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ŽUDO SOVIETU KO
MISARUS

(TAKSUOJA NABA
GES UŽ PLAUKUS

koRusijoj kaimiečiai žudo 
misarus atėjusius rinkti iš 
ventojų taksus. Gyventojai

, ke beveik be nieko, kadangi iš 
i jų valdžia atima paskutinį grū
dą ir gyvulį ir siunčia užrube-

lte-

Prigėrė 30 Darbininkų
New York. — Gruodžio 20 d. 

iš New Yorko pulkas bedarbių 
plaukė laiveliu per Hudson upę 
nakties laiku pasitikėdami gau
ti darbą, nes buvo laikraštyje 
patalpinta reikalavimas darbi
ninkų. Leduotam vandenyj lai
velis apvirto ir 30 žmonių pri
gėrė, kitų dar nesurasta, o ki
ti išgriebti iš vandens ir nuga
benti ligonbutin. Viso važiavo 
62 darbininkai.

Laivelio kapitonas areštuotas 
ir kaltinamas už pražudymą 
tų gyvasčių, bet jis sako kad 
tas laivas galėjo kelti 80 žmo
nių ir turėjo del tokio skaičiaus 
gelbėjimosi Įmonių.

Geneva. — Vienas Šveicari
jos municipalitetas, Altdorf,' 
pakeldamas dvasiškiams taksus I 
sykiu uždėjo taksus ir mote-l 
rims kurios apsikirpę plaukus. 
Už privilegiją vaikščioti trum-

' žin pasirodymui kad ve pas pais plaukais moteris turi nio- 
mus viskas puikiai užderėjo, I keti 50 centimų taksų, 
turim didelį perteklių ir galim, Francuzijoj viena apsikirpu- 

, pasidalint su kapitalistišku pa- siais plaukais mergina laimėjo i 
I šauliu. , bylą prieš savo darbdavius, ku-l

’ ... ; šiose dienose .nužudyta aš-ri nuėjus darbo jieškoti gavo J
,,v^.., .... x.. 1 -------Gauta žinių įllonj0jjka komišhrų

‘Eitos’ pranešimais iš Kau-jkad valdžios perversmo ei- sl.ily;.e skriaudžiami 
_  -X.1____1:_ ____ 4.^ I rt-ni T irvimnlm □ i nil- 

nes
ykę į kaimą plėšti atsigabe-jdė teisman už nuostolius,

VISIEMS “DIRVOS” SKAITYTOJAMS, 
BENDRADARBIAMS IR DRAUGAMS 
LINKIME

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGU NAUJU METU.

“Dirvos” Redakcija ir Administracija.

GFICIALIŠKOS PER
VERSMO ŽINIOS

LENKAI SAKO NE
NORI KARO

irityse.
įvairiose prižadėjimą dirbti, bei ant ry- 
kaimie-j tojaus atėjus. į darbą darbdavis | 

gyvastimi! pamatęs kad ji su nukirptais; 
komisarai; plaukais nepriėmė jos. Ji skini-j 

net I 
sakė del jo prižado negavo ki-

no, sekmadienio ryte, Grue Į goj Lenkai gyventojai nu-, čiai _r;;;ikuoja
jdžio 19 d., Prezidentas Dr. j kentėjo nuo abiejų karimi-1 taip darydami.
K. Grinius atsistatydino. 1 jančių pusių, bet Lenkijai atvykę ( ..... „ 

' Tą pačią dieną, 1:30 vai. protestuos pries tai Tautų, na ne lik kulkosvaidžius bet ir 
po pietų, susirinko Seimas.; Sąjungoje. . i kanuoles ir grasina sulyginti i toj vieloj darbo, kurį butų ga-
C , • __ —j; _ J   — TX— T 1 Ci.li'n. nnknimon'i > 1 firl'l.. ' . . „ * ,1 . ,. , _ , - , ,1 vus, o jis pažadėdamas jai dar- 

! bą neapžiurėjo ar ji apsikirpus.

ATRASTA SINAGOGA KUR KRISTUS 
SAKĖ PIRMĄ PAMOKSLĄ

j Seimo posėdį atidarė Dr. J.i 
Staugaitis ir pareiškė atsi-

! statydinęs. Nauju Seimo 
pirmininku tapo išrinktas 
A. Stulginskis.

Antanas Smetona išrink- 
I tas Lietuvos Respublikos 
i Prezidentu, kuris tuojau 
į prisiekė Lietuvos Konst'tu- 
cijai.

Trečiojo Seimo antra se
sija uždaryta, bet netrukus 
prasidės trečia sesija.

Nuo Red.: A. Stulgins- 
Youngstown, O. — Mahoning,'kis buvo Lietuvos preziden- 

klonio plieno išdirbystės prade-Į tu pirm Griniaus.
da gauti paklausimų apie. dar-‘ tona buvo pirmutinis Lietu- 
bus. o nekuriųs dar- baigią ,'j.r j vos prezidentas.
siunčia senus užsakymus. Pa-j (Kaip kalbama kad Sei- 
sididinus reikalavimams pakilimas išrinko tai tik krikščio- 
ir darbai. I nių ir tautininku balsais,

nes Valstiečiai Liaudinin
kai ir kiti nepritarianti jų 
pusei Seime nedalyvavo.)

. kanuoles ir
<ulyg pabėgusių i .Lenki-1 su žeme, ir daug s 

los pusę, žmonių, Lietuvos j įajp padar0( kajp sail o kurie 
kariumenės randasi už de-iveno rmsijoie bdlševizmo 
šimties kilometrų nuo Len-Ikais. 
kų sienos. Jeigu Lietuviai 
bandytų pulti Vilnių Lenki-, 
ja apsisprendus tik laikyti j 
fronto linija, bet nesiverš j 
Lietuviu įpusėn, norėdama! 
išvengti karo.

Vokietijos Kabinetas

Ateina Margi Laikai Į
Paryžius. — Pavasari pradės

A. Sme-

Berlinas. — Socialistas Schęir 
; demann pradėjo skelbti kad m:- 
(ginkluota Vokietija vėl ginkluo- 

Kiti pranešimai skelbia,jasi Su Rusijos ,ba Vo. 
apie areštavimus soeialdę- kietijos infjustrialiJtai skubiai 
mokratu ir komunistų, apie 1 bud;>voja slapta bfi, mil,iniška 
uzdraudima profsojuzams,|n;,šinp,.Hn j.iu ^.j SU1

— Palestinoj sako] spėjama kad į tą mauną Kris- 
sinagoga kurioje lūs žiūrėdamas pradėjo kalbė- 

npie ją. ir dėlto tai sako kad 
sinagoga yra tikroji vieta

klojoje Mesijosius buvo.

Paryžius. 
atrasta ta
Kristus sakė pirmą pamokslą, ti

Lorain, O. — šiais meta 
Kalėdų sezonu National Tube 
Co. dirbtuvės dirba aukščiau
siam laipsnyj negu kada kita
dos tokiu laiku. Dabar veikia Į 
su 84 nuoš. Pereitą savaitę | 
dirbo 90 nuoš. normalio.

Akron, O. — Firestone kom
panija paskelbia kad per me
tus iki Spalių 31 d. šįmet turė
jo apivartos už $144.397,000. 
gi pernai per tą pat laiką tu
rėjo $125,598,000.

Ta sinagoga buvo Kapernaum. 
mieste, kurioj, anot Naujojo 
Testamento, Kristus sake pa
mokslą.

Po devyniolikos šimtmečių, 
' atkasus žemes ir purvus, atrp.s- 
) ta griuvėsiai to miesto ir vie- 
; nos iš didžiųjų sinagogų.

Dabartiniu laiku Palestinoje 
Į darbuojasi 11 paskirų ekspedi- 
j cijų besistengiančių atrasti vi 
j sokias bibliškas vietas. Tos 
' ekspedicijos yra vienuolikos p:i- 
! skirti tautų.

Per visą šį ilgą laiką Pales į 
linos istorijos žinovai ginčijosi j 

tikros 
rastis
Buvo

Kalėdų Eglaites Dave 
$5,000,000 Biznio'keistis moterų pančiakų spal-Į 

vos nuo dabar taip gausiai dė-Į 
vejamų kūno -spalvų ant labai! 

' margų ir net viena pančiaka j 
i bus vienos spalvos, kita kitos. Į 
rašo Paryžiaus madų laikraš-Į 
čiai. Madų ruošėjai gavo in- ’ 

’ spiracijos tam iš viduramžių! 
laikų, kuomet tarnai avėdavo

■ kelines-pančiakas margintas ' i- 
j šokiomis spalvomis.

pristatymas
irgi indus-

Kalėdų eglaičių 
Amerikoje pastojo 
trija. Apskaitliuojama kad šį
met už eglaites sumokėta pen
ki milijonai do'arių ir sunau
dota apie dešimts milijonų me
delių.

Apgalvotai kirtimas eglaičių 
Kalėdoms nėra naikinimas gi
rių, sako žievei. ( Taigi eglai- 

1 i ės auginama ir r.šrąnkiojaftta iš 
! tu vietų kur pertankiai priau- vietos kurioje . , * • • ... ,• gę, kas girių auginimui neken- 

miestas Kaper-'kja

i . , . -| karo mašinerijasociMdemokrntii cr^inizuo- > (]ar, 
.lamoms, darbininku gru-1 
pėms, gyvudti. ir tam na-■ siia rL>r?ianli 
nasius suvaržymus reika-. iavini;(sj kafl 
linc-US sumišimo, metu. panaudoli Vokirtija’ pasauline

Buvusi valdžia laikomai 
po areštu, Dr. Grinius irerit 
saugojamas, bet ne kalėji-l 
me. Ir dabar turbut jau j 
bus paleisti tie kurie neban-; 
dė kelti riaušių ir nekurstė 
prie sukilimų prieš valdžios 
užgrobėjus.

Jeigu kairieji elementai i ( 
nekurstys žmonių prie su-1Į 
kilimų tai viskas bus ramu j 
ir tvarka ijžeis 100 senovei, j

Pulk. Grigaliūnas-Glova
ckis ir Maj. Plechavičius; 
bendrai veikia kaipo mili-; 
taria! šalies diktatoriai.

Šalyje apšaukta karo sto
vis, bet jau ramesnėse vie
tose nuimama.

Nauja valdžia saugojas: Į 
kad nenakeltu galva komu-. . 
nistai ir Lenkai, o Valstie- v‘ena diena gavo $96.000,000 iš, 
čiai Liaudininkai revoliuci--1 as(uoni1-1 Europos valstybių ka-Į 
jos nemąno keiti, nes jie su-į 
pranta kad tas pavojinga! 
šalies gerovei.

Ru- 
Vokictijos gink- 
ngi ji manant!

revoliucijai.
Socialistui ir komunistai s 

sidėję su fašistais ir nacional
susidėję nuvert

Doheny ir Fail Išteisinti
Washington. — Valdžios by-: 

išteisintas ir Doheny. kuris su j 
la prieš buvujįj vidaus reikalų ' 
sekretorių prezidento Hardingol 
kabinete. Albertą B. Fall, pasi-j 
baigė su jo išteisinimu. 
Fall pagalba nuomavo

nužiūrėta į du
šeši prigirdyta. Ant Madeira 

stlos, Funchal mieste, smarkiai 
užsiliejus jurų vandeniui pri
girdyta šeši žmonės ir padary
ta miestui daug nuostolių.

Sukilimo Daviniai 
(Liet. Pasiuntinybės Wa

shingtone pranešimai) 
Kaunas, Gr. 17. — šian

dien išryto 'pasiskelbė laiki
na karo valdžia su genera- 
lio štabo Majoru Plechavi
čium ir generalio štabo pul
kininku Skorupskiu prieša
kyje, kuri pavedė pirmam 
Lietuvos Prezidentui, A. 

j Smetonai, sudaryti naują
Goodyear kompanija rengia

si būdavot dirbtuvę 
Australijoj, kur išdirbs po tuk-, vyriausybę, 
stantį išnų (tires) į

Philadelphia, Pa. 
darbininkai užmušta 
ant dirbtuvės stogo 
'lionų vandens tanko 
ir jlaužus stogą, 
laiku buvo kiti darbininkai iš
ėję iš darbo užtai ir nelaimiu-i 
gų atsitikimų buvo mažai, Į

Lewis išrinktas. Indianapo
lis, Ind. — United Mine Wor
kers angliakasių unija išrinko 
savo prezidentu tą patį. Lewis, i Prezidentas K. Grinius pri-

Komunistai smarkiai agitavo'ėmė Sleževičiaus kabineto 
prieš Lewis, bet angliakasiai jų •-itsistntvrlinima ir rmtvirti- 
nepaiso.

Suvienytose Valstijose mais
to kainos pakilo vienu nuošim
čiu už mėnesį baigiantis Lap
kričio 15 d. negu buvo mėnuo j 
prieš tai. Bet tai buvo vis dar1 
31/2 nuoš. žemiau negu buvo 
Lapkričio mėn. 1925 m.

Kiaušiniai pabrango 13 nuoš. 
ir tai yra aukščiausias pakili
mas prieš kitus maisto produk
tus. Mėsos nupuolė 10 nuoš.

Passaiko audėjų streikas pra
deda nusidėvėti kaip nusidėvė
jo Anglijos angliakasių strei
kas. Audinyčios taikosi su dar
bininkais ir tuoj gal but strei
ko visai neliks. Tęsėsi dešimts 
mėnesių. Passaico streikas tai 
sričiai kainavo $10,000,000. O 
nei viena pusė galima sakyt 
nieko nepešė.

Sydne.

dieną.
— Keturi j 
sugriuvus i 

10.000 g.t- 
pastovanis 

Kadangi tuo

I Visame krašte paskelbta 
karo stovis, bet perversmas 

{.Įvyko be jokio pasipriešini
mo Kaime ar. provincijoje, 
kur viskas ramu.

Nebuvo ir nėra jokių ek
scesų.

Sleževičius Priverstas
Rezignuoti

Kaunas, Gr. 18 d. — 18 d. 
Gruodžio vakare Lietuvos

atsistatydinimą ir patvirti
no naujai susidariusi Mini- 
steriu Kabinetą tokioje su
dėtyje :

Prof. A. Valdemaras — 
ministeris pirmininkas ir 
užsieniu reikalų ministeris.

Dr. Karvelis — finansų 
ministeris,

Inž. Jankevičius — susi
siekimo ministeris,

St. šilingas — teisingu
mo ministeris,

Pulk. A. Merkys — kraš
to apsaugos ministeris.

Pulk. Musteikis — vidaus 
reikalu ministeris,

J. Aleksa — žemės ūkio 
ir valstybės turtų ministe
ris,

Dr. Bistras
ministeris,

Dr. A. Milčius — valsty
bės kontrolerius.

švietimo

Riffii Kovos

mi nepasitikėjimą. Nežiūriai 
I kad Strescmann laimėjo Gene- 
i voj prieš aliantus ir sugryžo su 
gerom i s nau j i enom i s, 
mingų ginčų seime 
liko nuverstas.

