikalų moksleivija, 

po komanda vyresniųjų ir 
su tam tikrais išrokavimais 
politikierių, surengė mitin
gą ir susikurstę išėjo gat
vėn pastumdyti policiją ir 
pagiedoti Lietuvos himną 
jei policija kepštels atgal.

Klerikalų spauda Lietu
voje kraujais pravirko, ar
ba panaudojo tą prietikį 
išrodymui kad 
valdžia baisybes 
tavoje.

Tą pasigavo ir
klerikalų laikraščiai ir pa
kėlė tokią pat revoliuciją 
čia Amerikoje. Skaitytojai 
baisiausia klaidinami.

Kiek ten buvo nebuvo, o 
skaitytojui perstatoma vi
sas pragaras.

Panašus atsitikimas buvo 
prie klerikalų valdžios.

Tada kėlė pragarą da
bar valdžioje esanti pusė ir 
mes Amerikoje rėkėme su 
jais.

Šaltu protu svarstant, iš
rodo kad ten Lietuvoje ei
nasi nesuaugusio proto vy
ru žaislas, o mes Amerikie- 
čiai kaip nekulturiškos bo- j 
bos-motinos pamatę vaikus j 
pešantis irgi susipešame ir 
rėkiame sykiu su vaikais.

Nors Lietuvos valdžią! 
vadovaujanti žmonės — ir Į 
klerikalai ir pažangiečiai —j 
yra mokyti vyrai, bet iš jų 
tokio apsiėjimo išrodo dar 
jie toli nuo kulturingumo.

Kada vieni valdo kiti ma
to tame pragarą; o kada 
valdžia pasikeičia į peklą 
kėlusių rankas tada antri 
pereina peklą kėlusių vy- 
žosna ir tą pat daro. Atsi
vers valdžia, ir vėl ta pati 
istorija. . ..

Ar kada nors mes Ame
rikiečiai nesukulturėsime: 
ar nepaliksime Lietuvą sau 
rietis ir žiūrėsime į ją išto
lo, kaip j kokios Zelandijos 
gyventojų gyvenimą, kurių 
darbai nei peš.tynės mums 
visai neapeina. Taip į mus 
žiuri Lietuva, o mes, gyven
dami kultūriškoj šalyj ir 
matydami pavyzdžių vis ne- 
išmokstam gyventi kaip 
kultūringi žmonės. t

Tokie jų darbai turėtų 
būti ignoruojami.

Sutartis su Danija
Iš Kopenhageno pranešama 

kad Lietuvos valdžia pasirašė 
visapusę taikos sutarti su Da
nija. ši žinia pasirodė 
spaudoje Gruodžio 13 d.

Susitarimas su Danija 
Lietuvai nieko nereiškia,
prekybinės pusės tai jau kas 
kita. Lietuva su Danija ne
kariavo jau nuo ankstyvų vi
duramžių ir galim būti tiki i i ištikimas draugas dabar mums pasakė, net 
jog daugiau nekariaus,” taigi iri nežinojo svarbos čia būti? Ar negali būti 
sugyvens be taikos sutarčių. ! kad ir Maršalo Simono dukteris, ir panelė 

Bet prekybinės sutartis, ku- Į Kardoviliutė nepribuvo del kokių nors vi
lios reiškia pasilengvinimą va-jsai natūralių priežasčių? Bet, dar sykį 
ryti prekybą, bus ant naudos.! sakau, tas jau perilgai užsitęsė. Aš nia- 

Į nau ponas notaras sutiks su manim kad at- 
į siradimas naujų paveldėjų nepakeis to kas 
jau padaryta Gabrieliaus laisvu noru pa- 
dovanojant viską vargšams, ką viską aš ir 
vėl prižadu sunaudot didesnei garbei Die
vo. Taigi meldžiu atsakyti man, ponas no
tarai, ir pabaigkim šią sceną, kuris yra ne
maloni mums visiems.

— Tamista, — 
visos savo sielos ir 
vardan teisingystės 
tikimas išpildytojas 
kad tamista, abbė d’Aigrigny, esi vienati
nis tų turtų savininkas, kuriuos aš ir ati
duodu tamistai viską suvartoti taip kaip 
Gabrielius de Rennepontas, paveldėtojas, 
atiduodamas geidė.

Šie žodžiai, išreikšti rimtai ir įspūdin
gai, sunaikino paskutines viltis kokias tu
rėjo atėjusieji atstovai visų kitų ainių. Sa
muelis išblyško dar labiau, ir nejučiomis 
spaudė Batšebos ranką, kuri stovėjo arti 
jo. Tie du seni Žydai net apsiašarojo.

Dagobertas ir Agrikola įpuolė į dide- 
liausį nusiminimą.
vedžiojimu, kuris atsisakė priduoti svar
bos į jų skundus paduotus magistratams 
del pagrobimo tų trijų merginų, jie buvo 
priversti atsisakyti visų vilčių. Bet Gab
rielius kankinosi daugiau negu visi kiti; 
jis jautė neapsakomą apgailavimą, prisi
mindamas kad per savo aklumą jis buvo 
nenoromis įnagiu tos begėdiškos, vagystės.

Taigi, kuomet notaras, peregzamina- 
vęs ir užtikrinęs sumas sekuratų esančių 
Žydo paduotoj skrynutėj, tarė į abbę d’
Aigrigny: — Paimk, tamista, viską savo 
globon, — Gabrielius sušuko, dideliam su
sigraužime ir desperacijoj: — Ištikro, rei
kia manyti kad, tokiose aplinkybėse, neiš
aiškinamas prakeiksmas sekioja visus tuos 
kurie verti pagarbos ir meilės. Ak, mano 
Dieve! — tarė jis, stumdamas rankas ir iš
keldamas į viršų dievobaimingai: — Tavo 
aukščiausias teisingumas niekados nepa
velys tokiai niekšystei paimti viršų!

Ir tai buvo lyg dangus butų išklausęs 
jo maldos. Vos tik jis pabaigė, kaip štai 
keistas dalykas dėjosi.

Nelaukiant iki Gabrielius pabaigs sa
vo maldą, Rodinas pasinaudodamas notaro

DAINA
(J. Jasukynas) 

Giest’ volungėlė vyšnių sodelyj, 
'Verkė mergelė rūtų darželyj.

Oi cit, neverki, nelementavoki, 
Eiki į sodelį pasiuliavoti.

Jau nėr man laiko sode uliavoti, 
Reik eit už vyro, reik ant šliubo stoti.

Reiks žalių rūtelių man atsižadėti, 
Jaunoms dienelėms reiks atsigerėti. 

Kaip vėjas putė, medžių šakas lenkė 
Taip mane jauną sviets kalbelėm’s kėlė.

Paliaus vėjas pūtęs, medžių šakas 
laužęs,

Paliaus jauną sviets kalbelėm kėlęs. 
Vainikas vysta ant mano galvelės, 
Žiedai rudyja ant baltų rankelių.

Nuskinta rūtelė pavysta rankelyj, 
Taip aš pavysiu už jauno bernelio.

atsakė notaras, — iš 
tyra sąžine pareiškiu, 
ir Įstatymų, kaipo iš- 
Renneponto palikimo,

Pertikrinti notaro iš-

DAINA Iš KARO LAIKŲ 
(V. Ašmonas)

Šėriau širgelį per savaitėlę, 
Ir pabalnojau per valandėlę.

Gavau laiškelį, reiks į karą joti,
Sėst ant žirgelio, su priešu kovoti.

Visus kareivius kuopomis išrinkiavo, 
Visus kareivius ginklais apginklavo,

Uždėjo šautuvus ant jųjų pečių,
Prisegė kardus prie tymo balnų,

O ir sužvangėjo žirgų pasagėlės, 
Ir sudulkėjo kelias, vieškelėlis.

Jie nežinojo, jojo ant mirties,
Kad su šiuo pasauliu turės jau skirtis. 

Pagiryj kalnelis, pro kurį jojo, 
Žuvusių kunus tenai sukavojo.

Jie nei nemanė pro jį jodami
Kad j šį kalnelį reikės jiems sugryžti.

Suužė patrankos ant aukštų, kalnų, 
Palinko medeliai žaliųjų miškų,

Žūsta broleliai karo laukuose,

veikslo, kuris buvo pakabintas Raudoname 
Kambaryje pusantro šimto metų atgal. Ji 
buvo taip pat sudėjus plaukus, tais pačiais 
rubais, tuo pačiu veidu ir išvaizda, taip 
pilna nusiminimo ir liūdesio! Ji lėtai ėjo, 
ir išrodė nematanti kokį sujudimą sukėlė 
tarp tų žmonių. Ji prisiartino prie vieno 
krėslo tame kambaryje, ir krėslo atramoje 
paspaudė sagutę, paslėptą po apačia, ir 
štai auksuotoj krėslo atramoj atsidarė ma
žutis stalčiukas. Iš stalčiuko ji išėmė už- 
lipytą voką, kurį nunešus padėjo ant stalo 
prie notaro, kuris stovėjęs kaip stabas ne
jučiomis voką nuo jos paėmė.

Po to, ji metus žvilgsnį j Gabrielių, ku
ris išrodė pastyręs jos pamatymu, liūdnai 
į jį pažiurėjo, ir lėtai išėjo į priemenę, ku
rios duris buvo atdaros. Praeidama pro 
Samueliu ir Batšeba, kuriedu vis klūpojo 
ji biskelį sustojo, palenkė jiem galvą, pa
žiūrėdama į juos suraminančiu žvilgsniu 
Po to, atkišus jiem savo ranką bučiuoti, 
ji palengva ėjo laukan, dar sykį pažvelg
dama Į Gabrielių. Jos išėjimas pertraukė 
tą užkerėjimą kuriame visi per kelias mi
liutas buvo. Gabirelius pirmas prakalbė
jo. tardamas sujaudintu balsu:

— Tai ji! vėl ji — šiame name!
— Kas, broli? — tarė Agrikola, nera

mus ir išblankęs, pažiūrėdamas į misijo- 
nierių; nes tas jaunas kalvis dar nebuvo 
patėmijęs to nepaprasto panašumo pavei
ksle ant sienos su šia moterimi, nors jis 
irgi buvo apimtas nuogandos kaip ir visi 
kiti. Taip pat buvo sujaudinti Dagober
tas ir Karingas.

— Kas ta moteris yra? — klausė vėl 
Agrikola, imdamas Gabrieliui už rankos, 
kuri buvo šalta kaip ledas.

— Žiūrėk! — tarė jaunas kunigas. — 
Šie portretai buvo čia per suvirš pusantro 
šimto metų!

Agrikola, Dagobertas ir Karingas me
tė akis į portretus ir visi nuostaboj sykiu 
nuaiksėjo.

— Tai ji — ta pati moteris! — šaukė 
Agrikola, nustebęs; — o jos portretas bu
vo čia per pusantro šimto metų!

— Ką aš matau! — sušuko Dagober
tas, žiūrėdamas į vyriškio portretą kaban
tį kitam šone ugniakurio. — Tai yra drau
gas ir pasiuntinis Maršalo Simono. Taip 
tai tas pats veidas kurį aš mačiau Sibire 
keli metai atgal. Taip, aš pažįstu tą liūd
ną jo išvaizdą, tas juodas akis, viską! Tai 
tas pats!

— Ir mano akis neklaidina mane, — 
prabilo Karingas pats sau, drebėdamas iš 
baimės. — Tai tas pats žmogus, su juodu 
ženklu ant kaktos, kurį pasmaugė ir palai
dojo Gango pakrantėje — tas pats vyras, 
kaip man vienas iš Bovanės sūnų sakė Gan
do griuvėsiuose, kurį jis vėliau sutiko prie 
vienų vartų Bombai mieste — tas kuris 
nešioja prakeiksmą, kuris savo kelyje sėja 
mirtį, o jo paveikslas išbuvo per pusantro 
šimto metų!

(Bus daugiau)

TROCKIS ŽINO KĄ 
SAKO

Paaiškėjo Maskvoje, ii’ pasie
kė platesnį pasaulį, kad Troc
kis vėl pernaują išėjo su savo 
opozicija prieš Staliną. Tuo 
pačiu laiku sovietų politiškuo
se rateliuose pradėjo apsireikš
ti nerimastis kad Anglija gali 
pertraukti ryšius su sovietais.

Trockis, keldamas galvą iš 
politiško grabo kur jį Stalino 
grupė gyvą nori uždaryti, vėl 
dramatiškai apsireiškė komu
nistų internacionalo plenarianr 
posėdyj. Jis pernaują pareiš
kė kad Rusijai nėra galima iš- 
budavoti socializmo, apsuptai 
kapitalistiško pasaulio. “Nėra 
galimybių Rusija i atsitraukti 
nuo pasaulinės ekonomijos”, 
pasakė Trockis. “Mes turime, 
pirkti naujas dirbtuvėms maši
nas užrubežyje. Dabartinė pra
žūtinga padėtis musų industri
jos yra geriausias prirodymas 
kad sovietų unija priklauso 
nuo likusio pasaulio. Tik sva
jonėse tegali gyvuoti apvienė- 
jus socialistiška šalis.”

Laipsniškai pradeda aiškėti 
kad Trockis netiki rizikuoti 
viską ant pasaulinės revoliuci
jos. Anglų-Rusų santikiai lyg 
ir patvirtina Trockio pesimiz
mą.

Ir drąsiai galima sakyti kad 
seniesiems komunizmo apašta
lams palengva mirštant, val
džią užima jauni, nepatyrę, ir 
jiems pradėjus tarp savęs peš
tis Rusijoje, visa kita pasaulio 
dalis revoliucijos nematys.

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauti prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini* 
■nas ir nepatalpintas.

SULAIKYK AGONIZUO- 
JANČIUS SKAUSMUS 
NUO REUMATIZMO

Skausmas, uždegimas, tini
mas, visi pasiduoda John
son's Belladonna Plasteriui

Greita, tikra, nuostabi pagalba, 
kurią Johnson’s Belladonna Plaster 
suteikia Reumatizmo ir Podragos 
įtvejais priklauso nuo to kad bella
donna vaistai per odą sunkias tie
siog į apimtas vietas, ar per nervus 
eina į skaudamas dalis. Belladonna 
veikmė, kuomet jį naudoji tinkamu 
budu veikia labai urnai ir yra daug 
kartų stipresnė negu belladonna 
imama į vidurius.

Štai del ko skausmas pasiduoda 
taip urnai — tarsi magišku budu — 
kuomet Johnson’s Belladonna Plas
ter is yra vartojamas. Uždegimas 
palengvinamas, tinimas sumažina
mas, ir malonus, ramus patogumas 
suteikiama labai greitu laiku. John
son’s turi savyje galingą belladonną 
ir visas vaistingumas palaikomas 
pilnoj formoj del greito ir patva
raus persisunkimo per odą į skau
smų vietą. Johnson’s Belladonna 
Plaster turi visą jiegą, tad galite 
būti tikri patenkinimu, reikalaukit 
Johnson’s Belladonna Plaster’io jo 
vardu. Parsiduoda visose vaistinė
se.

Tai buvo tik Burbulas
Pereitą savaitę iš Varšavos 

buvo paleista žinia buk Lietu
voje apšaukta karo stovis. Tą 
gandą pasigavę klerikalų laik
raščiai bandė išrodyti savo 
skaitytojams kad prie dabartį 
nes valdžios Lietuvoje baisybės 
dedasi.

Lietuvos Pasiuntinybė Wa
shingtone gavo oficiales žinias 
iš Lietuvos, kurios tą gandą 
palieka beverčiu burbulu, dau
giau nieko. Burbului trukus, 
klerikalų spauda turėtų pa- 
raust iš gėdos, nes gandą pa
naudojo savo blogiems norams 
siekti.

Nei kiek klerikalai nenužen
gia toliau nuo bolševikų: ir tie 
nesenai šaukė visa gerkle kad 
ve jau Lenkija skelbia Lietuvai

Ulomi kūnai, plaukia kraujuose.
Juodbėri žirgeliai po jų kraujus braido, 
Priešų šūviai juos visus išbaido.

Liūdnai žvengdami, galveles mosavo,
Norėjo surasti kareivėlius savo;

O ir nesuradę kareivėlių savo
Liūdnai žvengdami sau namon žingiavo.

Namon parėję ties stoniom sustojo,
O kur tas kareivis kurs mane balnojo? 

Mane tėvelis kad parjojo sūnelis, 
Kada pažiūri, kruvinas balnelis.

Puolė po kojų juodbėram žirgeliui,
Kad jau neteka savo sūnelio.

O ir motinėlė su verksmu išėjo, 
Savo sūnelio gailėti pradėjo.

“Tave, sūneli, mažą auginau,
Kad žūsi kare visai nemaniau”.

Oro paukšteliai puola ant žemės, 
O verkia musų jaunos mergelės.

O ir seselė gėlių priskynus
Del brolio kapo vainiką pina,

Neša vainiką gailiai verkdama, 
Nelaimingą mirtį jojo prijausdama.

nuosprendžiu, pagriebė dėžutę po pažaste, 
negalėdamas suvaldyti savo gilaus džiaug
smo ir laimėjimo. Tuo momentu kaip jau 
d’Aigrigny ir jo raštininkas man tikrai 
įgiję tą turtą, atsidarė duris iš to kamba
rio kuriame laikrodis mušė, ir duryse pasi
rodė moteris.

Ją pamatęs, Gabrielius suriko, ir išro
dė lyg perkūno trenktas. Samuelius ir 
Batšeba puolė ant kelių, iškeldami aukš
tyn sukabintas rankas. Tas Žydas ir jo 
moteris pajuto neišaiškinamą viltį atgy
jančią juose.

'Visi kiti tos scenos veikėjai išrodė lyg 
nuostabos nublokšti. Rodinas pažengė po
ra žingsnių artyn ir drebančiom rankom 
padėjo ant stalo skrynutę. Nors tas nuo- 
tikis galėjo būti visai naturalis — moteries 
pasirodymas tarpduryje, kurias ji tik ką 
atidarė — vienok ten buvo didelė ramuma 
ir visi perimti nepaprastu jausmu. Visų 
krutinės tik alsavo, lyg dvasios buvo sto
ka. Visi tos moteries pasirodymą sutiko

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.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Itališki AKORDEONAI

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

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

Chicago, III.

-----—
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DIRVA

Birutė ir
Trijų aktų tragedija iš 

Lietuvių krikštijimo dienų K. S. KARPAVIČIUS

Kuprelis
paradoksai

(Tąsa iš pereito num.)

Birutė
Didis maršale, aš reikalauju grąžint mus 

atgal į Uteną. . . . Siųsk pasiuntinius ir 
išstatyk savo kainą.... Šventaragis ne
pagailės nieko tavo godžiai gerklei užkiš
ti.... Gal manai laukti kolei Lietuviai 
puls Rygą, o turi padaręs sutarti su kitais 
tada ant Lietuvių iš abiejų pusių apgulti, 
jei taip ilgai mus laikai?....
Meinhardas

Ant tikėjimo tavo galva nelinkus, bet 
karo žygiuose nusimanai.... Vienok, jau 
mes, kunigaikšyte, pirmiau taip padarėm. 
Tavo tėvas ir dabar nežino kur tu esi: ar 
pas mus ar pas Rusus.... Mano kariu- 
menė kovėsi .su Latviais, užpuolė ant jūsų 
juos vydama, o tuoj po mūsiškių Uteną ap
gulė Rusai. Jei ne Latviai mūsiškių kely
je, Rusams nebūtų nieko likę!
Kuprelis

Ak, nelaimė! Musų tėviškę dveji plėši
kai apnikę buvo! Tik dabar tai išgirs
tam! Gal neliko nieko tenai....
Meinhardas

Nenusiminkit. .. . Rusus spėjo nuvyti 
Šventaragis, kurs tuo tarpu iš Mozūrų 
gryžo. Pats daug grobio parsigabeno — 
mes nespėjom; nespėjo daug pešti ir Rusai.
Birutė

. Tamista kalbi taip kad jau manai palikt 
mus čia visados?
Meinhardas

Ir kam aš bučiau jus laikęs išsykio? Ki
tus vergus pastatėm prie darbų, o tave mo- 
kinam krikščioniško tikėjimo ir laikom 
kaip aukštai ypatai pridera, kad greičiau 
pažintum krikščionybės gerumą, o tada...

Birutė
O tada?....

Kuprelis
O tada paliuosuosi mus?....

Meinhardas
[Išverčia akis]: Tai judu apie nieką ki

tą ir negalvojat?! Jums Tėvas Feliksas 
paliko šią knygą. .. . mokinkites. .. . [Pik
tai parodo i knygą.]

Kuprelis
[Puolasi Į knygą]: “Sveika Marija, ma

lonės pilna, Viešpats su tamimi, pagirta 
tu tarp moterų... . ”

[Meinhardas, pasigalvojęs, paglostęs 
sau smakrą išeina.]

Kuprelis
[Apsidairęs]: Jau mudu vieni. Ačiū 

dievams.... [Atsidusta.]
Birutė

[Rustai]: Kodėl dievams dėkuoji, o ne 
Rygos Dievui? Tu taip noriai griebies! jų 
maldų kad mane net pyktis ima, ir kiti su
pyks išgirdę tave skelbiant jiems Felikso 
žodžius....
Kuprelis

Kunigaikštyte, pavelyk man išaiškinti, 
ir tada suprasi mano palinkimą prie jų ti
kėjimo. ... Aš matau kad jų tikėjimo mo
kytojas yra prieinamas žmogus, gal pasi
seks ji Įprašyt kaip nors duoti žinią apie 
mus i Uteną. Gal jei ne jis pats tai išleis 
kokį musų žmogų pabėgti iš nelaisvės, ku
riuos jis irgi mokina, ir tada mes atgausim 
laisvę. Čia yra jų didelė klasta sugalvota, 
nes ne iš gero niekas musų nejieško.
Birutė

Bet būdamas sunum tokio garbingo tė
vo, kurs nuo šių niekadėjų žuvo, ar tu ne
bijai Įsileist tuos piktus žodžius Į savo bur
ną. ... ? Jie gali tau ugnia užsiliepsnoti
Kuprelis

Del laisvės tavo, garbinga kunigaikšty
te, lai man ir pragaras atsidarytų: viską 
bandysiu.
Birutė

[Liūdnai]: Narsus karžygį.... Su
prantu aš tavo atsidavimą.... Bet gal 
nereiks to.... Gal mudu neužilgo iš čia 
išeisime.... juk tėvas nerimsta be manęs 
— be savo žmonių.. . . Išpirks mus vi
sus. . . . [Dėbteli i duris, staiga kumšteli 
Kuprelį, tykiai]: Ateina!....