Vokietija lieka be
jos. Prezident

po trukš- 
kabinetas

ministeri- 
Hindenburg 

rūpinasi sudarymu naujo kabi
neto.

ni. rali buvo įtartas gavęs nuo j 
Doheny $100.000 už davimą tei
sės prie tų aliejaus rezervų, 
bet teisme išaiškinta kad Fall . . . , . , Ituos pinigus gavo kaipo pasko-

500 Milijonų Viena 
Diena

Fall dar turės kitą bylą 
išnuomavimo kitų aliejaus 
tinių kitam, Sinclair.

kaslink 
galėjo 
naum. 
punktu 
tik dabar sutikta kad Tell Hum. 
kaip dabar vadinama, yra tik-

vaklžios I roji Kapernaumo vieta.
Spėjama kad Kapernaumą iš

griovė žemės drebėjimas. Bet 
! kiti prirodinėja kad ji sunaiki- 
! no Romėnai.

Tenai, 
imame, 1 
sakė: “Irdel'

Gruodžio 15 d. Suv. Valstijos
turtuolių Meiliška Tr 

gėdija

, tame pačiame Kap.r- 
Kristus kalbėdamas p: - 

tu, Kapernaume. ki 
lki dangaus, 
pragarą.” 
gyventojai

busi nu-
j blokštas į
Į pernaumo 
naujo Mesljošiaus Įsileisti.

Atrastuose sinagogos griuvė
siuose randama ir didelis ak
muo ant kurio yra indas. Ta
me inde buvo laikoma manna ir

nenorėjo

Padarykit dovaną sa-

19 d.
Park:

New York. — Gruodžio 
ir tą pat dieną šalies i turtingam viešbutyje ant 
sumokėjo virš $400.- 'avė. įvyko turtuolių meiliška!

igų. Ta:-! tragedija. Žinomo dolarinių lai-j 
$500,000.-, krodėlių išdirbėjo Ingersoll pa- 

ės pa-|tl peršovė kitos moteries vyrą
I ir pati nusišovė. Abu jie buvo
i po 50 metų.

Tarp jų romansas ėjo suvirs 
dešimts metų, bet dabar tur-

! but prieita prie nenusipratimo I 
į ir tragingo galo. Abi šeimynos 
I yra milijonieriai.

pradžia šių metų už
rašydami jiems "Dir
vą” — už $3.00 me
tuose pralinksminsi! 
visą kaimą.

Bet nereikia ir $3 
prisiųskit už pusę me
tų $1.50 pašto ženk
leliais arba money or
deriu ar kitaip, ir jie 
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.

ikolų
I piliečiai 
000,000 taksų nuo ir 

j gi sudėta suma apie , 
j 000, kuri keletą dienų galės pa 
j laikyti vilką toliau nuo valdžio;

Riffai namo (,llr0-
Ispam: j Mokėjusios Europos šalis yr: 
Ispanu. Lietuva, Did. Britanija, čeko 

1 Slovakija. Belgija. Suomija, Es 
tonija, Vengrija ir Lenkija.

GRIUS IR LENINAS
Peterburge, pabudavotam ca

ro Petro Didžiojo, dabar vadi
namam Leningradu, bolševikai 
pastatė milžinišką stovylą sa
vo vadui, Leninui. Leninas pa
daryta pozoj stovinčioj ir lyg 
kalbančioj į minią.

Bet kaip carų paminklai ta
po bolševikų nuversti taip 
rią nors dieną minios 

...... — ---- - .,--------- įr Lenino stovylą.
Japonijoj yra paprotis ž.udy-! Kada Rusijoj užeis reakcija 

tis žmonėms jeigu valdovas nu-'jr bolševizmas bus išvytas nu
miršta. Sako jau dabar neku- grius ir komunistų stovylos.

; rodą turėjo $5,000,000 deficito. rie kėsinasi nusižudyti paleis-, Taip buvo Francuzijos revo- 
Ipaaiški kad algomis išmokėta d;in'i aštriu peiliu sau vidurius, i liucijoj. Prancūzai revoliucijo- 
1 įvairiems prie tos parodos pri- nieriai gerbė Voltairę kuris su-
Įklausiusiems viršininkams net Helena, Mont. — Gelžkelio Į kurstė šalį 
I $2,300,000, neskaitant algų bu- kieme nušoko nuo bėgių vago- jo lavono

New Yorke tuoj bus pradėta i davotojams kurie dirbo prie pa- nas su 93,077 kiaušiniais ir vi-j Panteone, 
budavoti 110 aukštų budinkas. I statymo ekspozicijoms budin-įsi kiaušiniai susikūlė. Kiauši-, sugrįžo tie 
kaip rodo paduoti budinkų bin- kų.
ran planai. Budavonė bus be- buvo suvirs 4,000 ypatų, pr:-' ką. 
veik ketvirtdalio mylios aukš--skaitant ir policiją, kurio ėmė: 
čio, arba 1,208 pėdų, ir kainu 
apie $23,000,000. Nuomų nuo 
nuomuotojų j metus surinks po 
$3,000,000. Budinkas bus ant 
Times skvero.

Ispaniškoj Morokkoj 
padarė užpuolimą ant 
kareivių ir užmušė 117 
To Riffų sukilimo pasekmėje
12,000 Ispanų kareivių, kurie 
buvo paleisti Kalėdoms namon, 
tapo palikti Morokkoj. Philadelphijos Paroda 

Brangiai Atsiejo Japonijos imperatorius mirš- 
. Pulkas daktarų bando pa-

Philadelphia, Pa. — Pradėjus, laikyti dar dūšią jo kūne.
reikalauti viešai iškelti lėšas

Pavogė $79,600. Kansas Ci
ty, Kansas. — Pagavę gatvėje 
banko pasiuntinį, minioje žmo-j 
nių, šeši jauni banditai sumušė j Philadelphijos visasvietinės pa-, 
palydovą ir pagrobę $79.600 pi-[rodos, kuomet pasirodė kad pa-,
nigų paspruko.

1,208 Pėdų Aukščio 
Budinkas

budin-lsi kiaušiniai susikūlė.
Vienu tarpu parodos bėgiujniai buvo siunčiami į New Yor

■Ligas iš parodos iždo.
Taigi 150 metų Amerikos ne

priklausomybės sukaktuvių pa
minėjimo paroda nenusisekė fi
nansiškai.

Norfolk, Va. — Sudegus ju
rose pakraščių sargybiniam lai
vui bandžiusiam degtinės šmu- 
gelninkus nuskendo šeši jūrei
viai. Du kitu išgelbėjo Angliš 
kas laivas.

ku
li u vers

prie revoliucijos, ir 
pelenus patalpino 

Bet kuomet karaliai 
pelenai tapo išbar- 

šunies pelenai.styti, kaip
Šitaip išsireiškia Brisbane.

Kalėjiman ant 120 metu. Co
lumbus, O. —Tūlas Dewitt, 23 
m., pasodintas valstijos kalėji- 
man nuo 33 iki 120 metų. Jis 
pateko už kelias vagystes.

"DIRVA"
6820 SUPERIOR AVE.

Cleveland.
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Kareiviu Apdraudos 
Certifikatų Reikale
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DAYTON, OHIO

Tai Tau ir Teisybė
Gruodžio 4 d. pasimirė Ka

zys Maseina. Kadangi sakoma 
velionis visą savo uždarbi pra
leido ant munšaino tai neturėjo 
progos susitaupyti keleto dola- 
rių juodam likimui ir prigulėti 1 
prie apdraudos organizacijų.

Sako jis buvęs įsirašęs Į S. 
L. A. ant $600 pomirtinės ir 
$12 pašalpos, bet savo draugų 
kurie tiki į gėrimą liko perspė
tas kad geriau tuos pinigus pra
gerti negu mokėti j SLA., taip 
ir atsimetė .

Du geros širdies Lietuviai 
norėdami palaidoti kaip žmogų

rius su lavonu nuvažiavo visai 
pro šalį, nesustodamas pas kle
boną, ir palaidojo katalikiškose 
kapinėse, pats visai dykai at
kalbėdamas už vėlę poterius.

Ar dyvai kad nekurie katali-] 
kai tvirtina kad negalima gy-Į 
vent be kunigo? Viršminėtasį 
atsitikimas su pinigų rinkėjais' 
tą patvirtina ir parodo kad jie j 
negali gyvent be valdovų. Jie! 
su graborium padarė sutartį 
palaidoti negyvėlį ir pinigus 
tam tikslui rinko, o surinkę nu
nešė ir atidavė klebonui.

Tai tau ir protas, kas darbą 
dirba, o kam pinigus moka....

Aukautojai yra pasipiktinę 
tokiu neteisingu pasielgimu.

Suv. Valstijų karo 
Biuras praneša kad 
2.883,000 sutvarkytų

Veteranu

ėjo per Lietuvius rinkdami pi- i 
nigtts laidotuvių lėšoms. Su-; 
rinko visai mažai, nes sako tie 
jo draugai visai nedavė kurie' 
nematė reikalo jam prigulėti į 
organizacijas. Surinkta virš 
30 dolarių, bet ir tuos rinkėjai 
nunešę atidavė klebonui. Ka
dangi graborius A. J. Kelelius 
buvo pamokytas nuo pirmesnio1 
klebono tokiu pat įvykiu, kuo
met po palaidojimo nei dėkui 
nepasakė, nors pinigai buvo su-] 
rinkti grabui pirkti, tai dabar
tiniam atsitikime graborius pa
sielgė kitaip. Kreipėsi į mies-! 
to valdžią prašydamas lėšų pa
laidojimui ir gavo $35, o su-j 
rinktieji pinigai paliko klebo
nui. Klebonas laukia atlydini 
lavono į bažnyčią, suteikimui 
visų bažnytinių bagaslovijimu - 
už gautus pinigus, bet grabo-

I’AJIEŠKOJIMAS
Pajieškau sau brangiu ypatų: Jo

nų. ir Agotą 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,
Rcp. Argentina.

BALTIMORE, MD.

Komunistėlis Pakliuvo
Jau buvo “Dirvoj” rašyta 

apie komunistėlį Kazį Giedrį, 
kuris buvo užpuolęs su revol
veriu savo pačią ir kuris buvo 
laikomas po $1,000 užstato iki 
teismo. Gruodžio 6 d. atsibu
vo jo teismas ir jis rastas kal
tu, taigi Gruodžio 9 d. teisėjas 
paskyrė tam karžygiui pakulos 
vieną metą į kalėjimą.

Komunistėlis Giedris, kuri'! 
tikra pavardė sakoma yra Pet
ras Gribaitis ar Grabauskas, ir 
kuris sakoma turįs Philadelphi- 
joj pačią, patekęs į bėdą tuoj 
puolėsi prie žydo advokato., ku
riam sumokėjo $60 ir tikėjosi 
Aid tas Žydelis jį išgelbės, bet 
apsiriko. Prieš pat teismą žy
delis laišku pareikalavo dar 
$300, nes kitaip nestos į teis- 
mą.. Na o pas bolševikus to 
buržujiško padaro pinigo nėra, 
tada komunistėlis puolėsi prie 
Lietuvio advokato, N. Rastenio, 
melsdamas kad gelbėtų, ir pa
sisakė kad turįs tik $25.

Adv. Rastenis nors ir paėmė 
jo bylą, bet laimėt jau nebuvo 
vilties, nes teismo nukelti ant 
toliau jokiu budu jau nebuvo 
galima, tai viena, o antra tai 
stoka pinigų: kur tu žmogus 
gali nueiti su $25?

Gruodžio 12 d. vietos komu
nistėliai buvo surengę viešus 
šokius, bet vargšai šoko tik 
patįs sau vieni. Lietuvis.

yra apie i 
pasauli-!

niam kare buvusių kareivių ap-l 
draudos certifikatų, kurie ben
drai neša $2,975,000,000 sumą- 
ir už tuos certifikatus karei-] 
v::ii galės pasiskolint pinigų už- 
statydami juos.

Bendra paskolos suma gali
ma bus gauti per 1927 metus 
apie $262,540,000.

Paskolas galima užtraukti bi-Į 
k banke arba trustų kompani- i 
j< j, tik nereikia kreiptis į Ve-] 
ieranų Biurą, nes jis pinigų ne-■ 
turi ir neskolins. ,

Direktorius tik štai ką pala-i 
r-a veteranams, jeigu nereikia j 
1 .įtinai pinigų tai laikykit cer- 
tlakatus iki sueis laikas ir ta- 
cl >. gausit pilną

Jeigu katrie 
kareiviai savo 
r. iršo arba laikė negerai 
jkškekit juos ir persitikrinkit, 
r .s už juos gausit pinigų kada 
< -eis laikas, jeigu prisilaikė1 
v su patvarkymų.

už

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

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

All druggists—3Sc and 65c jars and tubes. 
Children's Musterole (milder form)35c.

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

Kalėdų Dovana “Dirvai”
KAS DAUGIAU TĄ PADARYS?

T. M. D. REIKALAI
j “Dirvos” bendradarbė ir gera. 
j rėmėja Eleonora Sutkienė i< 
j Chicagos rašo: Siunčiu 
i tris dolarius vieną už prisiųs- 
j tą knygą ir žemlapį, du dokt- 
I rius už “Dirvą”, kurią malonė- 
į site siuntinėti V. Misevičienei, 
į Hart, Mich. Norėčiau kad 
į nusiųstumet 50 ir 51 num., 
'ten yra sątrauka “Amžino 
! do”, o ji yra didelė mėgėja 
• rų pasakų, noriu kad 

įpie pradžią.

Kas daugiau?
Pradėkit siųsti “Dirvą” savo 

jums draugams čia Amerikoje. Lie- 
voje arba kitose pasaulio da-!

Lai jie skaito ir džiau- 
o iš to bus nauda ir pa-1 
“Dirvai”.

Kiekviena Knyga 
Brangi

yra KAS DAUGIAU?

1;. se. 
riasi.

.m a

juos sumą.
Lietuviai buvę 

certifikatus už 
susi-

BAYONNE, M. Y.

Better than a Mustard Plaster
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Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. S. A*
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Kaip matome, vadovėlių rei
kalavimas yra gyvas, tik vieni 
nuo kitų labai skiriasi. Motu
zo andai suminėti du vadovėliai' 
apima gan svarbias šakas, bei 
kaip butų galima juos pilnai

rada u
j visokių nuomonių kaslink išlei- 
j dimo T. M. D. knygų ir noriu 
į išreikšti

Rūkas rašo kad T.M.D. ge-1 pritaikyti del Lietuvos?
liausią padarytų jeigu išleistų Kaip ten nebūtų, jeigu kuo- 
“Lietuvos Istoriją”. Kiti pa- pOg ims vadovėlių reikalauti ir 

į taria išleisti Lietuvos Geografi-1 išreikš savo balsą per
i ją. Bet pati Draugija yra nu-'valdyba bus priversta

Skaitydamas “Dirvą”

savo nuomonę.

Kas nenorit mokėti visų me- 
i prenumeratos prisiųskit laiš- 

Žy- ke tik vieną dolarį, ir už jį siu-1 
t?e- i-ine “Dirvą” išbandymui per

žinotų teki laika kiek už dolarį išeina. | . ... (1t> ,f ‘ £ sistacius išleisti Dailės Milzi-: daryti.
..Brangus skaitytojai! Didin- 
klt savo skaitytojų šeimynėlę, 
c mes kuo toliau tuo geresnių 
ii žingeidesnių raštų jums duo
sime. Mes rūpinamės apie jus. 
padėkit mums lengviau tą rū
pestį nešti prisiųsdami 
“Dirvai’ ’skaitytojų.

Ateinantiems metams 
\.i” turi platų programą 
ir suteiks skaitytojams 
pasitenkinimo.

Kas daugiau padarysit 
vai”.Kalėdų ir Naujų Metų do
riną?

Nereikia vien savo pinigais— 
;■ .ikalbinkit savo draugą ir i 
; ųskit jo prenumeratą.

Linkime Jums, brangus
• nuėjai ir draugai. Linksnių 1 

l lų ir Laimingų Naujų Metų!

nes

organą, 
ką nors

“Dirvcš” korespondentas ir 
skaitytojas J. Švenčionis iš Ar-’ 
gentines prisiuntė $6, už knę- 
gus ir už prenumerata, užrašy
damas “Dirvą” J. Šlapeliu), irgi 
Argentinoje.

Kalėdas nekurtose dir- 
darbai kiek silpniau ei- 
dirbtuvės daro inven

torius prieš naujus metus. Po 
N?.ujų metų manoma vėl dirbs 
kai dirbę pirmiau.

Lietuvių klebonas, Kun. Va
nagas, liko iškeltas iš Bayon- 
nčs. Jo vieton atėjo rodos 
Kun. Vaicekauskas, buvęs Cle- 
vt landė koiriendorium. 
jenai su pagalba naujo 
C Tiodžio 12 d. surengė 
jos naudai kermošių.

Nekuriu vietos Lietuvių gy
venimu galima pasidžiaugti, jie 
yra taumųs, namuose švariai 
užsilaiko, skaito Lietuvių laik
raščius ir knygas. Vaikus sa
vo .mokina gerai ir išauklėja 
padoriai. P. Mikalauskai lei
džia savo sūnų aukštesnėjėu 
mokyklon (high school). An
tį nas ir Ona Mickevičiai būda
mi gerais šeimininkais ne tik 
kad savo dukteris gerai moki
na, bet ir savo giminaitę Mari
joną Mickevičiūtę atsiėmė iš 
Lietuvos ir ją pamokina ne tik 
skaityt ir rašyt bet ir namų 
likė-j. Retai tarp Lietuvių tesi
mato tokių rankom išdirbtų da
lykų kaip randasi pas Mickevi- 
čiuš. Motina su savo dukteri
mis ir Marijona vakarus pra
leidžia prie tokių darbų; jų 
dukterįs nebėgioja vakarais po 
gatves kaip kitų, nes visuomet 
turi užsiėmimą namie ir 
dirbtuvėse savo reguliari 
bą.

Izidorius Kalanta su 
motere ekonomiškai gyvendami 
susičėdijo kiek pinigų, buvo at
lankyti Lietuvą, sugryžo ir vėl 
stojo prie darbo. Jie skaito 
Lietuviškus laikraščius ir kny
gas, ir dabar Kalėdų dovanoms 
savo giminėms esantiems po 
Lenkais Lietuvoje užrašė me
tams “Dirvą’. Kalantų gimi
naitė Marijona Kalantaitė irg: 
yra “Dirvos” skaitytoja. Ji 
priguli prie choro ir mėgsta 
dainuoti.

Žinoma yra Lietuvių kurie 
blogai gyvena, bet tų neminė
siu. Pinavijas.

Prieš 
btuvėsė

nes
prieš naujus metus.

Parapi 
klebone
parapt-

dirba
dar-

savo

A. Pajaujis iš Shenandoah, 
Pa., rašo: Prisiunčiu $4.50 ir 
meldžiu atsiųskite dvi knygas 
“žmonijos Istorija” kol dar pi
gesnės, šiuo antrašu: M. An- 
eiukaitis, 130 E. Coal St., She
nandoah, Pa.

naujų

J. F. 
prisiuntė 
va” Ad.

šolis, Scranton, Pa., 
$3 užrašydamas “Dir- 
Paškuckui Kalvarijon.

Bendradarbis Pinavijas vėl 
prisiuntė tris naujus skaityto
jus iš New. Jersey, prie aną sa
vaitę prisiųstų dešimties.

J. A. Urbonas, “Dirvos” rė
mėjas ir bendrabarbis, iš Day- 
tpn, Ohio, rašo: Prisiunčiu du 
naujus metinius ir vieną pus
metinį skaitytojus ‘Diiįvai’ Ka
lėdų dovanų.

PASTASUKĖS
škaplieminkų organo “Darbi 

n'nko” redaktorius Gudas pra 
dėjo rašyti tokius baisius strai 
p.-.nius, kuriuose nurieč 
Lietuvoj bedieviai tuoj 
kunigus pjauti ir 
k'a kad kunigėliai lėktų

pradės I 
ir šau-j 
i Ame-;

“Dir- 
rašl ų 
tikro

“Dir-

pri

Ka-

kad prieš tuos tironus ir reikia 
kovoti.

Na, tovariščiai, o kaip su ju- 
; ų numylėta matuška Rusija, 
kurioj nėra tų jus vadinamų 
‘ tironų”, o darbininkų milijo
nai neturi darbų. Kodėl gi jus 
nekovojai prieš tuos raudonuo
sius tironus jeigu rupi darbi
ninkų gerovė?

ne t ii:1 
nusikraus-

GuduiMatomai ponui 
plaukai nuo galt 
lė. bet ir protelis iš galvos jau 
pradėjo kraustytis.

Musų komunistėliai rašo di
džiausius protestus Lietuvos 
valdžiai kam neįsileidžia į Lie
tuvą Amerikos komunistėlių 
šlamštų. Ypatinga dar tas kad 
iš kurios kolonijos nepaimsi jų 
tuos neva protestus jie visi žo
dis į žodį atatinka, kas reiškia 
kad jie visi pagaminti Brook 
lyne, komunistų 
sęikos.

Lietuvos šaulių organas ‘Tri
mitas’ sugaudė prieš socialde- 
r.'.akrato p. Čepinskio politiką 
lenkinti Lietuvą per mokyklas. 
Jeigu jau “Trimitas" gaudžia 
t.ii reiškia kad yra pavojus, 
nes ir žiloj Lietuvių senovėj 
trimitai buvo gandanešiai apie 
užeinančius pavojus.

vyskupo Pru-

Liutkevičiene
Lietuvos val-

yra geriausias, nes 
istorijos išleidimas

vadovė-nūs”.
Mano nuomone Draugijos su

manymas 
Lietuvos
nėra tiek svarbus kaip tūli ra
šytojai mano. Viena, mes jau 
daug literatūros toje srityje 
turime, tegu! tik Lietuvos liau- ' 
dis iš jų išmoksta pažinti Lie-Į 
tuvą, ir bus galima pavadinti! 
juos susipratusiais
vaikais. Tegul rašytojai ne
įsivaizdina kad Lietuvos liaudis Į 
nieko nežino apie Lietuvą, ži
no visi, ir bando dar toliau 
žinoti, nes pirmosios žinios rei-į 
kiai giliai inauklėti žmonių šie- Į 
lose.

Išleidimas • Lietuvos istorijos 
užimtų ilgą laiką, bet 
nieko daug nepridėtų, 
riant sątrauka smulkios 
turos į vieną bendrą.

Geografijos išleidimas
reikalauja ilgo laiko, ir prie da
bar esamos geografijos 
daug naujo nėra pridėti, 
tik daugiau paveikslų ir 
nių aprašymų įtalpinti.

Musų liaudis dar toli 
na nuo knygų, ir kad jie
lėtų knygų skaitymą jos turi 
būti žingeidžios, nors žiūrint ir 
nelabai naudingos.

TMD. rūpinasi ne vien savo 
nariais bet ir visa tauta,, taigi 
jai ir turi rūpėti kad Lietuvos 
liaudis gautų tokias knygas ku
riomis žingeidautųsi 
jas skaityti.

“Dailės Milžinai” 
sų literatūrai yra
nes toje srityje mes knygų kaip 
ir neturim.

Dar noriu išsitarti apie pačią 
“Dirvą”. Talpindama roma
nus, apysakas ir veikalus “Dir
va” labai gerai daro. Bet dar 
butų geriąu jąigu galėtų šiuos 
raštus leisti į keturių lankstu 
lapą, iš kurių susidarytų į me
tus pora ] 
“Dirva” 
laikraštis 
paranku, i 
raštai.

Lietuva.

Jeigu kuopos tartų 
lių klausimu, privalo išsvarstyt 
dalyką ir paduot balsus kiek už 
kokių amatų šakų vadovėlius 
balsų paduota.

Tada centro valdyba turės 
suruošt referendumą ir paleist 
per kuopas nubalsavimui kokį 
vadovėlį pirmiausia imti leisti, 

šituo budu prieisim prie ko-
Lietuvos j kios nors išvados. Kaip iki 

šiolei ėjo, kada tik pavieniai 
nariai, užsiinteresavę kokia 
nors amato šaka, norėjo kad ir 
kiti apie ją žinotų, centras ne
galėjo nieko daryti, nes tuojau 
kiltų iš kitų narių protestai 
kam leidžia tokį vadovėlį ku
ris jo amate jam nenaudingas, 
nes jis yra siuvėjas, o leidžia
ma vadovėlis mokinantis būda
vot namus, o ne kaip drapanas 
sukirpti.

naujo 
išski- 

litera-

taipgi

nieko 
jeigu 
ilges-

gyve-
pamy-

UŽSIMOKĖJO Už 1926 M.
48 kp. Los Angeles, CaL: A. 

Jasalis, D.' Dumša, N. Dumšie-
K. Lubin, E. Juozapavičie-
F. Voluskis, V. Ratkus, J.
Adams, A. Gutauskas, P.

Petrulis, J. Gumauskas, K. 
Daumantienė, M. Minkus.

13 kp. Akron, Ohio: K. Jure
vičius.

nė, 
J.

“Socialdemokratas” Lietuvoj 
kalbėdamas apie Lenkiškas mo
kyklas, 
Lenkai 
i kurti

ir mėgta

labai mu- 
reikalinga.

ĮSIRAŠĖ nauji nariai
12 kp. Akron, Ohio: B. Šir- 

vienė.
3 kp. Brooklyn, N. Y.: J. Ra

čiūnas, K. šablickas, M. Intie
nė, K. Meškerevičius, Lapšis.

“Nelaisvėj” A. 
rašo pritardama 
džiai už palįuosavimą nuo dar
bo vedusių moterų kurių vyrai 
dirba, ir tų moterų vietų davi
mą tokiems kurie visai yra be
darbe.

Na o “Nelaisvės” redakcija 
išrėžė A. Liutkevičienei ilgiau
si prierašą, prirodinėdama kad 
Lietuvoj yra kelis sykius dau
giau darbininkų negu darbų, 
dėlto kad ponai kunigai ir bur
žujai turi viską apžioję, ir sako

nors ir pripažįsta kad 
trumpu laiku sugebėjo 

60 naujų pradžios mo
kyklų ir kad tose mokyklose 
mokina becenziai mokytojai, 
bet gūdžiai nutyli kad tas mo
kyklas leido įkurti socialdemo
kratas minįsteris Čepinskis ir 
kad tos mokyklos užlaikomos 
valstybės lėšomis.

puikių knygų. Dabar 
yra didelio formato 
ir jį siūti į knygą ne- 
ir pertai žūsta gražus 

P. Kriukelis.

PASEKMĖS KRIVŪLĖS No. 1
TMD. Centro Valdyba išrin

ko sekamus atstovus į Ameri
kos Lietuvių Tarybą, Philadel- 
phijos Seimo numatytą:

T. M. D. pirmininkas K. S. 
Karpavičius,

Sekretorius V. Sirvydas,
Vice-pirmininkas M. Kaspa

raitis.
Sekr. V. Sirvydas.

BaBies It

Don’t Ftass With 
MustarįPlasters

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 rinig--. 
gists —35c and 65c jars and tubes— 
hospital size $3.

Bet ter than a mustard plaster

“Dirvoje” M. V. bara Jarą 
kam tas daugskaitoj dryso išsi- 
laikšti prieš Valstiečių Liaudi
ninkų pasidavimą socialdemo
kratų politikai. Susidėjimas su 
socialdemokratais ir pasidavi
mas tų pačių socialdemokratų 
politikai yra du skirtingi daly
kai 
sta 
tus

Medus Parsiduoda
TYRAS BIČIŲ MEDUS 

Vartokit medų, jis apsaugos jus nuo 
šalčio. 5 svarų viedrukas $1.65. Ke
lis viedrukus imant duosiu pigiau.

Karvelių-balandžių Lietuviškų var- 
tuolių visokių nuo $2 pora ir aukš
čiau. Gončai šunes medžioklei po 
$15. Labai gražių vištų apželtkojų 
pora $10. (j)

P. D. ANDREKUS
Box 107 . . . . Pentwater. Mich.

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

Mrs. Wbnslow’S 
Syrup

ir tegul M. V. pirma išmok- 
juos atskirti, o paskui ki- 
barti. M. V. šaukia: “Vy- 
bukime nors sykį rimtes- 
O aš sakau: Vyrai, buki- 

nors sykį drąsesni ne ne
m
m i 
vienpusiai!

Žinučių Rinkėja:

ŠVIEŽI FLORIDA GRANDŽIAI
’šviesi Saldus Florida Grandžiai S3 

dėže iš trijų šimtų didelių oran- 
Vaisiai geri ir garantuoti, ar- 

grųžinama pinigai. Mes apnioka- 
persiuntimų. Tai bus puikiau- 

dovana Kalėdoms. Siųskit pini- 
su užsakymu.

ACME FARMS 
Gainesville, Florida.

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ

“SANDARA”
SAVAITINI LAIKRAŠTI.