Scena IX
Duryse pasirodo Liutavaras, pastovi va
landėlę, ramiai, liūdnai į juos pažiūri.

Meiliai dėbteli į Birutę.
Kuprelis

[Akis išverčia, bet nežiūri Į duris, tik 
puolasi į knygą, garsiai kalba]: “Tėve 
musų, kuris esi danguose, pagirtas tu tarp 
moterų ir pagirtas vaisius tavo.... Duo
nos musų visų dienų duok mums šiandie
ną. . .

[Liutavaras lėtai pereina per kambarį 
Į dešinę, ir meilingai žiūrėdamas Į Bi
rutę pranyksta.]

Birutė
[Apsidairius]: Atsargiau kalbėt kad 

nori gaut Felikso pagalbą pabėgti. ... jis 
mus špiegauja. Galim atsidurt tamsiame 
kalinyje, kur apie musų buvimą niekas 
daugiau nežinos. ... Jis gal girdėjo ką 
musu kalbėjomės.... Tuoj maršalas su
žinos. . ..
Kuprelis

Aš verčiau išeisiu.... ' Lai nemato mus 
taip tankiai krūvoj vienus.... nebus nuo
žiūros. ... O tuo tarpu galvosiu....

[Išeina.]
Birutė

[Viena sau]: O, tėveli mano, močiu
te. .. . kad žinotumėt į ką jie jūsų dukterį 
paversti nori, visą jų miestą į pelenus pa- 
vestumet. .. . Bet jus nežinot net kur aš 
esu.... Visa mano viltis tai šis narsus 
Kuprelis.... Be jo man nelaisvė butų mir
tis... . Nors tiek aš laiminga....

Scena X
Ineina Meinhardas, lėtai žengdamas. 

Meinhardas
[Maloniai]: Kunigaikštyte, girdėjau ta

ve apie laimes kalbant. ... Tu ir turėtum 
jaustis laiminga, savoj jaunystėj ir grožėj, 
kada viso pasaulio akįs į tave žiuri. . . [Vėl 
priėjęs paglosto jai po smakru.]
Birutė

[Nusisuka, ką tai pamąsto, tada atsisu
kus lieka atvira, drąsi, linksma:] Ištiesų 
laiminga aš patekus į rumus paties nar
saus maršalo....
Meinhardas '

[Nudžiugęs]: Tik priprask prie musų 
gyvenimo, prie tikėjimo, ir tavo pagoniš
kas kraštas išnyks tau iš minčių. Vietoj 
klampių girių ir baisių žvėrių, čia matai 
banguojančias juras, gražiai pasirėdžiu- 
sius žmones; vietoj prastu medinių ir ak
meninių namų čia gyveni muro rūmuose 
išdabintuose brangiais išdirbiniais parga
bentais iš tolimų kraštų.... Ir tavo kūną 
kada nors puoš šilkai ir aksomai ir gra
žiausi auskarai.... Ant tavo kaklo kabos 
brangiausi karoliai, ir tu užimsi vietą ko
kia priguli dukterei narsaus pagonų va
do.... [Apima ją už pečių, linksmina.]

(Bus daugiau)

W

JAUNYSTE!
Brang imano jaunystėje, 
Kur rengiesi, kur skubi, 
Kam apleidi širdužėlę 
Ir be poilsio skrendi?....
Ei, jaunyste, tu brangioji, 
Kur nulėkt taip nori greit, 
Pasilsėti leisk, mieloji,
Ir neveržkis taip jau greit.
Dar sustoki valandėlei, 
Atsikvėpsiu aš lengviau, 
Leisk man žaisti, mažulėliu!, 
Leist tavas dienas meiliau.
Jaunystėje, brangi mano, 
Be tavęs man liūdna bus, 
Gal nemiela dienos mano? 
Stumk greičiau, tat, į kapus.
Jaunystėje, tau apleidus 
Man galva svirs nuo pečių, 
Skausmo uždangai nus’leidus 
Reiks gert ašarų karčių.

Alytus, 1925. Radastų Žiedas.

(Paradoksija: atbulumas, tvir
tinimas visko atbulai.)

Lietuvoje yra katalikų 
Kunigų partija — klerikalai, 
Kurie veidmainiauja ir vadinasi 
“Krikščionimis demokratais”, 
Pas kuriuos demokratizmo 
Nėra nei už dvyleki. 
Tiek Lietuvos spauda, 
Tiek Amerikos spauda i 
Vis vadina juos 
“Krikščionimis demokratais”, 
Kuriuos teisingai reikia 
Vadinti KRYŽIOKAIS, 
Kurie visu įnirtimu 
Vėl smaugia Lietuvą.

ooo 
Lenkai Lietuvius skaito 
Pagonais, patįs būdami 
Barbarai, ir žviegia 
Jog Lietuva negali 
Be Lenkijos gyventi. 
Lenkijos visame 
Visame skaudžia Lietuvius, 
Nors Lietuviai yra 
Katalikai kaip ir Lenkai, 
Ir kaipo vientikiai 
Turėtų sutikmėje gyventi. 
Visi Lietuvos kunigai — 
Penki vyskupai ir 
Matulevičius Jurgis, 
Arcivyskupas, tyli 
Apie Lenkų barbarizmus, 
Nes Lenkija yr’ padarius 
Konkordatą su Papa, 
Kada Lietuviai išvijo 
Papos nuncijų Zekini, 
Primesdami jo gyvenimai!

Socialistai ir net bolševikai, 
Kas yra netiesa. Visi 
Atsirado iš katalikų.

Pelėda.

Himno Profanacija
(Paveikslas kokis turėtų bū

ti šioje vietoje randasi “Lietu
vos žiniose” ir vaizdiną būrį 
žmonių stovintį šaligatvyj žiū
rintį į besistumdančių klerika
lų demonstrantų minią su poli
cija Kauno gatvėje. Užpaka
lyj stovinčių žiūrėtojų randasi 
du vaikai, 12—13 meų amžiaus 
ir konspiruoja pasinaudoti kle
rikalų pavyzdžiu savo bizniui— 
kiaušinių vagystei. Vaikai pa
tylomis tarp savęs kalbasi:)

— Žia, Mike, kaip tie moky
ti žmonės daro: sušeria, suše
ria policijai, o kai ta nori juos 
sučiupti tuoj gieda himną, ir 
policija jiems net košyriuot: 
ima!

-— Kaip manai, kad taip mu
du pabandytume užgiedoti kai j 
kuomet pačiups kiaušinius be-1 
vagiant? (atsako antras.)

NETIKĖJOT, KUNIGĖLIAI
Netikėjot, kunigėliai,
Kad nusmuks jums žiponėliai, 
Reiks sutonai vėl dėvėti, 
Ant Zitiečių nežiūrėti.
Netikėjot, kunigėliai,
Kad išdžius jums kišenėliai, .
Ir pražus jums linksmos dienos, 
Slinks nuobodžios, liūdnos, vie

nos.
Netikėjot, kunigėliai,
Jog jau baigias litužėliai, 
Jog jau nėr jums nieko gero, 
Nuo politikos jus varo.
Netikėjot tai tikėkit, 
Esat kalti ir tylėkit, 
Jums politikoj ne vieta, 
Jau gana valdyt tarp svieto.
Jei nenorite bažnyčios 
Tai nereik nei politikos, 
Seime mišių- nelaikysit 
Ir pilvų sau neaugysit.
Jau užtenka ką bevaldėt, 
Pilnus kalėjimus prigaudėt, 
Dabar laisvė šviečia, žydi, 
Vien džiaugsmai kasdiena lydi.
Laukan, laukan, kunigėliai, 
Vargamistros, klapčiukėliai,

Daugiau drąsiai nevyrausit. 
Vietos valdžioje negausit.
Jums politikos nereikia, 
Į sveikatą blogai veikia. 
Jus bažnyčia verkia, šaukia, 
Prie altoriaus žmonės laukia.
Daugiau valdžioj nesėdėsit 
Ir davatkų neperėsit, 
Meilės pypkių nerūkysit, 
Valdžios litų nebarstysit.

į Ei, tšalin mus kunigėliai,
Iš politikos, begėdžiai, 
Namie laukia gaspadinės, 
Riebios, storos kaip statinės.

Alytiškis.

tŠOKIAMS MUZIKA:
Paruošė Longinas Buinis.

Albumas visokių Lietuviškų šo
kių Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 

Pianui kaina .......... 75c
1-mai smuikai ............. $1.25
Ir kitiems Instrumentams.

Reikalaukit “Dirvoje”

GEROVĖS skYRIUS

Kūdikių apriptednum te P-

STRA1PSNIS 206

p t ir bos Ur ynai ir

Ir omu jaučiame, RaZ tai 
yra dalykas, kuri n<« 

rimo rvgullanškaly te.ie- 
Urplah 

pcifriMnAi..

DEL APRŪPINIMO

Ėdame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rtU 

įdomina bOsianflonis

MOTINŲ IR JŲ m 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.F

VICTOR REKORDUS ANT

“Kvepiančių” kiaušinių, 
Kurio vietoje Papa
Atsiuntė Matulevičių Jurgį 
Pakėlęs į arcivyskupus, 
Kuris niekeno nesiklausęs 
Įkūrė net penkias vyskupijas 
Ir Spalio 16, 1926
Panevėžyje ragino klausytojus 
Savo pamokslo
Neklausyti Lietuvos valdžios. 
Taigi nors “mūsiškis” Jurgis, 
Bet bjauresnis už Zekinį.

ooo
Bolševikų tėvas 
Numirė badu. Kapsukas 
Ir kiti “tovariščiai” 
Stengiasi bolševizmą 
Ir Lietuvon įvesti, 
Kad Lietuvius išmarinti, 
Sakydami “darbininkų gerovei” 
Kaip Rusijoje.

ooo 
Klaipėdos Vokiečiai,
Sen ų. j ų K r y ž i o k ų ainiai, 
Visur kur tik gali
Visaip smaugia Lietuvystę 
Ir stiprina Vokietystę.

ooo s
Taigi dabar Lietuva 
Turi naminį karą su 
Romos piliečiais katalikais, 
Su barbarais Lenkais, 
Su bepročiais bolševikais. 
Su “civilizuotais” Vokiečiais,
Kurie kaip padūkę šunes 
Drasko Lietuvą ir
Vadinas Lietuvos “piliečiais”, 
Lietuvos judošiais, kuriuos 
Tikri Lietuvos sūnus 
Turi pergalėti.

ooo
Abelnai katalikų spauda 
Vis primečioja tautiečiams
Kad iš jų atsiradę laisvamaniai,

SKAUSMAS 
KEPENŲ

Tuoj Palengvėja
SANTAL 

MIDY
B utinai gaukit 

Tikrąjj
Žiūrėkit žodžio 

“Midy”
Parsiduoda viso

se Vaistinėse

Metai po kūdikystės yra begalo 
svarbus, nes juose dedasi vyriškumo 
ir moteriškumo pamatai. Galima 
tada pagelbėti vaikui įsigyti pama
tą vikrios ir stiprios sveikatos, ar
ba ir silpnumo bei menkumo.