Jei norit kad jūsų gimines pažintų pasaulį, suži
notu kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant užra- 
...........................................   bus

pa- 
ra-

U: 
tižių, 
ba : 
m c 
šia 
gus

šykit jiems laikrašti “SANDARĄ”, už tai jie 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaite naujausias 
saulines žinias, geriausių Lietuvos ir Amerikos 
šytojų straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

"SANDAROS” nrenumerata metams: į Lietuvą $3; 
Amerikoje $2. Vieną numeri pasižiūrėjimui siunčia- 
me dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu:

“SANDARA”
So. Boston, Massį327 E Street
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GERB. LICIPERIS AP- 1 ku kada užgimė tas kuris kazyriavimą bažnyčioj ir 
RODINĖ.JA GERB. SPRA- už jūsų griekus numirė, ale i mislinimą kad daro dievo- 

r.Ti tti vwt'aq kurio mokinimų jus neno-j baimingą darbą turės ant
rėjot klausyt ir griešinot karštų 

į ir užtai turit išklausyt ma-)
Kada gerb. Liciperis pa- į no apsakymo apie jūsų 

mojo ranka ir prasiskleidė J-as Pekloj- 
juodų dūmų ūkanos nuo Klyvlando klebonas 
tu apielinkiu kur mes sto-' kutaitis už pasakymą savo _ 
vėjom, aš pradėjau žiūrėt parapijonams parapiją už-'mą ‘ 
ir pamačiau baisias reo-yk- ™ant kad jis sutiks išeiti vardu turės kalstyt Kipšu- 
las: klonius verdančios^'ga-parapijos kada dešimtas kų kanopas, ale niekaip ne- 
ruojančios sieros, ežerus! nuošimtis parapijom! jo ne-i galės Įkalt vinių, ba jos bus 
karštos smalos, laužus liep-'norės’ ir už neišėjimą kada iš kručko padarytos, 
snų, šulinius raudonos ištir-! devyniasdešimts nuošimčių 
•pusios geležies ir kitokias i parapijom; jo nenori, ir už 
baisybes po visą Klyvlando nedavimą dailos mylėtoju, mirti, o pats nenori, turės:

- • |o ragjnjm^ neremti artistų an-m; MioJininc ni„
— Tai čia yra Klyvlan-)kurie ne parapijai dainuoja 

diečių pakiltos vieta, kur, tui’ės sėdėti sieros katile, o 
jie grieš dantimis ir busi Padegimas turės kurint po Daktar: 
i i • v • Unfilii iioTii n TCinšiilrai cr rimo hnle

GILUI VIETAS KUR 
PAKUTAVOS KLYV- 

LANDIEČIAI
vie-

iVil-

_i raudonų geležinių1 
grindų šokti kazoką ir am-) 
žinai mislyt kad tai yra ad-l 
vento laikas.

Pečkaitis už prigulėjimą 
i parapiją ir prenumeravi- 

;Dirvos” savo pačios

Graborius Skunskis u: 
mislinimą kad kiti jau tur

Bankierius Urbšaitis už 
netikėjimą klebonui kad vi
si seni Lietuviai Klyvlando 
išmirs, o liks jauni ir nemo
kės Lietuviškai turės sėdėt 
viršūnėj aukšto plono stul
po ir suptis, su baime kad 
stulpas luš ir jis Įkris Į eže
rą kuriame vyčiai taškosi 
smala. •

Bankierius Zaborskis už 
nepriširašymą prie vyčių ir 
skaitymą ‘‘Dirvos” turės 
jodinėt ant liepsnojančio 
ožio aplink ežerą kuriame 
vyčiai maudosi ii' su skai
toma mašinėle rokuot kiek 
toj baloj vyčių yra, ale nie
kad negalės suskaityt.

Kriaučius Petraitis už 
apsigyvenimą priešais kle
boniją ir prošijimą bedie
viams drapanų turės šoki
nėt per tekančios geležies 
upę ir baimintis kad neilgai 
galės šokt ir tuoj Įpuls.

Visi kiti parapijonai už 
buntavojimąsi prieš klebo
ną kam jis pasodina klau
sykloj ne-Lietuvius kunigus 
per keturdešimtę, turės per 
amžius degti smaluotų ang
lių duobėj ir niekad iš jos 
neišlipti, ba per kraštus Į 
duobę bėgs smala ir jie bus 
labai slidus.

Bus ir apie kitus.

kankinami per amžius už| 
savo nusidėjimus, — i 
gerb. Liciperis.

Pradėjau dairytis aplin
kui ir man net baisu pasi
darė kad tokie geri musu 
miesto žmoneliai turės to-

dirbti geležinius grabus, ale 
niekas nenorės iš jo pirkti, 

i ba niekam jų nereikės.
•as Vitkus už ūžta-’ 

katilu ugnį, o Kipšukai su! rimą bolševikų kandidatų i ■ 
Susivienijimą ir mislijimą 
kad medicinos daktarai ga
li išgydyt 90 nuošimčius vi
sų ligų turės pilstyt klebo
nui į katilą sierą ir mislyt i 
kad tarnauja mišioms.

sakot šakėm badys jam i užpakali 
ragindami daugiau ir dau
giau kūrinti, už tai kad no
rėjo perdaug daiktų laimė
ti.bažnyčios bazare.

Vargamistra Čižauskas
kiose kančiose per amžių 
amžius amen pakutavot.

Ale nemislykit kad aš ir 
dabar dar esu- Pekloj ir su 
gerb. Liciperiu žiūrinėja 
jūsų vietas. Ba jau Kalė
dos, o aš ten buvau ant Lei- 
bordei. Kaltinkit gerb. re
daktorių kad tik vieną syki 
i savaitę “Dirvą” išleidžia 
ir tik ipo biskį mano apra
šymų deda. Jeigu butų už
pildęs visą numeri kas sa
vaitė tai jau senai būtumei 
pabaigę skaityt ir būtu
mėt žinoję kur kas dantis 
griešit ir ką už ką darysit.

Va štai dabartiniu laiku 
kai dar šita istorija eina aš 
su savo šonkauliu išsiren
gęs švęst šventą Kučią pas 
gerb. Tetulę, ba ji sakė pri
sivirė gardžios naminės ir 
prisipirko plotkelių ir net 
šieno nuo vasaros nuo Va- 
rakojo fanuos maišą prisi- 
džiovinus turi.

Gaila man jūsų, gerb. 
skaitytojai, kad savo slapta 
istorija turėsiu sugadini 
jūsų linksmas Kalėdas, ba 
kada aš sau uliavosiu, jus 
skaitydami aipie savo pakil
tas verksit, nors prie link
smybių rengėtės.

Kad viskas teisybė ką aš 
rašau pasirodo ir iš to kad 
apipasakojimas jūsų Klyv- 
landiečių pakutų išpuola ši
tuo smagiu laiku kada visi 
turi dainuot “Gul šiandie
ną” ir džiaugtis prisistatę 
bonkų ant stalo raudonos, 
rudos, geltonos ir kitokios 
ir butelius putojančio ru
džio.

Viskas tas buvo parašyta 
Amžinasties Knygoj ’kad 
šitas slaptas atidengimas 
jūsų pakutų išpuls tuo lai-

už mislinimą kad jis yra 
geriausias kompozitorius ir 
dainininkas ir už pertankų 
lankymą dainininko šešto
ko turės dainuoti arijas 
prie gerb. Spragilo sosto, 
ale ten bus pastatyta Štau- 
pienė ir visas vyčių štabas 
daužyti bliudais ir skarva- 
dom kad niekas tų arijų ne
girdėtų.

Gerb. Tetulė už virimą 
naminės ir mokėjimą $15 
už rąžančių turės kaboti 
pakarta už kojų virvute nu
vyta iš popierinių dolari- 
nių, ir amžinai baimintis 
kad kris stačia galva Į sie
ros šulinį.

Klebono seselė už gaspa- 
dinavimą klebonijoj ir ne
davimą kitos mamos dukre
lei pabūt tokioj slaunioj 
vietoj turės kiaurais vargo-) 
nėliais akompanuot varga-/ 
mistros arijoms prie gerb. 
Spragilo sosto.

Muzikantas Greičius už 
norėjimą subytyt varga-) 
mistros savo kompozicijom) 
ir chorais turės plaukiot po, 
geležies ežerą ir niekam ne- i 
priplaukt krašto.-

Muliolis už mislinimą kad J 
jis yra teisingiausias para
pijos kasierius ir už norėji
mą pralenkt Bartoševičių 
automobiliais ir vaikais tu
rės saujom semstyt iš kati
lo karštą geležį ir bandyt 
padaryt iš jos auksą, ale to 
niekad neįstengs.

Vyčių kuopos nariai, už 
prigulėjimą prie parapijos 
ir norėjimą išmest iš baž
nyčios kleboną turės plau
kiot smalos ežere ir vieni 
kitus per amžius smala taš
kyti.

Aušros vartų narės už

For ©uis a ml WotisseSs
Saugokitės užsikrėtimo! 
Tepkit visus įbrėžimus, 
susižeidimus ir įpjovimus 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku. Zenite 
stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydyti.

VIDURIŲ REGULIA
VIMO REIKALE
Sveikatos Palaikymas

Šioje šalyje randasi apie mi
lijonas žmonių sergančių plau
čių džiova. Apsisaugojimui nuo 
plaučių džiovos reikalinga už
laikyti gerame stovyje savo 
sveikatą, žemiau sekanti paai
škinimai suteikia informacijų 
sveikatos klausime. Kuris tų 
nurodymų prisilaikys nekentčs 
plaučių džiovos.

Vidurių Užkietėjimas
žmonėms vertėtų daugiau 

susirūpinti apie suvirškinimą 
maisto žmogaus viduriuose. Sa
koma yra kad daugelis maisto 
vaikščioja dvidešimts keturias 
valandas po nematomas musu 
organizmo dalis. Maistas yra 
laikomas, suvirškinamas ir per
eina i kraujo sroves, kuriomis 
eina i reikalingas kūno dalis. 
Išmatos tuojau prašalinamos. 
Tos kūno dalis neatnaujinamos, 
joms suirus tik gali boti pagy
domos bet ne atnaujinamos.

Tankiai žmonės paprastu bū
du gadina savo vidurius smar
kiai praliuosuojant juos. Kai- 
kurios šeimynos prisilaiko vi
durių liuosavimo nusistatymo ii 
duoda vaikams druskos, “ex- 
lax” arba žolių arbatos kas sa
vaitė. Tas nėra reikalinga nei 
naudinga ir nepatartina daryti.

Yra du budai vidurių pra- 
liuosavimo •— lengvas praliuo- 
savimas ir smarkus vidurių iš
valymas. Pirmas būdas netaip 
suerzina vidurių žarnų plėveles 
ir yra lengvesnis. Smarkus vi
durių praliuosavimas labai ken
ksmingas ir turėtų būti varto
jamas tik retuose atsitikimuo
se, kadangi tankus vartojimas

smarkaus vidurių praliuosavi- 
mo sukelia viduriuose karšti, 
kas yra viduriams pavojinga.

Tankus vartojimas vidurių 
praliuosavimo vaistų priprati
na prie nuolatinio vidurių už
kietėjimo.'' Toks būdas priver
čia žarnų muskulus dirbti. Kaip 
kiekvienam žinoma, muskulai 
kurie nėra vartojami nuo tokio 
veikimo pasidaro minkšti ir sil
pni ir palieka visai nenaudin
gais.

Todėl tie vaistai neturi būti

Vidurių užkietėjimo apsisau
gojimui geriausias būdas yra 
sekantis: pratink kūną prie re- 
guliariškumo, gerk užtektinai 
vandens, valgyk daržoves, k. t. 
salieras, kopūstus, žalies pupas, 
lešukus, salotas, svogūnus, fy- 
gas, džiovintas slyvas ir razin- 
kas. Rakščiai kaip apelsinai, 
lomatės, obuoliai, citrinai ir tt. 
daugiau priduoda muskulams 
veiklumo. Riebumai kartais rei
kalingi palengvinti judėjimą.

Proto veikimas yra surištas
vartojami kuomet nėra tikro su vidurių organizmo judėji- 
reikalo. Reikalui priėjus gali nu. Valgyk tinkamai, nesiru- 
buti vartojama mineralis alie- pink, perdaug nenuvargk, ir pa
jus, ricinos aliejus, arba drus ) tirai kad tavo sveikatos padėtis 
kos. Enemos tankus vartoji-! normalė. Teiraukis apie savo 
mas yra tiek kenksmingas kaip į sveikatos normalumus.
ir vaistų vartojimas. ( FLIS.

J SEIMININKĖMS KELRODIS )
Rašo ISABELLE KAY

II T.iehiv? šeimininkė Amerikoje visados trokšta Rauti patari- 
ll| mų pagerinimui jos žinojimo a likinėjant pareigas kaipo šei- 
LmininkS ir motina, šitose- skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei iieimiri inkei.

Rodyklė No. 132

ŪSŲ pastangose tiesioginai prekiaujant su 
žmonėmis mes bandėme panaikinti Tarpi
ninką. Ir tik su dviem pelnais mintyje, 

jūsų ir musų, RICHMAN BROS. COMPANY ei
na nuolatos pirmyn budavojime savo Įstaigos, sa
vo milžiniškos Drapanų Institucijos kurią dabar 
kiekveinas žino.

C] Sykiu su musų Įstaiga mes stengėmės išbudavo
tį išdidumą, pasitikėjimą ir pagarbą tarpe žmonių 
šioje šalyje kuriems mes pasiŠventėme patarnau
ti ir parūpinti drapanas pagal jų noro.

®ĮKad musų pastangos ir pasikėsinimai buvo pa
sekmingi tas tapo ne tiktai prirodytu faktu bet 
ir istorija.

^JMes jaučiame kad dabar yra mums proga iš
reikšti musų širdingą padėką jums už jūsų pasi
tikėjimą kuri mes visados stengsimės palaikyti, 
linkėdami jums Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų.

Gaminimo Receptas
Diduma moderniškų biznio moterų 

gaminasi pačios sau pusryčius, kurie 
pertankiai susideda iš puoduko kavos 
ir bandukės, arba šmoto apgruzdin- 
tos duonos ir puoduko šokolado. Šio
se dienose su visokiais moderniškais 
patogumais galima lengvai ir grei
tai pasiruošti skanius pusryčius su 
visai mažai darbo. Sekantis recep
tas išdirbta turint tą mintyje. Pa
bandyk tą savo, pusryčiams.

Sėlenų Blynai (Griddle Cakes)
1 puodukas All-Bran
1 puodukas miltų
1 šaukštas cukraus
2 šaukštukai kepamo pauderio

šaukštuko druskos
1 kiaušinis
I Y> puoduko pieno
1 šaukštas tarpytų riebalų
Sumaišyk miltus, cukrų, kepamą 

pauderi ir druską; dadėk sėlenas. 
Sumaišyk kiaušinį su pienu, ir da
dėk į sausus dalykus. Dadėk karpy
tus riebalus. Suplak gerai ir kepk 
ant karšto blynams pado.

Virtuvės Patarimai
Daugelis kavos žinovų sako kad 

geriausia kava buna gaminant ją tik 
pt rpilant karštu vandeniu ant smul
kiai sumaltos kavos, ir ji tada išlei
džia savo skoni, nereikalaudama vir
ti, kaip iki šiolei daroma senovišku 
bu du.

Druska pagerina spalvą žaliaspal- 
vių daržovių.

Vieno puoduko ryžių užtenka del 
šešių ypatų.

Geriausia kepti mėsą uždengtame 
inde.

Išlaikymui ledų šėpoj bleki'nės le
do dėžės nuo rūdijimo išmazgok ją 
gerai ir nušluostyk sausai. Paskui 
užleisk dėžės dugną puse colio sto
rio parafinu. Tas ne tik išlaikys 
blešinę nuo gedimo, bet lengviau bus 
ją išmazgot ir užlaikyt švaria.

Naminiai Pasigelbėjimai
Naudok vacuum valytojo pučiamą 

paipą valymui rangy tų lempų viršų. 
Tas prašalins \visas dulkes ir nepa
kenks uždangalams.

Kišenini ant virtuvės prijuosčių ir 
šlubių tankiai užkliūva už durų ran
kenų, vinių, etc. Kišenius užsiūtas 
ties viduriu prijuostės neklius ir ji 
lengva pasiekti abiem rankom.

Geriausias būdas išnaikinimui kan
džiu iš rakandų yra iššutinant juos 
garu. Uždėk paipukę ant katiluko
krano su verdančiu vandeniu. Pas- '

MES REKOMENDUOJAME

kui išnešk rakandą laukan ir kai iš
džius apiprunkšk nafta. Laikykis 
atsargiai nuo ugnies, nes nafta dega.

Valyk milinę skrybėlę su šmoteliu 
; smulkaus žvyrinio popierio, trinant 
' visą ištisai. Išnyks visas nešvaru- 
I mas ir išrodys kaip nauja.

Valymui maliavotii lubų naudok 
i gana šilto vandens su biskiu ammo- 
nijos, sodos arba borakso jame. Ge- 

i riausia naudot spendžiu (gubką).

Grožės Patarimai
Žmogaus prigimtis yra tingi. Rei- 

I kia nuolat pastangų ir entuziazmo 
‘ palaikyt ją judėjime nežiūrint tingu- 
• mo. Taigi nėra stebėtina kad auto- 
| mobiliai, tramvajai ir elematoriai 
i gadina musų kūnas atimdami rei- 
, kalingą mankštinimąsi vaikščiojant. 
) Paprastas ir buvęs populiarus vaik- 
i ščiojimo sportas smarkiai nyksta, 
Į nors tai yra geriausias išlaukinis iš- 
į simankštinimas seniems ir jauniems. 
Į Vaikščiojant gali tinkamai kvėpuo- 
! ti. Nuo to krauja cirkuliuoja gerai, 
| todėl ir esti geras širdžiai stimulan- 
! tas. Vaikščiojimas ’ gelbsti virškini
mui ir yra geras vaistas nuo susi- 

Į graužimo ir nemigęs. Nuo vaikš- 
I čiojimo jauni esti gerame stovyje, o 
i seni jaukiasi jaunais.

Ypatiška Sveikata
Kiekvienas jūsų šeimynoje pri- 

j valo žinoti principus pirmos pagal
bos sergantiems arba sužeistiems, 
taipgi paprastas taisykles higienos 
ir sanitariškumo. Tai yra svarbus 
dalykas kiekvienos dienos gyvenime. 
Mokyklose mokinama visko iki ma
tematikos, mokslo ir istorijos, bet tik 
retai duoda pamokinimus apie svei
katą. Nes visi sutiksit su pasaky- 

| m u jog mokslas yra be vertės tam 
kuris neturi sveikatos. Daug1 geriau 

I yra išmokti vengti ligų, negu kovoti 
, paskui su jomis besigydant. Kiek- 
I vieną vaiką reikia mokyti ypatiškos 
, hygienos ir sanitariškumo svarbos, 
j Nors sykį ant metų išsiegzaminavus 
) pas daktarą, galima patirti savo ku- 
: no stovi ir pasigydyti. Higieniškai 
gyvenant galima džiaugtis sveikata. 
Jeigu negalima išvažiuoti į laukus, 
parką, galima tą pat daryt savo kie
me. Pikniko valgiai nereiškia kad 
turi būti nemaistingi ir nesutvarky
ti. Tik atmosfera o ne kokie nors 
užkandžiai padaro pikniką. Vaikai 
gers pieną iš blekinių puodelių ir 
valgys sėlenų duoną prikimštą, dar- 

i žovių daug geriau negu kad jie no
ri valgyti šluboje. Bet lai piknikai 
nesutrukdo nuo ankstyvo atsigulimo.
S E KANČIŪS ’ PlčODUKTtlS:

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.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite paa tikrį Specinlistą, » »» \ 

prie kokių aeiilavintų daktarų. Ttt> \ 
raa Specialistas arba prqfssorius ne- 
riklausinėi kokia liga sergi ir kur % 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, “■ 
po išegzs.minavimo. Daugybė dakt'v- «, 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie ’» 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- Z 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ■»
Mano aparatas Radio-Scope-Raggt-X- į 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Balete- «, 
riclotriškas egzaminavimas kraujo aid- "■> 
dengs man tikrą jūsų ligos priedaati 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums “. 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir į 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusins % 
nervus ir kenčiate nuo uinuodtjijso “•

J kraujo, turite išbertus veidus, puikus ant viso Irano ir burnos, £ai- 
sdas užsisonejusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikve- *.

į kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai jsa- 
ji sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinių- % 
Igai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- J> 

siems.
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į

10466 Etjclid Av. Kampas E. 105th St. @’..v®Saad «• 
ANTROS GRINDYS, KAMBARIS t. J.

Oflsa vv'and'io: Nno 10 ryte iki 4 — nuo ‘j l'ri B
.■ Nedžldieuiaif nu* JO iki 1. “•
vwa\\swa\7.vaw<w.w.v,vav,w/a,.yav.vay>vA
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KALĖDŲ DOVANA IŠ LIETUVOS . . .

NJEILGAI tęsėjus, Vals- 
tiečių Liaudininkų ir 

netinkamų jiems (ir mums) 
pusininkų socialdemokratų 
valdžia Lietuvoj tapo nu
versta. Revoliucija Įvyko 
ramiu budu, be kraujo pra
liejimo, kas parodo kad tie 
kurie perversmą padarė 
prie to rengėsi jau iš se
niau ir turėjo viską gatavą, 
ministerių kabinetą ir kan
didatą i prezidentus, ir tik 
su ginklu pagalba pasakė 
pirmesniesiems ramiai pa
sitraukti. Kad pasitraukę 
jie nekurstytų nubėgę mi
nių prie sukilimo jie užda
ryta ipo areštu. Tas išven
gė kraujo praliejimo kokis 
galėjo būti.

* *
Kad krikščionįs negalėjo 

ramiai sėdėti netekę val
džios iš to stebėtis nereikia: 
krašte kuris giliai tikintis 
ir tamsus, kolei žmonės ne
kultūringi negalima tikėti 
ko kito. Ir krikščionįs, no
va su pagalba Tautininku, 
vadovaujamų Smetonos ir 
Valdemaro, prie nuvertimo 
Valst. Liaudininkų ir so
cialdemokratų valdžios be
sirengdami turėjo prieš bu
vusią valdžią priekabes to
kias kurių ir mes Ameriko
je, kurie esam tikri patrio
tai, negalėjome pakęsti.

Steigimas Lietuvoj Len
kiškų mokyklų, kurias pro- 
Lenkas socialdemokratas Į 
Čepinskis, kaipo švietimo 
ministeris, kure ir palaikė 
Lietuvių mokesniais, antro 
ministerio, irgi socialdemo
krato Požėlos, pavelijimas 
visame krašte kurti pusiau 
bolševikiškas organizacijas 
ir laike tų organizacijų kū
rimo kalbėtojams mindžio
ti Lietuvos vėliavas (kaip 
atsitiko Žemaitijoj), o po
licijai draudimas kalbėtojus 
paliesti, — visa tai skrioste 
skriodžia tikro Lietuvio šir
dį, ir nedykai Valstiečiai 
Liaudininkai su tokiais ka- 
marotaię negalėjo pašilai
ti valdžioje.

Kodėl Čepinskis nepagal
vojo kad Lenkai net pačių 
Lietuvių krašte uždraudė ir 
uždarė Lietuvių mokyklas, 
o tuoj ėmėsi perdaug griež
tai laikytis Lietuvos Kons
titucijos ir beveik kiekvie
name Lietuvos mieste įstei
gė po Lenkų lizdą?

Kiekvienam Lietuviui ai
šku kad Įsisteigęs miestely
je ar mieste Lenkų lizdas 
su jų mokytojais tuoj už
valdys kleboną, tuoj prasi
dės senoviška tvarka kaip 
Lenkai buvo papratę Lietu
voj daryti iper šimtmečius.

•Y*

Jeigu Požėlos diriguoja
ma policija pavelija raudo
niesiems sojuzų organizato
riams (net bolševikų agen
tams)! mindžioti Lietuvos 
vėliavą, o iškelti raudoną 
skarmalą ir mosuoti šau
kiant kad tik tai vėliavai 
žmonės turi lenktis, o poli
cija žiopso į tai ir nieko ne
sako, ar galima norėti kad 
tokie ministerial butų val
džioje ilgiau?

Susidedam! su jais, Vais-i 
tiečiai Liaudininkai tiesiog Į 
papuolė j pinkles: socialde
mokratai išsyk nenorėjo ei
ti j valdžią, ir tik tada ėjo 
kada gavo sauvaliauti Lie
tuvoje. Ir sauvaliaudami 
jie negalvojo kad kenkia vi
sai Lietuvai, bile tik jiems 
gerai. Jie negalvojo kad 
platinant profsojuzus jie iš 
darbininkų daro bolševikus!

ir stumia tiesiog į komunis
tų glėbi; kad Lietuvą Len
kina duodami Lenkams val
džios lėšomis mokyklas lai
kyti. Lenkai juk butų iš
mokę sakyti tamsiems Lie
tuviams: “Net valdžia mus 
palaiko, ko jums nuo musų 
šalintis?”

* *
Amerikos socialistai, ku

rių yra tik saujelė, dabar 
naudosis sumaišyti Sanda- 
riečius ir abelnai patriotus 
visokiais savo atsišauki
mais. “Naujienos”, kurių 
obalsis buvo “Lietuvai nei 
cento”, dabar šaukiasi i vi
suomenę būti prisirengus 
gelbėti jų bolševikuojančius 
kamarotus Lietuvoje.

Komunistų gi atsišauki-

nė, bet jeigu prie suiručių 
ją užgrobs bolševikai ar 
Lenkai tada jokios tėvynės 
neturėsim.

Jeigu katalikai su savo 
diktatoriais prie to prives, 
jeigu perdaug spaus ir per
sekios žmones ir jie sukilę 
atsikratys jų pasiduodami 
bolševikams tada jau bus jų 
kaltė, ne musų. JVengkime 
kurstęsi patįs ir klausę kur
stytojų prie liejimo kraujo 
jūsų brolių, tėvų.

Visi musų partijų vadai 
ir rėksniai ką tik daro daro 
savo gerovei, ne žmonių — 
dabartiniai užgrobėjai val
džios nori kad šalyje butų 
ių tvarka ir jiems nauda, 
kaip darė socialdemokratai, 
ko siekė . bolševikai. Kas 
skirtumo jei vėl reiks mai
nyti, kelti sumišimą ir lieti 
kraują, net rizikuojant šalį 
pavesti bolševikams ar Len-

mus ir “rodąs” visai igno-i 
ruokit. nes jie tik skaitvto-į 
jus žveioja sudrumstame j 1 „
vandenvje. \ '■ ■ , .* Ateis rinkimai,

dis galės parodyt 
“Dirvos” skaitytojai, pa-i valdžioje matyti, 

tariame ir prašome jūsų Į krikščionįs ir vėl

vėl linu
ko nori 
o jeigu 
nenorės 

būti šaltais ir atsargiais: I skaitytis su visuomene ta- 
Lietųva kokia nebus, kata-: da bus kita kalba, ir su- 
likiška ar tautiška, bet vis įprantama bus jų kaltė už 
bus musų šalis, musų tėvy- tai kas Lietuvoje dėsis.

DAINA
(J. Jasukynas)

O kad aš, o kad aš pas močiutę augau, 
Kaip darželyj, kaip darželyj lelijėlė 

žydėjau.
O kad aš, o kad aš už bernelio nuėjau, 
Mislijau, dūmojau už bernelio bus geriau. 
Kad pažiūriu, kad pažiūriu visi tušti paša

liai,
Del mados, del mados tos klėtelės statytos, 
Del mados, del mados tos klėtelės statytos, 
Del šlovės, del šlovės aruodėliai daryti, 
Del šlovės, del šlovės aruodėliai daryti.
Ir prijojo, ir prijojo pilnas dvaras kazokų. 
Ir surišo, ir surišo mano vyrą pijoką.
Nei man šio, nei man to kad pijoką surišo, 
Tik man gaila, tik man gaila kad nedru- 

čiai surišo.
Pasileis, pasileis mano vyras pijokas, 
Pasileis, pasileis tasai vyras laidokas, 
Dar nesykį, dar nesykį apie gryčią apsivys, 
Dar nesyk, dar nesyk man galvelę sudau

žys.

SNAIGĖS
Jau baltosios Snaigės erdvėse skrajoja, 
Gamtužė užklota žiemužės sniegu; 
Nuplikę medeliai skausmingai vaitoja, 
Vaikai su rogutėm bėgioja, smagu.
Ir smarkiai nuo kalno į klonį važiuoja, 
Juos paskui tik lydi gaivingi juokai, 
Net sniegas nuo prakaito tirpsta, juoduoja 
Kaip juosius vilioja jaunystės sapnai.
O snaigės iš erdvių kaip krinta taip krinta, 
Aplink nesimato saulutės giedrios.
It bobų kąsniais kaip krito taip krinta.
Bet kelias vaikučiams kas kartas gerėja, 
Jie rodos per naktį važiuot’ ik aušros, 
Nuo kalno, prieš kalną su snaigėms skra

joja.
Alytus. 1926. Radasto Žiedas.

ATĖJO KALĖDOS
Jau šaltos, snieguotos Kalėdos atėjo, 
Languose lelijų žiedai pražydėjo, 
Nuskriausta gamtužė liūdnai jau alsuoja, 
Rustingasai vėjas pakampėm’s dejuoja. 
Atėjo Kalėdos, jau sniego ik kelių, 
Vaikai su čiužynėms bėgioja ant kelio; 
Merginos seklyčias dabina ir ruošia, 
Eglaitę gražiausiais karoliais tik puošia. 
Kalėdos, Kalėdos snieguotos atėjo, 
Užnešdamos šėlstančių audrų ir vėjo. 
Taip laukiamos šventės — Kalėdos atėjo.

Radasto Žiedas.

Amžinašai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)

Ir kaip Agrikola ir Dagobertas, Smau- 
gikas negalėjo nutraukti savo akių nuo to 
portreto.

— Koks stebėtinas panašumas! — pa
manė sau abbė d’Aigrigny. Paskui, lyg 
pagautas naujos minties, tarė Gabrieliui:

— Bet ši moteris yra ta pati kuri iš
gelbėjo tavo gyvastį Amerikoje?

— Ta pati, ta pati, — atsakė Gabrie
lius jausmingai; — o vienok ji man buvo 
sakius kad ji keliauja šiaurėn, — pridėjo 
jaunas kunigas, pats sau kalbėdamas.

— Bet kaip ji atsirado šiam name? — 
klausė abbė Samueliaus. — Atsakyk man! 
ar ji atėjo su tavim, ar pirm tavęs?

— Aš atėjau pirmiausia, pats vienas, 
kuomet šios durįs buvo atmuryta po pus
antro šimto metų, — atsakė Samuelis.