Menkumus ypatingai akstiną blo
gas penėjimas. Netinkamas, maistas 
ne visada paeina iš jo stokos, nes ir 
turtingi nuo to kenčia. Gali kūdi
kiai gimti s uaukso šaukštu, bet jei 
negaus duonos ir pieno, orančių sun
kos, žalių vaisių, šviežio oro, saulės, 
miego ir mankštinimų tai bloga 
sveikata ir menkas išsivystymas bus 
jo gyvenimo draugai. Inžinui rei
kia tam tikrų anglių kad jis gerai 
dirbtų, taip pat ir žmogaus meka- 
nizmas reikalauja tinkamo kuro kad 
geriausia tarnautų.

Nekurie maistai yra butini augi
nimui, o svarbiausias iš jų yra pie
nas; jo stoka dažniausia padaro nc- 
dapenėjimą, nes jame randasi visi 
elementai akstinanti augimą. Vie
nok ir po kūdikystei pieną negali ki
ti atstoti, tik jam prigelbsti. Nor
mali kūdikį reikia Įpratinti visus pa
prastus valgius valgyti, ne keptus; 
nereikia pataikauti jo norams. “Sma
guriavimas” yra skylutė pro kurią 
atlenda nedapenėjimas. Vaikas rei
kalauja kitko negu suaugęs, kuris 
tik palaiko savo jau išvystytas sa
vybes.

Nedapenėjimas paliečia dantis, na
gus, kaulus, o mineralai kaip špina- 
ko geležis, pieno kalkis ir fosforas 
duoda gyvybės ir kietumo. Vaikas 
reikalauja penkis sykius daugiau 
kalkių negu suaugęs. Minkštų dan
tų pavojus gi yra jei tarp jų liekasi 
likučiai ir puna dantų tarpuose. Tie 
nuodingi pūliai ineina vėliau į krau
ją ir padaro vieškelį įvairioms bak
terijoms.

Borden’s Eagle Pienas pasirodė 
brangus veikėjas nukovojantis neda- 
penėjimą, nes užlaiko savyje vitami
nus ir mineralus pradinėje čielybėje.

Idant ir Lietuvė motina žinotą 
kaip vartoti Borden’s Eagle Pieną, 
Borden Kompanija išleido Lietuvių 
kalboje pamokinimus kaip paruošti 
Borden’s Eagle pieną visokių amžių 
kūdikiams. Jei nori kopijos tų in
strukcijų iškirpk kuponą iš laikas 
nuo laiko telpančių pagarsinimų ir 
prisiųsk jiems, o jie mielu noru vi
sai dykai jums prisius jas.

Štai yra keletas kurie jums patiks
Sveikas .Jėzau Mažiausias Kastas Sabonis
Šiandien Betlejuj Kastas Sabonis

No. 78917. 10 colių, 75c.
Sveika Marija (Latiniškai) Eugenio Cibelli
1. O Švenčiausia Hostia Eugenio Cibelli
2. Prieš Taip Didį Sakramentų

No. 78913, 10 colių, 75c.
.Jau Sauluė I.eidžias Lietuvių Choras
Verda Boba Kukulius Lietuvių Choras

No. 78903, 10 colių, 75c.
Molio Vzbonas Jonas Butėnas
Oi Kas Sodai! Jonas Butėnas

No. 78891, 10 colių, 75c.
Čiuožikai—Vairas Tarptautinė Koncertinė Orkestrą 
Estudiantina—Valcas Tarptautinė Koncertinė Orkestrą 

No. 68771, 12 colių, 1.25.

Victrolos daugelyje medelių nuo S17.50 aukštyn.

Katalogai Lietuviškų rekordų dykai ant pareikalavimo.

Būtinai reikalaukit šitos trade-mark kuri atstovauja viskų 
geriausio kalbamose mašinose, rekorduose ir adatose.

S. A

„Plauk po Amerikos Vėliava1Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai. Nupiginta ten ir atgal kelione įLIETUVĄ

tik $203.00 ir brangiau 
j^cr Bremen ar Cherbourg

Kada nors kitą metą jus gal planuojate atlankyti 
vo tėvyne. Pirm laivakortės pirkimo apsimokės 

Tainistoms patyrinėti greitus ir puikius laivus United. 
States Linijos laivyno.

Keliavimas bile laivu, valdomu ir operuojamu Su
vienytu Valstijų Valdžios, po Amerikos vėliava, su
teiks jums naują idėją patogios, pilnos džiaugsmo 
kelionės. Erdvus kambariai, apstumas gero valgio, 
plati vieta ant denių ir malonios draugijos jūsų tau
tiečių.

Tarnai kalbanti justi kalbą ir draugiški veikimai ke
lionės laiku padarys jūsų važiavimą niekad-ncpatntf* 
štamu.

Sausio mėnesi išplauks laivai sekamai:
S. S. President Harding .................................. Sausio 12
S. S. Republic ........................................................Sausio 22

Tusų laivakorčių agentas ant vietos maloniai su
teiks visas . informacijas apie speciales ekskursijas 
ruošiamas kitais metais, arba rašykite tiesiai pas

United- States Lines- "
Hotel Clcve. Bldg. Cleveland, O. 45 Broadway, New Yory City
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By Junius
The man who has plenty of 

sand, a wide horizon and a cool 
head is a summer resort all to 
himself.

“IF she ever hung up her 
stockings”, said one cat to an
other, “she couldn’t even get a 
run in them.”

-------- o--------

“Well, anyway”, said the 
thrifty Cleveland housewife, 
as she fed her husband on a 
dog biscuit, “You can’t claim 
that you aren’t a square meal.”

She waited and waited all 
night, but she was just a wait
ress at Child’s.

----- o-----
Never judge a man’s heart 

bv the size of his feet.i ’
----- o-----

An argument never yet prov- 
I e cl anything, except that one is 
j a dunce for taking part in it.

Praleiskit Linksmai Kalėdas!
SU LIETUVIŠKAIS REKORDAIS

Juozo Babravičiaus
Kur Bakūže Samanota ir

Aguonėles
Tykiai Nemunėlis Teka ir

Visur Tyla 75c
Bernužėli, Nesvoliok ir

Ne Margi Sakalėliai 75c
Gale Sodo Rymavo ir

švint’ Aušrelė 75c

Lolita (Ispaniškai) ir
Aprile 75c

Plaukia Sau Laivelis ir
Karvelėli (12 colių) 1.25

JONO BUTĖNO

Josiu Jomarkėlin 75c
Litai ir
Teka Upė per Beržyną ir

Leiskit Į Tėvynę 75c

Mes Be Vilniaus Nenurimsim’ ir
Girtuoklio Daina 75c

Kur Bakūžė Samanota ir
Vilniaus Kalneliai 75c

Aš Mergytė Kaip Rožytė ir
Nesigraudink, Mergužėle 75c

Ant Ežerėlio Rymojau ir
Kada Noriu Verkiu 75c

Oi Mergele. Mergužėle ir
Stasys 75cI

Kalinio Daina (Prisoner’s Song) ir |
Mano Gimtinė 75c

Lakštingalėle ir
Aguonėlė 75c

Eina Garsas nuo Rubtžiaus ir 
Oi Kad Aš Pas Močiutę 75c

O. Beržienės
Muzika-Muzika (Vanagaičio) ir

Dainuok Sesute Lopančio 75c

Kosto Sabonio
Į Beržyną Eina Ona ir

Atvažiavo Sveteliai 75c

švintant Aušrelei ir
Kam šėrei Žirgelį 75c

Juozo šuildausko
Gėriau Dieną ir

Esu ant šio svieto 75c j

Jono Ramanausko
Atneša Diedas Kukulių Vied ra ir 

Oi Motule. Ma! 75e

Žalioj Lankoj ir 
Kur Josi, Broleli? 75c

ŠOKIU REKORDAI

šv. Locijos šokis ir
Mano Sielos šokis 75c

Vestuvių Maršas ir
Klarneto Polka 75c

Marsalietės Maršas ir
Atsiminimai iš 1917 75c

žaidimo Mazurka ir
Gegužinė Polka 75c

Klibant] šokis ir
Karininkų Valcas 75c

Draugingumo Polka ir
Prakilnumo Polka 75c

Polka M a koka ir
Musų Linksmoji Mazurka 75c

Santiago Valcas ir
La Palonui Serenada 75c

Vilniaus Valcas ir
Rinkinis Rusiškų Melodijų 75c

Meilės ir Jausmų šokis ir
“Stasės” Polka 75c

Įvairybių Valcas ir
Kaminakrėčio Polka 75c

Polka ir
Polka Mazurka 75c

Senelis Polka ir
Gražuolė 75c

“Maria” Valcas ir
Berželis Valcas 75c

Polka “Marytė” ir
Polka “Katrytė” 75c

Kaimiečių Valcas ir
Kitajanka Polka 75c

Iš kitų miestų šiuos rekordus reikalaukit visų 75c., išskyrus vieną Babravičiaus 12 
C. 0. D., arba nesiųskit pinigų, užmokėsit colių rekordą kuris kainuoja $1.25. Per
ka! pastorius juos atneš Į namus. Kaina siuntimas atsiena tik keli centai daugiau.

“D I R V A”
820 Superior Ave Cleveland, Ohio

»

VEDIMAS KNYGŲ
yra reikalingas bile biznio organizacijoje.

Taip pat yra svarbu kad jus sistematizuo- 
tuomet savo namines išlaidas. The Society 
tor Savings’ Namų Ekonomijos ekspertas 

pagelbės sudaryti jūsų naminių išlaidų 
biudžetą, tuomi pagelbėdamas jums su
taupyti dali jūsų uždarbio.

Šis patarnavimas yra dovanai.

Incorpor-afečl

m the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

Dekit Savo Taupymus Į Taupymų Banką

D 1 K v a 
į — =a 1
> Some Cleveland wives have 
j completed their Christmas 
I shopping and arc already to do 
j their husbands’.
I -------- o---------
j Albina Baltrukonis says that 
] when a woman loses her head 
| she often finds it on some one 
j else’s shoulder.

-------- o--------
A Tripe Merchant recently 

j left a large fortune. There 
was evidently a keen demand 
for everything he wrote.

----- o-----
A girl sometimes goes wild 

over a wild youth, but if she 
marries him she goes much 
wilder.

-------- o--------
Somebody once asked Cyrus 

Curtis why newspaper adver
tising paid, and he replied: 
“Because it does”.

Who can give a truer or 
better answer? If newspaper 
advertising did not pay. there 
would not be much of it. The 
test of all things is what they 
do.

Why is so much money spent 
in newspaper advertising than 
in other forms? Because it 
pays better. Why does it pay 
better? Because is does—and 
that’s enough reason to hold 
anybody for quite a spell.

----- o-----
A. Zdanis says Santa Claus 

is the best advertising institu
tion in America because he has 
press agents in every city.

----- o-----
OUR simile for the day: As 

lonely as grandmother when 
the children’s visit is over.

—•----o---------
The common cold, like the 

weather, is discussed a great 
deal but nothing is ever done 
about it.