— Tai kaip tu išaiškini šios moteries 
atsiradimą čia? — klausė abbė toliau.

— Aš nebandau išaiškint, — atsakė 
Žydas. — Aš matau, tikiu, ir dabar turiu 
viltį, — pridėjo jis, pažiūrėdamas į Batše- 
bą, su neapsakoma išraiška.

— Bet tu turėtum išaiškint kaip ji čia 
radosi! — tarė abbė, neramumo vargina
mas. — Kas ji tokia? Kaip ji čia atėjo?

— Viskas ką aš žinau, tamista, tai ką 
man tėvas sakė, kad čia yra požeminės in- 
eigos į šitą namą iš kokios tolimos vietos.

— O, tai aiškiau ir negali būti, — tarė 
abbė; — dabar tik lieka žinoti ką ji mano 
tokiu savo atsilankymu. O kaslink jos 
panašumo į šį portretą tai tik netikėtas 
gamtiškas sutaikymas.

Rodinas irgi buvo pagautas to visuo
tino sujudimo kokis apsireiškė tai paslap
tingai moteriai pasirodžius. Bet kada jis 
pamatė kad ji padavė užpečėtytą voką no
tarui, jis vietoj manyti apie keistumą to 
nepaprasto pasirodymo, buvo apimtas 
kuodidžiausio geismo pabėgti iš šio namo 
su visais skarbais kokie buvo papuolė į jų 
nagus. Jį apėmė nerimastis pamačius tą 
voką šuo juoda pečėte, kurį Gabrieliaus 
apgynėja padavė notarui, kuris vis dar jį 
laikė rankoj nežinodamas ką daryt. Ro
dinas, matydamas kad dabar gera proga 
išeiti iš namo, kada1 dar visi pamišę, kum
štelėjo abbei alkūne, parodė akim, ir, pa
imdamas skrynutę po pažaste pasiskubino 
linkui durų.

— Vieną valandėlę, tamista, — tarė 
Samuelis, atsistodamas jo kelyje, — aš 
prašau notaro peržiūrėti kas randasi tame 
voke parašyta. Tada galėsit išeiti.

— Bet, tamista, — tarė Rodinas, no
rėdamas pastumti Žydą iš kelio, — tas 
klausimas jau visiškai užbaigtas ii’ tėvas 
d’Aigrigny viską įgijo. Todėl, su tamistos 
pavelijimu-----

— Aš sakau tamistai, — atsakė senas 
Žydas, garsiu balsu: — kad ši skrynutė 
neišeis iš šio namo iki ponas notaras ne- 
apžiurės kas randasi" tame jam paduotame 
voke parašyta^!

Tie žodžiai atkreipė visų atidą. Ro
dinas buvo priverstas gryžti.. Nežiūrint 
pobūdžio tvirtumo, Žydas net sudrebėjo iš 
neapikantos žvilgsnio kokį dabar ant jo 
Rodinas metė.

Notaras pradėjo plėšti ir žiūrėti kas 
randasi tame voke. — Geras dangau! — 
sušuko notaras; — ką aš matau! Ak, tai 
dar geriau!

Ant to notaro prabilimo, visi sužiuro į 
ji-

— Skaityk, meldžiu skaityk, tamista!
— šaukė Samuelis, stumdamas sau rankas.
— Mano nujautimai manęs nesuvedžiojo!

— Bet, tamista, — tarė abbė į nota
rą, nes ir jį apėmė nerimastis kaip Rodi- 
ną, — kas tas do popieris?

— Testamento priedas, tamista, kuris 
atnaujina visą klausimą persvarstymui, — 
tarė notaras.

— Kaip tai? — sušuko abbė, rūsčiai, 
skubiai prišokdamas prie notaro; — ati
daro viską pernaują? Kokiomis teisėmis?

— To visai negalima, — pridėjo Rodi
nas. — Mes protestuojam!

— Gabrieliau! Tėvai! klausykit! —

džiaugsmingai sušuko Agrikola. — Dar 
viskas nežuvo. Dar yra vilties. Ar girdi, 
Gabrieliau. Dar yra vilties!

— Ką tu sakai? — tarė jaunas kuni
gas, išsitiesdamas, ir vargiai tikėdamas sa
vo brolio žodžiams.

— Ponai, — prabilo notaras, — aš pa
skaitysiu šitą voke buvusį prierašą. Jis 
pakeičia, arba tikriau atideda ant toliau, 
išpildymą visko kas testamente pasakyta.

— Gabrieliau! — šaukė Agrikola, ap
kabindamas Gabrieliui kaklą, — viskas ati
dėta, niekas nežuvo!

— Klausykit, ponai, — tarė notaras, 
ir pradėjo skaityti sekantį:

“Šitai yra Prierašas, kuris, del čia pa
minėtų priežasčių, pertraukia ir nukelia 
ant 1 dienos Birželio, 1832, išpildymą tes
tamente nurodytų dalykų, nors nepakei
čia nieko pačiame testamente. Šis namas 
turi būti vėl uždarytas, ir pinigai palikti 
rankose to paties globėjo, kuriuos atiduos 
prigulintiems atsišaukusiems paveldėto
jams pirmą dieną Birželio, 1832 metuose.

“Villetaneuse, šią 13-tą dieną Vasario, 
1682 m., vienuoliktą valandą naktį.

‘,Marius de Rennepont.”
— Aš protestuoju prieš šį priedą kai

po klastą! — šaukė tėvas d’Aigrigny visu 
rustumu ir desperacija.

— Ta moteris kuri padavė notarui tą 
raštą yra nuožvalgi ypata, — pridėjo Rodi
nas. — Tas priedas yra suklastuotas.

— Ne, tamistos, — atsakė notaras, aš- 
štai sulyginau tuos abu parašus ir jie yra 
visiškai tie patįs. O kaslink kitko—ką aš 
sakiau šį rytą, kaslink neatėjusių paveldė
tų, dabar ir jie galės dalyvauti—įstatymas 
prileidžia juos; jus galit tik ginčyt šio prie
do tikrumą. Tuo gi tarpu, viskas pasilie
ka suspenduota, kadangi paveldybos pasi
dalinimui laikas prailginama trims ir pusei 
mėnesių.

Notarui ištarus šiuos paskutinius žo
džius, Rodino jau iš nagų varvėjo kraujas; 
pirmu kartu, jo sausos lupos paraudo.

— Ak, Dieve! Tu išklausei mano pra
šymo! — šaukė Gabrielius, klaupdamas su 
didžiausiu atsidavimu dvasioje, iškelda
mas savo angelišką veidą į dangų. — Ta
vo visųdidžiausia teisingystė neleido niek- 
šystėms paimti viršų!

— Ką tu sakai, mano narsus vaike? — 
tarė Dagobertas, kuris pirmame džiaugs
mo upe, dar visai nesuprato to prierašo 
reikšmę.

— Viskas atidėta ant toliau, tėve! — 
sušuko kalvis; — paveldėjai turės tris ir 
pusę mėnesių daugiau ateiti ir pareikalau
ti savo dalių. O dabar kada šiems žmo
nėms kaukės nuplėšta, — pridėjo Agri
kola, rodydamas į Rodiną ir abbę, — mes 
neturim ko daugiau bijoti jų. Mes saugo
simos; ir našlaitės, panelė Kardoviliutė, 
mano geras darbdavis ponas Hardy, ir tas 
jaunas Indėnas, visi atgaus kas jiems pri
dera.

(Bus daugiau)

EKSTRA!

Puikus dideli

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
Nebūkit be Lietuvos žemlapio!

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

nytkaimiai; upės, ir tt.

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

KRISTUS IR DABAR. ■, 
TINIAI KRIKČŠIONĮS

—
Clevelande, Unitarų bažny

čioj kalbėdamas, kunigas Lup
ton išsireiškė. “Jeigu Jėzus bu
tų sugryžęs j Europą dvylikta
me amžiuje, ir butų pamatęs.,;, 
religiją kokia tada buvo skel- <• 
biama, tikrai butų užsigynęs 
kad jis yra krikščioniu”.

Tai dvasiškos ypatos mintis ( 
apie krikščionybę, kokia buvo 
tuose laikuose kada kryžeiviai j 
neva pasauli gelbėjo nuo pago- | 
nijos ir krikštijo Lietuvius ir 
kitus jų kaimynus, grobdami ra 
jų turtus ir žudydami žmones.

“Krikščioniška religija susi- A 
deda iš: ‘Meilė Dievo ir meilė 
žmonių’. Krikščioniška religi- ■ 
ja kokia mokinama su visokio- 
mis apeigomis ir pamarginimais 
nėra tikra krikščionybė, bet tik .: 
išvystymas mitologiškų ‘miste- | 
rijų’.

“Kuomet krikščionybė, žydų 
religija, įsigavo į ne-žydiškas 1 
šalis, ji priėmė naują išvaizdą. | 
Tie žmonės nuspalvavo ją savo

■ skoniu pritaikydami prie savo ■ 
mitologijų — prisikėlimo mitas : 
yra vienas iš pažymiausių — 
ir, pridėję apeigas, jie sujungė 
viską su nauja religija.

“Jėzus pats labai nusistebė
tų jei girdėtų jį vadinant Die
vu. žydui, vardas Dievas bu
vo šventas, kas tokio ko net ne
galima žmogui minėti.

“Ką jis pamanytų apie tau
tas, vadinančias save krikščio
niškomis, kurios riša savo ne
susipratimus skerdimu jaunų 
vyrų? Ką jis pamanytų apie 
valstybę kuri atsisako apsaugo
ti savo kūdikius valstybiniais 
įstatymais?”

Taip tai supranta tikrą Kris
taus mokslą tikri dvasiškiai, 
kurie nevilioja iš žmonių pini
gų visokiomis zabovomis ir ku
rie neprigaudinėja tamsių žmo
nelių kad patįs galėtų gyventi.

Senberniai Taksuojami 
Italijoj

Nuo ateinančių metų, Italijoj 
senberniai turės mokėti taksus 
už savo laisvę ir liuosybę nuo 
šeimyninio gyvenimo prieder
mių. Senmerges tas Įstatymas 
neliečia ir jos galės būti kaip 
norės. Galės nešioti savo vai
nikėlį kiek' norės, kad ir iki 
grabo lentai, nes sako kad ne 
moterų kaltė jeigu jos neišteka.

Vyrai nuo 25 metų iki 55 tu
rus mokėti taksus.

Taigi Italijos vyrų celibatas 
bus valdžiai ko nors vertas.

šitie taksai bus sunaudojama 
pašalpai motinų ir kūdikių ku
rių yra desėtkai tūkstančių.

Mussolini taipgi užveda di- 
del kovą prieš nekuriu pastan
gas kontroliuoti gimdymą.

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauti prisiur.čiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini" 
mas ir nepatalpintas.

Itališki AKORDEONAI

Mes išdirbau! ir importuojam vi
sokius pirmos klesos rankų darbo 
ITALIŠKUS AKORDEONUS, kurie 
yra geriausi pasaulyje. 10 metų ga
rantija. Musų kainos žemesnes negu 
kitų. Dykai Akordeon lekcijos kurie 
perka. Dykai kjatalogai. (63)

RUATTA -SERENELLI & CO. 
1014 Blue Island. Ave. Dept. 83 

Chicago, Ill.
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(Tąsa iš pereito num.)

Scena XI.
Ineina iš dešinės Eleonora.

Eleonora
[Pamačius juodu krūvoj, stapteli, nuo

stabiai, pavydžiai pažiūri, krankteli]: Vy
re mano, skubėk, tarnai susivaidijo, nega
liu nuramint.... Eiva greičiau, peiliais 
vieni ant kitu šoka.... [Vedasi Menhar- 
dą Į dešinę, piktai dėbteli Į Birutę.]
Birutė

[Viena. Lėtai, retai, paslaptingai]: Na 
kad taip veidmainiauti šiam niekšui — gal 
pasiseks gauti jo pasitikėjimas.... Gal 
nebūsim taip labai saugojami.... Gal ki
tos mintis jam Į galvą užeis.... Kupriu
kas pradėjo gerai — lai jis Feliksą trau
kia Į savo pinkles. ... Aš užstatvsiu pink
les vyskupo maršalui.... Nebūčiau Šven
taragio duktė kad jam lengvai pasiduoti!

Scena XII
Iš kairės ineina Liutavaras. Stapteli ir 

dėbteli Į ją. Išeina per vidurį.
Birutė

[Nusigandus, jį pamačius]: Pats Mein- 
hardas išėjo, atsiuntė jį mus saugoti.... 
[Ima, vartinėja knygą, užsimąstė.]

Scena XIII
Inenia Albrechtas.

Albrechtas
[Linksmai]: Ak, čia musų graži kuni

gaikštytė, visai viena! Gal nuobodauji, 
neturėdama kam kalbinti.... Ir tavo kup
riuko nėra, nors jis taip tave sergsti....
Birutė

[Sau viena]: Dar vienas.... [Albrech
tui]' Jūsų tvirtovės sienos yra stipresnės 
už desėtko kupriukų sargybą, prie to, nė
ra nuo ko jam mane sergėt.... Čia krikš
čionis, ne vilkai.
Albrechtas

[Drąsiai priėjęs]: Kunigaikštyte, ma
tau apsipratai pas mus — visai pasitenki
nus ir rami.
Birutė

Meinhardo rūmų puošnumas ir jo prie
lankumas man patinka — vis tai ne pago
niškas gyvenimas giriose....
Albrechtas

Tėvas Feliksas sąko, neužilgo prirengs 
tave prie krikšto, o po to [meiliai] aš pa
darysiu tave savo žmona.... Aš pamilau 
tave, kunigaikštyte, ir už mano žygius ko
vose krikščionių gerovei, reikalausiu vys
kupo man tave atiduoti.... [Gretinasi 
prie jos.] Po Meinhardo, liksiu aš marša
lu, o tu ponia visų šių rūmų....
Birutė

Kas bus ateityje, sulauksime, dabar ne- 
palytėk manęs, meldžiu....
Albrechtas

Pažadėk man, nors dar .pagonė, mane 
mylėti, ir nors slapta leisk man su tavim 
susieiti... . Nebus tau nuobodu....
Birutė

Su Feliksu ir Kupreliu man nėra nuobo
du, ir galėčiau gyvent su jais kad ir toliau
sia nuo žmonių.... Pavelyk man išeiti, 
nepritiks jei maršalas mudu užeitų....

[Gražiai atsisuka, išeina per vidurį.]
Albrechtas

[Vienas sau]: Prielanki ji man, nors 
dar pagonė.... Pradings jos svajonės 
gryžti Utenon, ir prie smagaus gyvenimo 
taps krikščione ir aš jos širdį laimėsiu.... 
Meinhardo nelikus man teks vyskupo ka- 
riumenių vadovybė!....

Scena XIV.
Ineina Meinhardas.

Meinhardas
Sveikas, Albrechtai! Su reikalais at

ėjai? Kur kunigaikštytė?
Albrechtas

Ji tik ką apleido kambarį.... Šauni 
pagonė, o kada apsikrikštys, bus šauni mo
teris kokiam vertingam krikščioniui....