-------- o--------
Little Girl: “You the ‘stall- 

ment man?”
Collector: “Yeh”.
Little Girl: “Well. Mom sent 

me to stall you off again.” 
----- o-----

J. V. Mitchell says cold sup
pers cause empty husbands and 
full divorce court dockets.

PARDAVIMAI
___ !__________________ _____________ I

8202 Detroit Ave., novelty ir mo- , 
teriškų suknių krautuvė, nešanti $80 
i savaitę pelno. Parsiduos už ma
žiau negu $1,000, moterį* jos ir ra-1 
kandai.

Taipgi reikia parduoti saldainių ir 
mokyklos reikmenų krautuvę tarne I 
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 i savaitę. 7 
metai išdirbtas prie tų pačių Navi
ninkų. Žema renda. Smulkmenų 
klauskit pas Zimerman, notaras,; 
12900 Buckeye road. (51)

PARSIDUODA VĖLIAVŲ IŠDIR
BI M O BIZNIS

Puikiai išdirbtas biznis visokių vė
liavų, karūnų, draugystėms visokių 
ženklų, ir 11. Geras, pelningas, vei
kė virš 20 metų. Pardavimo priežas
tis apleidžiu šią šalį. Informacijų 
klauskit šiuo antrašu: (51)

A. M. JANK,
7913 Superior Ave. Clevealnd. O.

ANT RENDOS
Viena suite $25. Viena už $27. I 

Dykai renda iki Sausio 1 d. 1927. į 
Dvi suites po 5 kambarius, su elek
tros šviesa, gazu, visais Įrengimais. • 
Gražioje vietoje. Atsišaukite 7003 1 
Lawnview av. arba telefonuokit Flo’- 
rida 4307-W.

ANT RENDOS
6 kambariai, apačioje, renda $40. 

Su maudyne, elektros šviesa, karš
to oro šildymas. Kreipkitės 1332 E. į 

68 Street.

K. E. YOCHUS

KLERIKALU RIAU
ŠĖS KAUNE

(Tąsa nuo 1-nio puslapio)

ties ranka. Policininkai kurie 
turėjo stekus pavartojo juos 
prieš užpuolančius ir mušančius 
policininkus bei jų arklius laz
domis. Tris policininkai buvo 
nusikabinę nuo pečiu šautuvus 
apsigynimui nuo puolančiu iš 
minios, bet rezervo viršininkui 
Įsakius šautuvai buvo uždėti 
ant pečių.

REIKALAVO ČEPINSKIO [R 
POŽĖLOS

Jau pritemus, nesant dar už
degtos šviesos, demonstrantų 
būreliai po 8—10 žmonių pra
siveržę į Laisvės Alėją pradėjo 
grupuotis palei mieto sodą, o 
kita dalis Ožeškienės gatve taip 
pat būreliais traukė Karo Mu
zejaus liuku.

EKSTRA! ŽIEMA JAU ČIA!
O kas jums pasiųs šiltus ploš- ; 
čius ir siutus? Nagi Yochus! Į 
Jis siuva visokius gerus $90 
siutus ir overkotus už
Taipgi valo ir prosija senas \ 
drapanas. Darbas atsakantis, j

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

Telefonas Florida 3367 RX.

ANTRI MORTGEČIA1
MR. FELDMAN 

21 I SOCIETY FOR SAVINGS BLG. 
Cleveland. (24)
Žema Kaina—Greitas Patarnavimai

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu- • 
rėš teisingą patarnavimą.

VALET

AiioStrop 
Razor

Pats 
Aštrinąs!

._____ -

SKAUSMĄ
Niekas nesuteikia tokio ra
minančio palengvinimo kaiu 
originale Batone Bengtu-. Ji 
pradeda varyt skausmų kaip 
lik užtepi skaudamon vieton.Eagle Brand išaugino 

daugiau sveikų kūdikių ne
gu kiti kūdikių maistai.

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK

BAUME BENGUE
(ANALOrSldUE )

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

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
At yoar drvggut, 25c 

The Knight Laboratories, Chicago

stojo jiems kelią, be demon. 
' strantai nustūmę juos prasi 
■ veržė ir nuėjo Karo Muzejaus 
link. Tuo tarpu atvykęs iš

j Lukšio gatvės Ožeškienės ir 
j .Duonelaičio gatvėmis policijos 
buris su viršininku Žemaičiu 

' užstojo sodelio vartus ir nelei
do ten demonstrantus.

Dalis demonstrantų jau bu- 
| vo suėjus į Karo Muzejaus so
deli. Užstojus vartus, demon
strantai lipo per tvorą, bet po
licijos buvo neleidžiami.

Buvusieji Karo Muzejaus so- 
delyj trikšmavo ir koliojo sto
vinčią gatvėje policiją: “Ko
misarų , agentai”, “Bolševiku 
tarnai”, “budeliai”, “krauge
riai”, ir tt. Išsklaidyti truks- 
muojančią sodelyje minią buvo 
įjoję du policininkai, bet Gen. 
Nagevičiui užprotestavus aplei
do sodeli. Gatvėj susirinkę ir 

j esantieji sodelyje demonstran-
Susiburus ties miesto soduI 

demonstrantų dalis apie 100 j 
žmonių buvo irgi policijos iš
skirstyta. Iš Laisvės Alėjos 
išsklaidyti demonstrantai susi
būrė Daukanto gatvėj ties Už
sienių Reikalų Ministerija ir 
šaukė: “Duokit mums čepins-

tai šukavo prieš vyriausybę i)’ 
policiją, giedojo Tautos Himną, 
“Gaudeamus”, ir “Eisim, Bro
leliai, Namo”. Apie 18 valan
dą dalis buvo susirinkus palei 
Universitetą ir ten demonstra
cija galutinai likvidavosi.

Per išdėstytus įvykius buvo
kį ir Požėlą!”

Ten dežuravę policininkai 
pareikalavo išsiskirstyti ir už- į su lazdomis.

sulaikyta trylika asmenų kurie 
kurstė, koliojo ir puolė policiją

‘Liet.”

GROSERNĖ I R BUČERNĖ
Albino A. Stankūno

mėsa. Dešros, Duona, Pienas, Vaisiai, Daržovės ir tl. 
Dideliame pasirinkime Groseriai, Šviežia ir Rūkyta 
Užlaiko didelę Krautuvę visokių Saldainių, Minkštą 

Skanių Gėrimų ir Rūkymų.' 
Smagi užeiga del Lietuvių. Meldžiam užsukti:

1386 East 65th Street 
Kampas Luther Ave. Cleveland, Ohio.

Parduoda “DIRVA” ir kitus laikraščius.

■.WWTO'Z/JZrtWWZAV.WJ’AW/WWAWW/WW//

Pristatoni visokius užsakymus de! Balių, Pikniku, Vestuvių, Krikštynų ir 
ir del privatiškų reikalų į namus. Telefonas RANDOLPH 3262.

1

1

Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdines bonkutės. iĮ

VISOSE
VAIS

TINĖSE

Jie.visi mėgsta 
c °

T«»x"A 'mark

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

35c.
Už 

BONKĄ

i

*■ •'f \ F. AD RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

!^lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllillllllIliHllllilliill!lllllllimiIllllll!IIIIHIIIIIIIK 
= Prospect 2420 Central 1766 “

| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
~ Gsnerališki perkraustytojai, vinduotojai ir utaty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- i 
| kuojam, išleidžiam ir sukraunam. s
£ 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Obi©. =
Ž-!liltm)llll!lillllll!lll!illllllllBll!)Į|||llllllĮll|l|||l||||||||ll||||||l|||llllllllllllllllllllllk'
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite par tikrą Specialistą, 

prie kokių neišlavintų daktarų, 
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinėc kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai nata tą jums pasakys, 
po išegzs.minavimo. .Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Snindnlių Roentgeno ir pilnas Ėakto- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ap
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, junta 
tuoj sugryž senoji jueų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikv®- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o eš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarynių B.ąžiidss- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. I(l5th St. 

ANTROS GRINDYS. KAKBARIS 
O-fUc valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 
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Kalėdų Diedukas sa
ko: “Dabar laikas įsi
gyti ssr”
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Štai yra “Žmonijos Istorijos” turinis, 
iš kurio matysit kaip svarbu yra šią 
knygą turėti. Prie to, knyga yra gau

siai iliustruota.

Vietiniai kurie patįs atsiims gaus “ŽMONIJOS ISTORIJĄ” už $2.00.Kaip Atsirado žmonės Pasaulyje ............. psl. 3
Musų Pirmtakunai Senovėje 
Priešistorinis žmoęus .... 
Hieroglyfai ........................
Nilo Slėnis .........................
Egypt o Istorija .................
Mezopotamija .....................
Šumerai ..............................
Mozė ..................................
Poinikai ..............................
Indo-Europiečiai .................
Aigėjų Juros .......................
Graikai ..............................
Graikijos Miestai ...............
Graikijos Savivaldybės .... 
Graikų Gyvenimas .............
Graikų Teatras ...................
Persų Karai .......................
Atėnos prieš Spartą .........
Sutrauka ..... i;.......... 
Roma ir Kartaga .............
Romos Iškilimas .................
Romos Imperija .................
Mohamedas ............... .........
Karolis Didysis .................
Žiemių žmonės arba Nordai 
Feudalizmas .......................
Ritieriai ..............................
Papa ir Imperatorius .........
Kryžiaus Karai .................
Viduramžių 
Viduramžių 
Viduramžių 
Renesansas
Išraiškos Gadynė ...........
Didieji Išradimai ...........
Buda ir Konfucijus .... 
Reformacija ...................
Tikybos Karai ...............
Anglijos Revoliucija .... 
Jėgų Balansas ...............
Rusijos Iškilimas ...........
Rusija ir Švedija .........
Prūsijos Iškilimas .........
Vaizbos Systemas .........
Amerikos Revoliucija ... 
Prancūzų Revoliucija ... 
Napoleonas ........... .........
Šventoji Sąjunga ...........
Didžioji Reakcija .........
Tautinė Nepriklausomybė 
Motoro Gadynė .............
Socialė Revoliucija .........
Išsiliuosavimas ...............
Mokslo Gadynė .............
Apie Meną .....................
Kolonijos ir Karas .........
Naujasis Pasaulis ...... 
Prenumeratorių Vardai .

Paskutinė Diena ikiKi

Miestai .........
Savivaldybės ..
Pasaulis ..........

78
81
89
96

102
105
127
130
171
181
188
191
197
200 
210 
218

ĮSIGYTI’ŠITĄ NEPAPRASTĄ, POPULIARI MOKSLO KURINI UŽ TAIP MAŽUTĘ KAINĄ! 
(Paskui kaina bus dusyk brangesnė—reikės mokėti $4.50. Atminkit, knygą gaunat su apdarais.}

KNYGA YRA NEPAPRASTO DIDUMO
NEPAPRASTO ĮVAIRUMO TURINIO

UŽ NEPAPRASTAI ŽEMĄ KAINĄ!

SU RAMIA SĄŽINE GALĖSIT SUTIKTI NAUJUS METUS ?SIGYDAMI SAU ŠITĄ KNYGĄ, 
BE KURIOS NEPRIVALĖTU APSIEITI NEI VIENAS APŠV1ETOS JIEŠKANT1S ŽMOGUS!

Paraginame “Dirvos” skaitytojus ir visą Amerikos Lietuvių visuomenę užsiprenumeruoti šią nepaprastai didelę 
už šiuos pinigus knygą, 620 puslapių, kokios niekados daugiau už šiuos pinigus niekas iš L'etuvių neišleis.

238 
260 
278 
284
303
315
331 
354 
377

... 391

... 400

... 406

... 412

. . . 422

... 447

... 465

... 483

... 495

... 525

... 539

... 547

... 558

... 566

... 584

... 597 
611-614

Paminėjimui savo 10 metų sukaktuvių “Dirva” padaro visiems Lietuviams šią nepaprastą dovaną, nes tikrai tos 
knygos kaina yra $4.50. “Dirva” nori kad kuodaugiausia Lietuvių ją Įsigytų ir turėtų tada kada jau reikės mo
kėti $4.50, tiems kurie pavėluos šia proga pasinaudoti. GRUODŽIO 31 diena šių metų yra paskutinė ir po to 
knyga bus pabranginta iki $4.50.

ISITEMYK.it: Tai yra darko žmogaus istorija apie pasaulio praeiti — parašyta lengvai kad kiekvieną sakinį 
skaitytojas galėtų suprasti ir kad nereikėtų studijuoti daugelio tomų knygų Istorijos pažinimui. Jeigu Istoriją 
skaitai taip lengvai kaip pasaką ir supranti ir net atsimeni ką skaitei, tai jau yra didelė nauda. Toki yra “ŽMO
NIJOS ISTORIJA”, užtai ji yra patraukianti skaityti ir duodanti skaitytojui tai ko jis stengiasi įsigyti.

Iš Lietuvos kas nori užsirašyt “Žmonijos Istoriją“ galit pasiųst pinigus, 22 litu 50 centų j Lietuvos Kredito Banką, 
Kaune, pranešant kad tai yra “Dirvai“ Amerikoje, už “žmonijos Istoriją”., ir pašte kvitą prisiųskit su adresu mums.

Atminkit ir saviškius Lietuvoje — dabar užrašydami jiems “ŽMONIJOS ISTORIJĄ” padarysite 
jiems nepaprastą Kalėdų Dovaną. Kaina knygos ir Lietuvon ta pati — $2.25. Atminkit ir juos!

Reikalaudami adresuokit sekančiai:

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

(©@@@@©@@©©®®©@©©©©©©©@©®®@@@©©©©©©@®©©@©©@@@©©©©©©©©@©©®©©@©@®®@@@©©®@©©©@®@©©©@©®©©@@©)@

ISITEMYK.it
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ii 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 jįi:

Artiste Liuda Sipavičiūtė, I tiri dainuos Clevelande Gruodžio 
19 d.. Lietuviu svetainėj. Sandaros 18-tcs kuopos koncerte.

Svarbus Koncertas I
I

Gruodžio 19 d., šioj nedėlioj, I 
žemaičiai Clevelandiečiai turėsi 
progos girdėti savo krašto dai-' 
nininkę, artistę Liudą Sipavi
čiūtę. Ir štai dar ką reikia pa
sakyti, šalip klasišku dainų ji 
dainuoja ne Lietuviu (arba 
Aukštaičių) liaudies dainas, bet ( 
tiesiog žemaičių liaudies dai-' 
nas, kas yra tikra naujenybė.| 
Jau Dzūkų ir kitokių girdėjom, 
bet Žemaičių liaudies dainų dar; 
musų ausis negirdėjo.

Artistė paeina iš Žemaitijos.; 
Turėdama prigimtą dainavimui 
balsą, ji mokinosi dainavimo 
Maskvos konservatorijoj ir bai
gė ją kaipo pirma mokinė. Po 
to Įstojo į Medviedjevo Operą, 
vėliau buvo pakviesta į Impe-: 
riali Didyjį Operos Teatrą. Dai
navo kartu su garsiu Rusų dai- i 
nininku šaliapinu, vaidino di-į 
džiausiose operose Rusijos mie
stuose, Maskvoj ir Petrograde. | 
koncertavo po Rusijos miestus 
ir abelnai Europoje.

Koncerte girdėsime ją dai-, 
nuojant klasiškas dainas ir ari
jas iš operų, bet daugiausia ( 
Lietuviškai. Bus kompozicijos 
Griego, Čaikovskio, Bise. Kača- 
nausko, Musorskio.. Tallat Kel
pšos, Šopeno, C. Saint-Seans. 
Petrausko, ir žemaičių dainos.

Koncertą rengia Sandaros 18 
kuopa. Pradžia 8 vai. vakare. 
Tikietai 75c ir $1. Vaikams 25c.

VANAGAITIS RUOŠIA TIK
RĄ RISTYNIŲ OPERĄ 

SAUSIO 9 D.
“Dirva” 1927 metus pradės 

labai trukšmingai, nes pirmas 
dalykas tai bus kompozitoriaus 
Vanagaičio Opera Co. a la “Ris
tynės”, kuriose Vanagaitis dai
nuos ir risis solo, baso, soprano 
ir alto, o Sarpalius baritonu, te
noru ir tt. Gerb. Spragilas ir
gi turės rolę ir turbūt kaip Va
nagaitis su SArpaliuni pails ris
tynėse tai gerb. Spragilas pa
guldys juos abudu ant matraso.

Olšauskas iš Detroito užkvie-' 
stas už refery.

Sarpalius pasirašė kontraktai 
pereitą penktadienį, kada išliko 
gyvas nuo žydo, ir žada ristis 
ir dainuot su surištom rankom 
ir dar kitaip.

Svarbią rolę toj operoj turės 
ir gerb. lova.

Sarpalius žada švęst Kalė
das Chicagoj, taigi prigalvos su 
Vanagaičiu tokių dalykų ko 
Clevelandiečiai net nenumano.

Kiti “Dirvos” planai ateinan
čių metų sezonui — partraukti 
abi dainininkes — Sipavičiūtę 
ir Jozevskaitę — vienan vaka
ran.

Dar daugiau, suruošt Babra
vičiui koncertą kai jis pabaigs 
savo maršrutą su Šaliapinu.

Sausio 2 d. Lietuvių salėje 
SLA. 14-ta kuopa ruošia per
statymą dramos iš baudžiavos 
laikų, “Sulaukė”.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” iki 
Gruodžio 31 d. bus po $2 vieli
niams, paskui visiems bus po 
$4.50. Ateikit nusipirkti nieko 
nelaukdami.

Adomas Slavinskas, buvęs 
Clevelandietis, rašo iš Shelton, 
Conn.,, sveikindamas savo drau
gus ir drauges, pažįstamus Cle- 
velandiečius ir Teatrališką cho
rą.

John Colarri, nuo 1380 W. 69 
St., tapo, areštuotas prie grabo 
savo pačios j?raboriaus name 
ant Woodland avė. Jis įtarta 
peršovime savo moteries nuo 
ko ji po trijų savaičių mirė.

Jiedu susipyko ir vyras per
šovė ją. Ji išgabenta ligoni
nėn ir ten mirė. Graboriui pa
ėmus ją laido.ti, atsilankęs ten 
ruoštis prie laidotuvių nabagas 
patejeo. Dabar stovi po $5,000 į 
užstatu.

Clevelande 1926 metais vyru 
yra 516,747, moterų 479,304.

1920 metais buvo vyrų 413,- 
398, moterų 383,443.

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susivienijimo 

Prakalbos atsibus 
IV.ni. Abel Salėje 

7017 Superior Ave.
ŠIOJ NEDĖLIOJ lygiai 3 v. p.p.

Temti: “Vargai didėja po Visa 
Pasaulį — Kodėl?”

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

DEGTINĖS AUKOS
Noriu priminti ką žmogų: 

užsipelno vartodamas svaigi
nančius gėrimus per visą savo 
gyvenimą. Tokie žmoneliai lei
džia savo gyvenimą nepamisly- 
dami apie rytojų, netaupydami 
savo sunkiai uždirbtų centų, 
vos naktį kur praleidę stengia
si viską už degtinę atiduoti, 
•jei neturi už ką pn-Kti, gar.av 
patįs save užsistatyti ir gert' 
toliau.

Nerupi jiems prigulėti prie 
kokios nors pašalpinės organ! 
zacijos kad nors pasimirus bu
tų iš ko palaidot. Kalbinant į 
draugystę, jie atsako, aš ge
riau tuos pinigus pragersiu ką 
draugystei sumokėsiu.

Šiose dienose pasitaikė du 
pavyzdžiai iš girtuoklystės be
veik vienoj vietoj. Pirmas pa- 
vyzdis tai nario kuris nelaimin
gai mirė prigulėdamas prie Dr. 
Kudirkos draugystės. Nors ir 
nuo degtinės mirė, bet gavo pa 
tarnavimą prie palaidojimo ir 
lėšos apmokėta.

Antras atsitikimas irgi dek- 
tinės auka, žmogelis prisi
traukęs, ant Hamilton avė., ne
toli Neuros krautuvės, atsigulė 
ant žemės, turbut žadėdamas 
kitą rytą keltis, bet kitaip dejo
si. šis gyveno kitaip nuo ano 
minėto, neprigulėjo prie jokios 
draugijos, ir niekas nežino kiū
to žmogelio kapas šioj degti-

šie pasiuntė pinigų Kalėdoms saviš
kiams j Lietuvą per "Dirvą"

Pranas Vaičiūnas,
Kazys Šutris.
J. Stanislovaitis (iš Millino

cket, Me.)
Pranas Marcinkevičius (Rti-‘ 

sijon)
Juozas Peiktinas
J. Rucevičius
Simas česnavičius
Mikas eigas d
Jonas Dagilis
Vincas Petraitis (iš Longley-; 

ville, III.) |
J. Bernotas (dviem) 
Kazimieras červinskas, 
Pranas Zykus (dviem). 
Marė Stanaitis
Jonas Vaitkunas, ,
Petras Visockis (iš Detroito) ' 
Agota Katkienė (Akron)
A. Virbickienė (keturiems) 1 
M. Jocius (iš Akrono)
S. K. Mežanskas (dviem) 
Antanas Matusevičius 
Vincas Debesis
L. Bagdonas
Kazimieras Tvaska
Marė Petka' (dviem)
Juozas Gilius
M. Kadžius
Juzė Andriukaitienė (iš Ka

nados)
M. Petrauskas
Jurgis Reinys (dviem)
Juozas šopis

SARPALIUS ŽYDĄ SUTARŠĖ 
AUDITORIJOJ

Prastą “šabasą” pereitą su- 
batą Cleveland© žydai turėjo, 
nes trefnas Lietuvis, Karolis 
Sarpalius, penktadienio vakare 
ėmė ir paguldė jų čampioną, 
Freddy Meyers, į 44 miliutas.

Bet be biskio tas žydas ne
padarė kugelio iš Sarpaliaus, ir 
tucmi butų padaręs savo tau
tiečiams linksmą šabasą. O 
kad skaitytojai tam tikėtų rei
kia pasakyti štai ką: Kada Sar- 
pr.lius atvyko į Clevelandą ir 
sužinojo su kuo risis jam net 
plaukai pasišiaušė. Sarpalius 
atvirai'pasakė daugeliui kad jis 
to Žydo-dusyk daugiau bijo ne
gu bijojo Zbyszkos, o man į au
sį pasakė štai ką: Kai Sarpa- 

' liūs dar tik buvo mokinis, tas 
Žydas jau buvo pirmos klesos 
ristikas, ir sykį jis Sarpalių pa
rito į 10 minutų.... Tai bu
vo apie šeši metai atgal.