Meinhardas
Tiesą kalbi.... Taip ir bus.... Aš gal

voju šitaip: kaip greit ji persiims tikėji
mo, apkrikštysim, ir aš paimsiu ją sau už 
moterį. Eleonorą išrengsiu vienuolynan, 
nes ilgiau taip gyventi nenoriu. .. .
Albrechtas

[Viliugingo keršto apimtas, giliai pagal
vojęs] : Tai.... tai jau mano seserį.... ?
Meinhardas

Taip, tavo seserį, o mano žmoną, atskir
siu nuo savęs, o jei nenorės į vienuolyną 
rasiu kitokį išėjimą.... Pats žinai kad 
taip būti negali.... O ko manęs atėjai?
Albrechtas

[Dantim sugriežęs, kumštis sugniaužęs 
nastovi, neišsiduodamas]: Pribuvo vaiz
būnai su arkliais — gal vyksim apžiūrėti?
Meinhardas

Paimk tuo tarpų arklydininką, aš gal 
vėliau pribusiu.

[Meinhardas užsimąstęs stovi. Al
brechtas išeina.]

Scena XV.
Ineina Feliksas ir Kuprelis. Meinhardo iš
syk nemato. Feliksas pirštu mosuodamas 

mokina Kuprelį.
Kuprelis

“Tėve musų kurs esi danguose, pagirtas 
tu tarp moterų....”
Feliksas

Ne, ne.... Tik apie Motiną Dievo kal
bant reikia sakyt, “Pagirta tu tarp mote
rų”. Taigi atsimink tą, ir 'tuoj jau mokė
si “Tėve musu”, o paskui pradėsim “Svei
ka Marija”, “Tikiu į Dievą Tėvą”... .
Kuprelis

Ar tai viskas kas prie jūsų tikėjimo rei
kia: tik išmokti tuos žodžius ir jau gali 
krikštytis ir likti Dievo sutvėrimu?
Meinhardas

Na, nors valandėlei paliaukit poterius. 
Pergreit ir krikščioniu padarytas mažai 
naudingas... . Paliuosuok jį šiandien nuo 
poterių, tėve, jis ir taip gerai mokinasi.... 
[Kupreliui] Gali sau eiti.
Feliksas

Tik jei eisi gulti, be manęs, neužmiršk 
persižegnot, nuvyk piktas dvasias nuo sa
vęs ant nakties....
Meinhardas

[Apkabina Feliksą]: Tėve dvasiškas. 
Aš rengiuosi prie didelio žygio, ir tu tu
rėsi man padėti....
Feliksas

Jei prie karo rengiesi, tarkis su Albrech
tu ir Von Švabu. Jei manai parvaryt dau
giau pagonų, mielai sutiksiu juos mokint 
tikėjimo....
Meinhardas

Tėve, nesupranti manęs.... Iki šios va
saros pabaigos, išrengk tu mano žmoną į 
vienuolyną — čia Rygoje, ar Bremene, — 
tik išrengk ir paliuosuok mane nuo jos... .
Feliksas

Ar prakilnus Maršalas vis taip manai? 
Ką gi ji kalta?....

(Bus daugiau)

KLEOPATROS BALSAS
A. K. B. vis rodąs duoda 
Kaip sau pačią vyrs tur rasti, 
Ir merginoms kuždinėja 
Kad ot reikia apsivesti.

Jisai sako kad bil vyras 
Kalbin’ vestis tuoj ir eiki, 
Nepamano kad už toki 
Savo žygį reikės verkti.

Pasakysiu pati savo 
Patyrimą tarpe vyrų, 
Ne visi jie tinka vestis, 
Ne visi dori jie yra.

Bet visi — sakau teisybę — 
Bil pripuola prie merginų, 
Girti, tamsus, ar padaužos, 
Tuoj tekėt už jo vadina.

Daugel yra ką nakteles
Prie kazyrų tik prasėdi, 
Pinigėlių nei skatiko, 
Nei gyvent netur pradėti, 

O merginą net geriausią 
Nužiūrėję tuoj kabinas, 
“Myliu tave, buki mano”, 
Už jo eiti tuoj vadina.

Jeigu A. K. B. mokina 
Tėvus dukras taip išleisti, 
Arba merginas tuoj griebtis 
Už tokių ir pasišvęsit,

Tai klaidingą rodą duoda, 
Ir klausyti nepatarčiau, 
Sau mergauki! ir gyvenkit, 
Vienai būti daug bus verčiau.

Kleopatra.

Nuo Juokų Red.: Na tai lyg 
iš numirusių prisikėlus atgijo 
ir gerb. Kleopatra, kuri keli 
metai atgal čia gražiai žymėjo
si savo eilėmis. Bet dabar ji 
kalba jau apie praktišką gyve
nimo pusę (tada tik svajonėse 
gyveno). Ji bara gerb. A. K. 
B. už patarimą merginoms ka
bintis ant kaklo bile lepšiui.

O gerb. Viengungis vis ran
da priežasčių ir nesutinka su 
A. K. B. patarimu, nes jis pa
taria merginoms Į gerą, o vy
rams i blogą, nes gerb. Vien
gungis labai nenori indų plaut 
ir pats skalbt, ir už tai nekal
tinam jo.

Tik jo eilės tilps sekančiame 
num., nes šiame vietos perma- 
ža.

Gerb. A. K. B. rašo protestą I 
Juokų Red. sekantį: Gerb. Juo-j 
kų Red. mėgina įrodyti kad tai 
mes du su gerb. Vierfgungiu lie

kam kovot prieš penkias, tai 
yra“ gerb. Audrą, gerb. Birutę, 
gerb. Mamą, gerb. Gaspadinę, 
gerb. Petronėlę M. Na o man 
rodos kad aš už gerb. Viengun
gį neturiu ko kovoti, aš esu 
senbernių priešas ir aš jiems 
liepiau vesti, o ne palaidai gy
venti, nes apsivedus turės sau 
geresnį gyvenimą.

Nemanykit, sako, kad aš pri
guliu prie senbernių organiza- 
zijos. Aš savo pirmose eilėse 
paraginau senbernius apsives
ti, o gerb. Viengungis savo eilė
se klausė manęs patarimų, ką 
aš' jam ir daviau.

Gerb. Mama protestuoja kam 
aš patariu gerb. Viengungiui 
aš duodu gerb. Viengungiui ro
dą kaip greičiau merginą rasti. 
Aš ir gerb. Mamai pasiaiškinau 
kaslink patarimų gerb. Vien
gungiui, na ir daugiau niekas 
prieš mane nieko nerašė.

Kad gerbį Viengungis mėgi
na įrodyti kad merginos yra 
blogos ir negyvena gražiai su 
savo vyrais po apsivedimo, buk 
užsiima su burdingiėriais, kaip 
jis sako pats patyręs, tai jau 
jo dalykas ir tegul jis pats gi
na savo reikalus be manęs.

Niekad nesitikėjau kad tie!-, 
sukils minčių iš tų mano kelių 
patarimų senberniams.

Gerb. A. K. B. atsikrato mu
sų priekaišto kad jiedu du su 
gerb. Viengungiu liko prieš 
penkias moteris, kurios pradėjo 
dainuoti čia ką jos apie čia ki
lusį ergelį mano. Tiesa, jis ir 
nesibendrina su gerb. Vien
gungiu nei mintyse, nei reika
le, todėl galima sakyt kad šioj 
kovoj atsidarė trįs frontai, vie
nas moterų kaip širšių, o du 
paskiri vyriški: gerb. A. K. B. 
įsipynė su savo rodomis ir mo
terų fronte ir gerb. Viengungio 
fronte, o prie to visi sykiu ata
kuoja gerb. Viengungio frontą.

Bet kaip matom jau kova 
pradeda virst iš eilių į prozą, ii 
kaip tik tas aiškiai rodysis mes 
padarysim paliaubas, nes mes 
norim kad tik eilėmis ginčai 
eitų, o jau gerb. A. K. B. pra
deda proza.

Tikrai sakome, jeigu ne po
ezijos sunkumas tai senai visa 
“Dirva” butų užpildyta laiškais 
ir nuomonėmis šiame klausi
me, o kai reik pasirodyt su po
etiškumu tai nei desėtko rašy
tojų neatsirado, nors klausimas 
jau tąsoma visas rudenis.

GEROVĖS skYRIUS

filsme ekyriaje mes Ulku 

nno 'alko gvildensimo *%!• 
kalas |d<ralas būsianilmut. 
tnollnonu Ir jsr-
ny kūdikiu.
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Kūdikių aprtpInJnuui tf 
dėjikas /r* drJyluis gynė 
evarbos Šeimynai ir UnUJl 
(r mes jaučiame, k*4 '*• 
yra dalykas, kurj m«v 

rime rtgnUarEkalg 
tarpiais «tvUt£

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS

Geriausias Del
Silpnų Strėnų

Ar jus kenčiate nuo raišumų silp
nybes, skaudamų strėnų? Jus gali
te gauti visai greita pagalbų nau
dodami Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster’). Jis šildo, švelnina ir gai
vina nusilpusias strėnas ii- švelnyja, 
masažuoja pieveles kiekvienu jūsų 
kūno judėsiu, tuo padedamas atsta- 

j tyt tinkamų cirkuliacijų ir normali
■ stiprumų. Johnson’s Red Cross Kid- 
| ney Plaster suteikia nuostabiai grei-
■ tą rezultatų, dėlto kad jo vaistai 
j persisunkia tiesiai per odų į apim- 
; tas vietas — skausmas praeina, ken- 
I įėjimai apleidžia, jiega sugryžta, 
I beveik urnai. Tik nueikit į bile vai- 
, stinę ir pareikalaukit Johnson’s di- 
| delį Red Cross Kidney Plaster su
raudona flanele užpakalyje.

Pieno Pašildymas
Pašildymui pieno iki tinkamos 

temperatūros įdek bonkutę j indą 
šilto vandens taip kad vanduo ap
semtų visą, pieną. Virink, bet ne
užvirink. Bandant šilumą, užlašink 
sau ant rankos. Jei jaučiasi malo
ni šiluma tai kūdikiui tiks. Jei pie
nas perkarštas, atvėsink pakišus po 
kranu šalto vandens.
Kūdikio Laikymas Bonkute Penint

Kūdikiui čiulpiant reikia jį ant 
kelių laikyti, galvą paguldžius ant 
tarpalkunio. Bonkutę reikia laikyti 
per visą lakią, ir tokioje pozicijoje 
kad bonkutės gurklyj nuolatos butų 
pieno. Jei taip yra tai neleidžiama 
orui čiulptis per čiulpiką. Duok kū
dikiui gerai sukąsti čiulpiką.

Penėjimo Ilgis
Čiulpimas turi baigtis i kokią dvi

dešimts minutų. Jei kūdikis ryja 
godžiai, atitrauk čulpiką valandėlei. 
Jei kūdikis miegusitas, neduok snau
sti kolei neišbaigs bonkutės. Jei te 
nežiūrint užmigtų atimk bonkutę ir 
neduok nieko iki kitam sykiui.
Jei Kūdikis Nedapenėtas, Prieš JĮ 

Stovi Liga
Nežiūrint progreso medicinoje ir 

apšvietos, šeši milijonai musų vai 
kų mokyklose yra nedapenėti. Kal
tos daugiausia motinos, nes jos ne
pažįsta pavojaus ženklų. Blogai 
penėjimas yra gilus, vidujinis daly
kas. Jis pradeda savo mirtiną dar
bą pirm negu nepastebintieji pama
to. Blogiausia tai tas kad jis palie
čia visus. Nedapenėtas kūdikis la
bai tinka ligoms. Pavyzdžiui džio
va bujoja tarpe kūdikių. Nebūtu 
taip sunku išnaikinti taip vadinama, 
kūdikystės ligas jei but galima pra
šalint nedapenėjimą. Kiekviena mo
tina turi apsaugoti^ savo kūdikį de’. 
jos pačios labo ir kitų vaikų.

Nedapenėjimas yra vaisius blogo 
maisto. Pridedant Borden’s Eagle 
Pieną Į vaikų valgį motina gali būti 
tikra kad teikia jiems tikrą apsau
gų-

Nelabai senai moksliški bandymai 
daryti su mokyklų vaikais parod • 
kad Eagle Pienas atžymėtinai pa
sekmingas gydant nedapenėjimą. 
Vaikai gavę Eagle Pieną rodė dau
giau progreso negu, penėti su pa
prastu bonkų pienu. Daugelis augo 
dusyk smarkiau. Nes Eagle Pienas 
turi kiekvieną veikėją reikalingą vi
kriai sveikatai.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrasykit saviš

kiams i Lietuvą “Dirvą”.

SKAUSMAS 
KEPENŲ

Tuoj Palengvėja
SANTAL

MIDY
B utina i gaukit 

Tikrąjį 
žiūrėkit žodžio 

“Midy”
Parsiduoda viso

se Vaistinėse

:ŠOKI AMS 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”

EGLAITĖ
Jau stovi kertėje paspuošus eglaitė, 
Lyg žydinčių gėlių grakšti karalaitė, 
Karoliais, blizgučiais gražiais aptaisyta, 
Spalvuotom žvakelėm aplink apsagstyta.
Ir džiaugias eglaitė stebuklus pamačius, 
Kurių neregėjo per augančius metus, 
Aplinkui kurią tik kiekvienas bėgioja 
Ir linksmą dainelę šalę jos dainuoja.
Jai muzika groja, aplinkui jaunimas, 
Kiekvienas sau porą vien renkasi, imas, 
Ir drožia suktinį aplinkui eglaitę,
O ji vis didžiuojas bestovint kertėje, 
Jos žėrinčios liepsnos kas kartas didėja, 
Ji šypsos it meilės skaisčioji dievaitė.

Radasto Žiedas.

KAIP?

■ Lithuanian-.!

l .Malonėkit prisiųsti man vieną jusi
i [’ienas ir Jo t artėjimas prie Į
, t irimo”, už kurią čia rasite 10c. ,
[ Vardas . .
Į Adresas

1— Jus sutaupysite pusę savo Cukraus ir Smetonos lesų
2— Jys padarysit puikiausi Kavos puoduką dar skanesniu

Nagi vartojant Borden’s Eagle Brand Konden
suotą Pieną savo kavoje vietoje cukraus ir Sme
tonos. Viena, dėžute Eagle Brand pasaldins ir 
pariebins tiek kavos kiek puskvortė Smetonos 
ir pusė svaro cukraus. Skirtumas gi kainoje 
sutaupys jums netoli pusės. Kava pasidaro 
skanesnė ir sutaupot dikčiai pinigais.

Eagle Brand taipgi bus dideliu sutaupymu val
gių gaminime kur jums reikia Smetonos ir cuk
raus. Jis padaro riebesnius pudingus, sosus ir 
prieskonius, tik už pusę tiek kainos.