“Tai dabar proga atsikeršyt 
jam”, sakau aš.

Bet Sarpalius pakrapštęs pa
kaušį sako: “Negaliu iškalno 
nieko- sakyt, nes jis gerai galė
jo išsitreiniruot, o aš nuvargęs 
"er naktis be miego važinėju; 
šią savaitę jau man ketvirtos 

. ristynės. Ir vakar po ristynių 
iš Bostono sėdau tiesiog į trau- 

i kinį. O ten man petį sužeidė, 
| nes išmetė per virves ant grin- 
I du.”

Niekam to nesakiau, bet pats 
sau bijojau kad žydas nepasi- 

i darytų sau iš Sarpaliaus kuge
lio ant šabaso.

Kada po pusės valandos jų 
daužymosi žydas iškėlęs į orą 
Sarpalių ėmė sukt aplink galvi 
žydai iš džiaugsmo ko nuo bal
kono nenušoko žemyn, o Lietu
viai išbalę sėdėjo ir drebėjo, iš
rodė kad jau po Sarpaliaus. .. .

Bet po ristynių Sarpalius pa
sakė man kodėl jį tada Meyers 
neparito. Sako: “Kada pagau
na tave ir ima ore sukti, reikia 
kuogreičiusia skubint sutvar
kyt savo protą ir mintis: greit 
mislyt kur esi, kas su tavim da
rosi ir kur pulsi kada tave opo
nentas mes ant rnatraso.”

Kurie tam netikit galit iš
bandyt. Bet tas Sarpalių išgel
bėjo, ir dar už 15 minutų žy
das gulėjo po Sarpalium kaip 
marinavota silkė.

Pirma to iškėlimo -Sarpalius 
Meyerį gerokai apdaužė mėty
damas už galvos į matrasą, bet 
tas netikėtai atsipeikėjo ir pa
gavo Sarpalių ant pečių. Atsi
lyginimui už tai, aptrankyda
mas gerai Meyerį už galvos pri
plojo prie matraso.

nės pakalnėj. Gali atsišaukti 
giminės ar pažįstami, bet nie
kas nežinos kur tas žmogelis 
pasidėjo. Išsipildė žodžiai to 
kių, kurie sako, “Kam klius tas 
tegul laidoja mane”. Daugybė 
degtinės mylėtojų baigia savo 
gyvenimą panašiai.

Girtuokliu Stiklelis.

Leis ateivių moteris ir vai
kus. Šiose dienose Senatas nu
tarė įleisti į Suvienytas Valsti
jas moteris ir vaikus tų ateiviu 
kurie dar nėra piliečiais bet tu
ri išsiėmę pirmas popieras.

Iki šiol tegalėjo atsitraukti 
savo pačią ir vaikus piliečiai.

Pasiteirauki! "Dirvos” agen
tūroj apie partraukima saviš
kių.

Našlė, tula Walsh, apskundė 
Cleveland© miestą ant $200,000 
už mirtį savo vyro, kuris du 
metai atgal nukrito automobi
lyje nuo kranto tarp Baldwin 
rd. ir East blvd., ir užsimušė. 
Tą, vieta buvo neapsaugota.

Iš Daytono kalėjimo pabėgo 
keturi Clevelandiečiai patalpin
ti ten už peržengimą prohibici- 
jos įstatymo.

TMD. 20-tos kuopos susirin- 
I bus sekantį antradienį. 7.3" v. 
į vakare Lietuvių salėj. Nariai 
. malonės dalyvauti. Vald.

šita pora buvo geriausia
Štai ką rašo Angliški laikraš 

čiai: “Sarpalius priplojo Fred
dy Meyers po 44'Z minutų. Tai 
buvo geriausios ristynės iš tri
jų porų. Minia iš 2,500 tėmijo 
ristynės, kartais net sukildama 
ir baisiai lermuodama, ypatin
gai antrai porai imantis.

“Sarpaliaus-Meyero sutaiky
mas buvo labai geras. Freddy 
pasirodė toks kurį Karolis tu
rėjo ką čiupinėti abiem ran
kom. Jis buvo nepaprastai mi
klus ir slidus kaip lydeka. Bet 
Karolis palengva nudėvėjo jį 
savo hedlokais vienas po ki • 
tam ir priplojo. Miniai patiko 
Meyero netikėtas atsipeikėji
mas apie pabaigą, kuomet, nu
alintas daužymais už galvos, 
jis atsisuko prieš Karolį ir tu
rėjo tą didelį Lietuvį gana keb
lioj padėtyj”.

Šiose ristynėse, kaip ir per
eitose, Sarpalius turėjo veik vi
są publiką su savim, išskyrus 
savo oponentų tautiečius.

Pirmoj poroj ritosi Charley 
Fox su Noewer, abu vietiniai. 
Fox laimėjo į 17 minutų. 
Zbyszko “paskutinis maršas"

Wladek Zbyszko ėmėsi su 
Vokiečiu, Hans Steinke. Pir
mu kartu Steinke laimėjo į 1 
vai. 4 miliutas, antru kartu lai
mėjo Lenkas po kelių minutų. 
Trečiam sykiui jau nebuvo lai
ko gana persiimt ir po kelių 
minutų sulaikyta, niekam ne- 

1 laimėjus.
Zbyszko norėjo ką publikai 

i pasakyti, bet vargonai smar- 
| kiai grojo ir policija nuvarė jį 
į nuo platformos. Po to dar po- 
įjas Zbyszko gavo gerai peklos 
nuo policijos' kapitono privatiš- 
kai, ir kiek žinoma Zbyszko ne
greit Clevelande galės pasiro
dyt.

Sarpalius su Labriola?
Kiek teko patirti, kitos ris

tynės bus Gruodžio 28 d. mies
to auditorijoj, kuriose Sarpaliui

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

Stasys Cerauka
Alena Garuckienė
Jurgis Jocunskas (dviem) 
Justinas Miščikas 
S. K. Mežanskas 
Juozas Milmcntas.
Justinas Kudirka, 
Bronius Donaitis, 
Jurgis Matulis. 
Stasvs Kazokas, 
Ben. Velička, 
Vincas Jankauskas.
P. Kralikauskas (Plymouth, 

Pa), (dviem)
J uozas Pervažas, 
Jenas Sereika.
Adomas Dubauskas, 
Kaz. Vidugiris.
Jonas Varnelis.
Jenas Sereika.
Petras Samsonas.
Adomas Dubauskas, 
J. Pervažas.
A. Ribeiro,
Kaz. Okulevičius, Goodman, 

Wis.
Am. Baravykienč, Branch, 

Mich.
Juozas Tamutionis, Youngs

town, O.
Jonas Rėkus,
Ona Radžiukinienė,
J. Paspirgelis, 
Juozas Alekna, 
Dominikas Mordas, 
A. Adomaitis, 
Jurgis Dapkus,_ 
Simonas Murinas, Kanada, 
Klem. žvinis, 
Nellė žvinis.
A. Valatkevičius (dviem) 
Chas. E. Yochus 
Pijus Žemaitis 
Antanas Zdanis 
Petras Plungė 
Marė Dagilaitienė 
Vincas Petrauskas 
Marijona Garmuvienė 
Antanas Pielikis (dviem) 
Juozas Navasaitis iš Nellis,

W. Va.
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SPORTAS siūlo “Italijos levą” Labi'iola. i 
Labriola pernai rudenį ėmėsi i 
su Strangler Lewis, ir kažin 
kaip butu išėję jeigu Labriola 
nebūtų likęs sužeistas.

Tose ristynėse Marotta žada 
pastatyt pusiau Lietuvį Malce- 
vičių su Demetralu. O pirmoj 
poroj gal bus Šimkus su Fox, 
arba Fox su Meyers. Sprts.

Augustas Freimontas, Chica- 
gos pasaulinis Lietuvių sunkių 
vogų kilnojimo čampionas, iš
šaukia išbandyti savo triksus 
Clevelandiečiams gerai žinomus 
Prof. Zebičą ir Marian Matije- 
vičą ir kitus. Freimontas ne
užilgo apsilankys Clevelande ir 
sako tegul tiedu stipruoliai at
eina su savo triksais.

SARPALIUS MALCEVIČIAUS 
SOSTINĖJ.

Utica, N. Y. — Gruodžio 13 d. K. 
Sarpaliui surengta ristynės Utica 
mieste, kur gyvena kitas pagarsėjęs 
ristikas, Joe Malcewiuz, pusiau Len
kas, pusiau Lietuvis.

Utica Angliškas laikraštis rašo. 
“Kita vakariniu valstijų atletiška 
žvaigždė, buvęs ris tiku kapitonas 
Chicago Universiteto iki 1924, Karo 
lis Sarpalius, dalyvaus vietos risty
nėse. Sarpalius, kuris dabartinius 
laiku šluoja sau iš kelio visus dm- 
tuolius rytinėse valstijose, c’a susi
kibs su Ned McCarr, Bostono sun
kios vogos Airišiu, 45 minutų lai
kui. Pirmoj poroj risis Frank Mal- 
cewicz su Bull Mason, 15 minutą.

“Sarpalių vietiniai ristynių mėgė
jai sutiks su dideliu džiaugsmu, ku
rie nori matyt ristynėse naujus vei
dus. Sarpalius užsitarnavo didelio 
pagyrimo New Yorko sporto rašyto
jų pergalėdamas pirmadienį (Gruo
džio 6 d.) Martiną Luedecke, nepa
prastą švedą ristiką New Yorke.

“Štai kaip rasė New Yorko laik
raščiai: Jaunas Sarpalius sukėlė ne
paprastą nuostabumą savo geru at- 
sižymėjimu prieš Luedecke, kuris 
yra pilnas ristynių profesorius. Vie
na ką Sarpaliui primetė tai kad jis 
kartais nepatėmijo progas savo opo
nentą pagrobti. Sarpalius ritasi su 
visu atsargumu ir žino ką kada da
ro. Jis prisilaiko išdidumo ir pozos. 
Jeigu Sarpalius laikysis taip nuola- 
tai su biznišku išrokavimu, jis ne
užilgo galės pasiekti aukščiausias 
ristikų eiles.

New York Sun apie Sarpalių: 
,‘Pirmoj poroj Karolis Sarpalius, 
Chicagos Universiteto ir Lietuvių 
čampionas, ir Martin Luedecke. rito
si per 30 minutų ir Sarpaliui buvo 
pripažinta viršus, kaip šios valsti
jos ristynių teisės leidžia. Pripaži
nimas Sarpaliui laimėjimo buvo jo 
pilnai uždirbtas. Nors Sarpalius la
bai laikėsi takto bet visu laiku ata
kavo ir gerai apvargino Švedą, ku
ris buvo tikras kad Sarpalius jam 
bus kaip nieko.

Kitose porose ritosi Wladek Zby- 
sko su Linov, Mondt su Evko.”

SARPALIUS BROOK LYN E
“Vienybė” rašo: “Gruodžio 7 d. 

vakare, Ridgewood Grove milžiniš
koj svetainėj Įvyko didelė sporto 
pramoga, kurioje turėjo ristynės tris 
poros ristikų. Lietuviams svarbiau
sia rūpėjo pamatyt musų tautietis, 
iš vakarų atvykęs, Dr. Karolis Sar
palius, tas ‘gražus Lietuvis’, kaip 
Amerikonų laikraščiai rašo.

“Pirmoje vietoje arenon išėjo Dr. 
Sarpalius su Chas. Hanson, kurj 
sporto lauke vadina ‘Švedų Tigras’ 
Ištikrųjų tai buvo špunių gladotio- 
rių kova, pilnoje to žodžio prasmėj! 
Nors abu ristikai dar nėra žvaižė- 
dės, bet jų išsilavinimo technika, o 
prie to dar Sarpaliaus prigimtas vi
krumas ir labai džentelmeniškas 
prisilaikymas šio sporto priimtų 
taisyklių, tai buvo pasigėrėtinas vi
sai publikai. Lietuviai ir Ameriko
nai Sarpaliui labai simpatizavo, nes 
jis ištikro simpatingas atrodo, ne 
tik kaipo sporto kovotojas, bet ir 
kaipo gražaus sudėjimo gladiatorius.

“Ėmėsi Dr. Sarpalius su Hansenu 
apie 40 minutų, ir laikui išėjus išėjo 
lygiai, nei vienas neliko pergalėtoju.

“Lietuvių buvo gana daug maty
tis, ne tik vyrų bet ir leidžiu. Dr. 
Sarpalius ant Brooklyniečių padare 
puikų įspūdį.”

SARPALIUS WORCESTERYJ
Gruodžio 17 d. Lietuvių svetainėj 

įvyks ristynės Sarpaliaus su Rusu, 
Ivan Ludlow. Ten sykiu imsis ir 
Juozas Šimkus su Albright iš Bos
tono.

POŽĖLA LAIMĖJO
Oshkosh, Wis. — čia ritosi Karo

lis Požėla su Wisconsin valstijos 
pusiau sunkios vogos čempionu, C. 
Van Wurden. Požėla jį paguldė du 
kartu į penkiolika minutų. Wurden 
buvo čampionu per šešis metus. Vi
si manė kad jo niekas nugalėti ne
gali. Oshkosh Angliški laikraščiai 
rašė ne tik apie Požėlą bet ir apie 
Lietuvos respubliką. Laikraščiai sa
ko kad Požėla savo vikrumu prime
na katiną. Stebėtis girdi, reikia, 
kad palyginamai ^trumpu laiku Požė
la nepaprastai gerai išmoko Ameri
koniškai ristis. —N.

Akrono Naujienos
VIETINIAMS

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

dai.

KOMARO NIEKAS NENUGALI
Memphis, Tenn. — Pereitą savai

tę čia vėl buvo smarkios ristynės — 
žingeidžiausius kokios kada buvo 
per praeitus du metu nuo to kai 
Graikas Jim Londos ritosi su Rena
to Gardini.

Šiose ristynėse Grafas Ząrynov, 
Rusas kazokas, ritosi su Pete De- 
vecchi, Italu, ir dirbo per 85 minu
tas, kuomet Devecchi laimėjo. Bet 
Zarynov antram susikibime paguldė 
Italą į 27 miliutas. Laiko liko tik 
8 minutos ir per tą paskui trečiu 
atveju niekas nieko nepadarė.

Komaras ėmėsi su Jack Clarke, 
kuris atėjo i vietą Henry Webber, 
didelio Vokiečio. Tas Vokietis sa
vaitė pirm to, kada Komaras apdau
žė Airi Rooney, įšokęs į virves šau
kė Komarą kitą syki su juo ristis ir 
žadėjo apkandžiot jam ausis jeigu 
bus žiaurus. Bet Weber pora dienų 
pirm šių ristynių susižeidė ranką ir 
•'‘"alėdamas ristis pasiaiškino pub

likai.
Clarke pasiaukavo kaipo kankinis 

į Webbero vietą. Jis buvo paguldy
tas paeiliu du sykiu, į 12 minutų ir 
antru kariu į 4 minutas. Komaras 
taip lengvai čiupinėjo Clarke kaip 
motina supdama kūdikį.

Pasekmėj Komaru keturių laimė
jimų paeiliui, jis bus sustatytas su 
Joe Stecher, čampionu, dviejų va
landų laikui šią savaitę, ketvirta
dienį.

Gruodžio 10 d. Komaras ėmėsi 
Canton, Miss., su Silvio Romelli. 
Turėjo sunkią kovą, nes pirmą kar
tą savo priešą įstengė paguldyti tik 
už 1 vai. 12 minutų. Antru sykiu 
išėjus jau buvo lengviau, apsidirbo 
su juo į 18 minutų.

Gruodžio 11 d. ritosi Rolling Fork, 
Miss., su Tony Webber, Vokiečiu.

Pirmą sykį Vokietį paguldė į 56 
minutas, antrą sykį į 4 minutas.

Taigi Komaras apsidirbo ir su tuo 
Vokiečiu kuris žadėjo jam ausis ap
kandžiot.

Kai apsidirbs Memphis mieste, 
Komaras sako atvažiuos į Clevelan
dą susikibt su Sarpalium.

POŽĖLA DARBUOJASI
Michigan City, Ind. — Gruodžio 

13 d. Požėla ritosi Michigan City. 
Bet pasekmių dar nesužinota.

DZŪKAS BANCEVIČIUS DIRBA
Chicago. — Gruodžio 15- d. Rose- 

lande rengė ristynės. Dalyvavo J. 
Hackenschmidt su kitu priešu. Dzū
kas Bancevičius, kuris neduoda ra
mybės Požėlai, Sarpaliui ir Komarui 
ir nori juos visus paguldyt tris sy
kius per valandą, ritosi su Melniku.

Prie jų dar ritosi Požėlos jaunas 
mokinis Bilas, 18 metų amžiaus, G 
pėdų aukščio. Magaryčioms, dėdė 
Norkus parode sunkių vogų kilnoji
mo šposus.

Gruodžio 12 d. Universal Klube, 
Chicagoj, Augustas Freimontas vėl 
kilnojo vogas. Viename pakėlimo 
bude jis jau sumušė pasaulio rekor
dą. Klubas už tai jam suteikė auk
sinį medalį. Kitą aukso medalį jam 
suteikė leidėjai žurnalo “Strenght”. 
Dalyvavo taipgi ir Vokiečių vogų 
kilnojimo čampionas.

Freimontas gerai pasižymėjo ir vi
si Lietuviai džiaugiasi savo stipruo
liu.

— Patarimas Dykai —
“Dirvos” Skaitytojams.

UŽ PATARNAVIMĄ MOKATE. 
HENRY J. MENDELSOHN 

(Advokatas iš Kauno)
138” East 24th Street Cleveland

Dr. FRANK F. HAPPY
DENTIStAS

St. Clair Av., kampas 
E. 79th St.

Darbas garantuotas.
Kainos prieinamos.
VALANDOS: 11 RYTE

IKI 8:00 VAKARE.

Parduodam naujausio išradimo ir gražiausius Grafofonų Re
kordus ir Rolius del Pianų. Niekur negausit jų, o tik pas A. ALI- 
ŠAUSKĄ, Superior Music Store. Kainos kuopigiausios.

šiuomi kviečiame visus Lietuvius užeiti, o tada pamatysite 
ir išgirsite geriausią muziką. Daug turime Lietuviškų gražių Re-

SARPALIUS BUS AKRONE 
GRUODŽIO 27 D.

Teko patirti kad Cleveland© 
ristynių promoteris Marotta 
rengia ristynės viename didžių
jų Akrone teatrų Gruodžio 21 
d., kitą pirmadieni, vakare, >r 
stato Karoli Sarpalių.

Akrone areštuota tūlas John 
Banks, 27 m. amžiaus, su ku
riuo paimta didžiausias kiekis 
narkotiškų vaistų kokis kada 
pavyko suimti. Rasta pas ji 
$25,000 vertės nuodingų vais
tų. Spėjaka kad jis pardavinė
jo narkotikus Akrone, Allian
ce, Cantone ir apielinkėse.

Nušovė išeinančią iš bažny
čios. Akrono policija suėmė 
tūlą Irvin Reese, 27 m., kuris 
peršovė nedėlioj savo pačią iš
einančią iš bažnyčios. Moteris 
mirė ligoninėje. Jiedu nesu
gyveno tarp savęs.

REIKALAUJU MEKANIKO
Mike Jocis nori gauti sau ge

rą mekaniką prie automobilių 
ir trokų taisymo. Atsišauki t 
tik gerai patyrę tame darbe, 
šapa yra fireproof, 50x50 di
dumo, electric scot welding, B. 
S.S. shop. (52)

154 Wooster Ave. Akron, O.
Kur yra Adams Upholstering 

Co., buvus ant Waterloo road, 
Clevelande? Jieško M. Jocis, 
154 Wooster ave., Akron, O.

ARTINASI CLEVELAND!) 
MAISTO PARODA

Šeimininkes apsilankydanios meti
nėje Maisto Parodoje ir Namų Pa
dargų Išstatyme, kas atsibus atei
nantį metų nuo Vasario 4 iki 12, 
miesto auditorijoj, gaus dykai pui
kią knygą su aprašymu įvairiausių 
naminių dalykų ir informacijų, sako 
Walter J. Nichols, parodos manadže- 
ris ir sekretorius Clevelande Retail 
Grocers’ Association.

Toj knygoj randasi geriausi mais
to gaminimo receptai kokie tik buvo 
galima surinkti, nurodymai kaip už- 
žiurėti vaikus, pirmos pagalbos in
strukcijos, namų puošimas ir kito
kios informacijos reikalingos visų 
namų vedimui.

“Clevelando Retail Groserių Su
sivienijimas dabar gyvuoja puikiau
sia negu kitados kada, ir maisto pa
rodęs jau patapo metiniu dalyku. 
Taigi mes pasiryžom įvesti naują 
dalyką šį metą, išleisdami dovanų 
knygą visiems x lankytojams. Šitą 
knygą visos šeimininkės mielai no
rės laikyti savo namuose po ranka”, 
sako Nichols.

“Priruošimo darbas atsiėjo bran
giai, taigi, knyga nebus mėtoma po 
kampus parodoje, bet bus duodamą 
toms moterims kurios ateis į ofisą 
ir užsirašys kaipo reikalaujančios.

Parodos rengėjai šįmet jau stovi 
daug toliau pažingėję prisiruošimo 
darbe negu buvo kitais metais^

G A VO
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per “Dirvos” Agen
tūrą šios ypatos:

Dominikas Jančiulis ...Lt. 100
Uršulė Setkus ..................... 50
Tamošius Bulevičius 130
Jeronimas Liutkevičius . . .500
Juozas Jasukynas ................30

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Av. Cleveland, O.

Pranešu Visiems
Clevelandiečiams

Šiomis dienomis užpildžiau savo 
krautuvę gražiausiais ir naujau
sios mados papuošalais ir viskas pas 
mus parsiduoda sulyginamai pigiau 
negu kitur. Didelis rinkinis visokių 
Deimantų, vyriškų ir moteriškų ran
kinių laikrodėlių, visokių stalinių se
tų, sidabrinių, sidabruotų, nikelinių 
ir neplėtmuojančio metalo kuris la
bai aštrus. i

Tik ką gavau daugybę labai gra
žių 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 ir 
pažįstamus ir po
draug naujus kos- 
tumerius, visiems 
patarnavimas ge
ras ir teisingas.

V. D. Štaupas, Jeweler
6701 SUPERIOR AVE.

CLEVELAND, O.