Visi tie dalykai išaiškinama jums musų naujo
je knygoje, “Pienas ir Jo Vartojimas prie Viri
mo”. Tai yra nauja penkiosdešimties centų 
vertės knygelė, bet jums prisiusime ją jei iš
pildysi! žemiau esantį kuponą ir prisiųsit mums 
su dešimčia centų, supkavamimo, 
11, lėšoms. Ta knygele parodys 
cukraus ir Smetonos lėšas ir bus 
rengiant savo šeimynos valgius, 
poną šiandien.

persiuntimo ir 
kaip sutaupyt 
labai naudinga 
Pasiuskit ku-

THE BORDEN
Borden Builidng

COMPANY
New York City, N. Y.



POWER OF SUGGESTION 
“You are like a peach.” 
The maiden hung hed head.
“I—I’d rather be a pair”. |

D 1 4,”!v A

she answered.
The invitation cards are now 

out.
-------- o--------

Helen Grigas says a man is 
settling down in life when he 
isn’t ashamed to ask the clerk 
for something cheaper.

------—o--------
Mother (at dinner) : Peggy,

'i i 
darling, you should not scratch 
your nose with your spoon.

Peggy: Oh, mother, ought 1 
have used a fork?

If you reach once for the 
check, that’s generosity; if you 
do it every time, that’s show
ing off.

The bee is awfully busy. 
People admire him. Yet. snaps 
Billy Baltrukonis very few 
people care to associate with 
the bee.

----- 0-----
HEROES WE HAVE 

MET
We know a man who medals 

wears,
He won where shot and

shell were popping,

OUR HISTORY LESSON — 
Old Dobbin, attached to the, 
buggy on moonlit summer eve- j 
nings of long ago, was the ori-’ 
ginai Spark Plug.

He mocks at danger’s

Praleiskit Linksmai Kalėdas! chilling stares, 
But yet, his wife can 

take him shopping.

SU LIETUVIŠKAIS REKORDAIS

Traveling tov salesman: “II 
love you and want your for į 
my wife.”

Blonde bookkeeper: “But are 
you sure your wife will like 
me?”

-------- o--------
Mrs. Hen Peck had just 

thrown the table lamp at H. 
Peck, missing him, and hit the

Caller: I want to see th" 
boss.

Office Girl: Sorry, but he’s 
in conference with the vice- 
president and general manager.

Caller: Let me in, I know a 
funny story, too.

----- o-----
We are usually wrong, but 

we know that we are righ'. 
when we say that if you want 
a thing well done, don’t do ’’ 
yourself unless you know how.

Telefonais Main 6111

P. J. KERŠIS
h bsigęs Teisių Mokyklą Cumber
pt ;..ri Universitete, darbuojas su 
b Teisiu Ofisu advokate 
b C. D. AINGER. 
!| 307 WILLIAMSON BLDG. 
I| kur su visais teisių reikalais 
ii Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir į 
If Rusa: draugai kreipdamiesi tu- j 
įj rėš teisingą patarnavimą. į

ANTRI MORTGĖČIAI
MR. FELDMAN

211 SOCIETY FOR SAVINGS BLG.
į Cleveland. (24)
I žema Kaina—Greitas Patarnavimas
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Juozo Babravičiaus I1"”"™ >«
.5 ano Gimtine

Kur Bakūžė Samanota ir
Aguonėlės

Tvkiai Nemunėlis Teka ir 
'Visur Tyla

Bernužėli. Nesvoliok ir
.Ne Margi Sakalėliai

Gale Sodo Rymavo ir 
švint’ Aušrelė

Lolita (Ispaniškai) ir
A prile

Plaukia Sau Laivelis ir
Karvelėli (12 colių)

JONO BUTĖNO

Josiu Jomarkėlin
Litai ir
Teka Upė per Beržyną ir 

Leiskit Į Tėvynę

Mes Be Vilniaus Nenurimsim!
Girtuoklio Daina

Kur Bakūžė Samanota ir
Vilniaus Kalneliai

Aš Mergytė Kaip Rožytė ir
N e s i g r a u d i n k. Mergužėle

Ant Ežerėlio Rymojau ir
Kada Noriu Verkiu

Oi Mergele, Mergužėle ir
Stasys

Lakštingalėle ir 7' • ■ Aguonėlė

7,")C Eina Garsas nuo Rubežiaus ir 
Oi Kad Aš Pas Močiutę

75c
O. Beržienės

Vuzika-M uzika (Vanagaičio) ir
1 n Dainuok Sesute Lepunėle

75c 1 Kosto Sabonio
Į Beržyną Eina Ona ir

1.25 Atvažiavo Sveteliai

švintant Aušrelei ir
Kam šėrei Žirgelį

75c ’ Juozo šuildausko
Gėriau Dieną ir

Esu ant šio svieto
75c

Jono Ramanausko
’J.’, | Atneša • Diedas Kukulių Vicdrą 
~’”)C Oi Motule, M a!

r-- , žalioj Lankoj ir 
/ K Kur Josi, Broleli?

75c ŠOKIU REKORDAI

šv. Locijos šokis ir
75c Mano Sielos šokis

I
; Vestuvių Maršas ir

75c Klarneto Polka

ir i Marša Ii et ės Maršas ir
75c i Atsiminimai iš 1917

Žaidimo Mazurka ir
75c , Gegužinė Polka

Klibami šokis ir
75c i Karininku Valcas

Draugingumo Polka ir 
Prakilnumo I oika

75c ! Polka Makaka ir
Musų Linksmoji Mazurka

Santiago Valcas ir
La Pa loma Serenada

Vilniaus Valcas ir
Rinkinis Rusiškų .Melodijų

' ° .Meilės ir Jausmų šokis ir 
“Stasės’’ Polka

I įvairybių Valcas ir
75c i Kaminakrėčio Polka

Polka ir
Polka* Mazurka

ir
Senelis Polka ir

Gražuolė

75c .
“Maria \ alcas ir

Berželis Valcas

A novelist makes the hero 
say: “As I gaze upon your 
face, time stands still”, and 
the heroine probably wonders 
whether he meant that her 
face would stop a clock.

----- -—o--------
There are jokes that make 

us laugh.
There are jokes that make 

us groan.
But the jokes that seem 

most funny
Are the jokes that are ' 

our own.

wall, demolishing the lamp.
“Well, anyway”, said Hen, 

“after tonight we’ll see things 
in a new light.”

PARDAVIMAI
8202 Detroit Ave., novelty ir mo

teriškų suknių krautuvė, nešanti $8.) 
i savaitę pelno. Parsiduos už ma
žiau negu $1,000, moterį jos ir ra
kandai.

Taipgi reikia parduoti saldainių ir■ 
mokyklos reikmenų krautuvę tarpe | 
Starkweather avė. kampas Profes
sor avė. Matykit Ziinerinan, 129001 
Buckeye Rd. (51) I

i.)C

Polka “Marytė” ir
Polka “Katrytė”

Kaimiečių Valcas ir 
Kitajanka Polka

75e

75e

Iš kitų miestų šiuos rekordus reikalaukit1 visų 75c., išskyrus vieną Babravičiaus 12 
C. 0. D., arba nesiųskit pinigų, užmokėsit. colių rekordą kuris kainuoja $1.25. Per- 
kai pastorius juos atneš Į namus. Kaina ’ siuntimas atsiena tik keli centai daugiau.

“D I R V A”

6820 Superior Ave Cleveland, Ohio

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

BAUME BENGUS!
( ANALGE'UQUE )

VALET

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

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
At your druggist, 25c

The Knight Laboratories, Chicago

i .ogle Brand išaugino 
daugiau sveikų kūdikių ne
gu kiti kūdikių maistai.

acntle^S
EAGLE KRANO

CONDENSED f'.ILK

Ristynes
Miesto Auditorijoj

Antradienį, Gruodžio-December 28, ,8:15 vak.

.Airs. Whittens Beauty and Hair! 
Bobbing Parlor, 10418 Somerset av. i 
Neša $150 gryno pelno į savaitę. 7! 
metai išdirbtas prie tų pačių savi
ninkų. Žema renda. Smulkmenų 1 
klauskit pas Zimerman, notaras, I 
12900 Buckeye road. (51) !

K. E. YOCHUSi

EKSTRA! ŽIEMA JAU ČIA!

Joe Malcewicz
Lenkas ristikas, nekarunuotas pasaulinis čarnpionas 

su
Leone Labriola

Italijos Levu.

Karolis Sarpalius 
Lietuvių sunkios vogos čarnpionas 

su
New McGuire

Sunkios vogos Airiu.

Charley Fox su George Beloff, Bulgaru.
Frank Noewer su Yeung Zbyszko.

Tikietai $1.10 ir $2.20
Parsiduoda “Dirvoj” ir pas Dreher’s, 1226 Huron Rd.
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.......... ..................... .............i.niiu.im...... ..

W.W.YW?.VJV.WZIWiW.V.¥if/WMWW^«WbV.W.

O kas jums pasius šiltus plos-i 
čius ir siutus? Nagi Yochus!l 
■Jis siuva visokius gerus 
siutus ir overkotus už Jv!
Taipgi valo ir prosija senas Į 
drapanas. Darbas atsakantis. |

K. E. YOCHUS
1310 Russell Rd. Cleveland

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

GROSERNĖ IR BUČERNE
Albino A. Stankūno

mesa, Dešros, Duona, Pienas, Vaisiai, Daržovės ir tt. 
Dideliame pasirinkime Groseriai, Šviežia ir Rūkyta
Užlaiko didelę Krautuvę visokių Saldainių, Minkštų

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

1386 East 6,’th Street
Kampas Luther Ave. Cleveland, Ohio.

Parduoda “DIRVA” ir kilus laikraščius.

Pristatėm visokius užsakymus del Balių, Pikniką, Vestuvių, Krikštynų it 
ir del privatiškų reikalų i namus. Telefonas RAN DOLPH .3262.

^niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiHiiiiiniiiiigiuiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiuiiiiiiiR^  
= Prospect 2420 Central 1766 =

ll THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustyto jai, vinduotojai ir staty- | 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
£ kuojam, išleidžiam ir sukraunam. =
f 3400 St! Clair Avenue Cleveland, Ohi®. =

THE MORRIS PLAN BANK

DIDŽIUOJASI PATARNAVIMU KO

KĮ SUTEIKĖ CLEVELANDUI BĖGY

JE 1926 METU, IR VISOS MUSŲ PA

STANGOS BUS NUKREIPTA I TAI 
!
! KKAIP GERIAUSIA PATARNAUTI

JUMS PER . 1927 METUS.
Į
j
Į

Linkime jums visiems Linksmų Kalėdų 
ir Laimingų Naujų Metų.

THE MOF RIS PLAN BANK
Mes mokame 5% už Taupymus.



D I R -;V A

Kalėdų Diedukas sa
ko: “Dabar laikas įsi
gyti
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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 
Musų Pirmtakunai Senovėje ... 
Priešistorinis Žmogbs .............
Hieroglyfai ................................
Nilo Slėnis ................................
Egypto Istorija .........................
Mezopotamija .............................
Šumerai ......................................
Mozė ..........................................
Poinikai ......................................
Indo-Europiečiai ..........................
Aigėjų Juros ................................
Graikai .......................................
Graikijos Miestai ........................
Graikijos Sąvivaldybps ...............
Graikų Gyvenimas ........................
Graikų Tėatras ............................
Persų Karai ................................
Atėnos prieš Spartą ...................
Sutrauka ......................................
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 .

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

psl. 3
. 13
. 16

84
89
96

102
105
127

171
183
188
191
197
200
210
218
232
238
260
278
281
303

331
354

384
391
400
406
412
422
447
465

... 495

... 525

... 539

... 547

... 558

... 566

. .. 581

... 597 
611-611

ĮSIGYTI ŠITĄ NEPAPRASTĄ, POPULIARI MOKSLO KURINĮ UŽ TAIP MAŽUTĘ KAINĄ! 
‘ (Paskui kaina bus dusyk brangesnė—reikės mokėt: $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 ?S1GYDAMI SAU ŠITĄ KNYGĄ, 
BE KURIOS NEPRIVALĖTU APSIEITI NEI VIENAS APŠVIETOS JIEŠKANTIS 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 Lietuvių neišleis.

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. /

ĮSITEMYKIT: Tai yra darbo žmogaus istorija apie pasaulio praeiti — parašyta lengvai kad kiekvieną sakinį 
skaitytojas galėtų suprasti ir kad nereikėtų studijuoti daugelio temų knygų Istorijos pažiriimui. 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 neri užsirašyt “žmonijos Istoriją” galit pasiųst pinigus, 22 litu 50 centų Į Lietuvos Kredito Banką, 
Kaune, pranešant kad tai yra “Dirvai” Amerikoje, už “Žmonijos Istoriją”., ir pašto 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:

'd

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

i



Kas Girdėt Clevetande-Apiehnkese
SPORTAS

!!•! 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

nio”, o jei kraipysit dalykus ta , TURĖSIM NAUJŲ REKORDŲ 
gausit.... j Prieš atvažiavimą į Clevelan-

Busintis SLA. 14 kp. koresp. dą dainuoti artistė Liuda Sipa-

A RT ESTĖS SI PA VKIUTĖS 
KONCERTAS PUIKUS 
TIK PUBLIKOS MAŽAI

Pereitą nedėldienj Lietuviu 
salėj dainavo operos artistė 
Liuda Sipavičiūtė Sandaros 18- 
tos kuopos parengtame koncer
te, ir viskas išėjo puikiai, tik 
gaila kad publikos buvo mažai.

Liuda Sipavičiūtė yra pirmu
tinė moteriška dainininkė pasi
rodžius Clevelande iš atvyku
siu iš Lietuvos artisčių; vyriš
kų jau daugelį girdėjom. Ji, 
kaip ir kiti tikri Europos artis
tai, publiką nepaprastai užga
nėdino, nes turi gražų ir tvirtą 
mezzo-soprano balsą ir dainas 
išpildė ne tik paprastu daina
vimu bet ir su reikalingais ges
tais, ir ypač jautriai atliko mu
sų liaudies dainas, kuriomis 
klausytojai tik gėrėjosi.

Programo pradžioj, Biruta 
Žiurienė skambino pianu solo, 
ji ir akompanavo artistei.

Tarpe artistės Sipavičiūtės, 
pora Angliškų dainų sudainavo 
Juozas Bendleris, kurios išėjo 
gražiai. Po to ėjo antra dalis 
ji. Sipavičiūtės dainų.

V. J. Zabulionis.

VANAGAITIS NORI BUT 
RISTIKU

Buvęs “dzimdzių” pramicie- 
rius A. Vanagaitis protestuoja 
kam aprašymai apie jį nededa
mi į Sporto skyrių, ba jis nori 
but ristiku ir parodyt Clevelan- 
diečiams ka kompozitoriai ga
li.

Sarpalius švenčia Kalėdas 
Chicagoj ir sako susibetino su 
Vanagaičiu po tūkstantį dola- 
riu ir abudu nori laimėt.

Gerb. Spragilas bus refery ir 
turės užsistatyt kauciją dides
nę už save kad teisingai laimė
toją išspręstų.

Ristynės bus Sausio 9 d. Lie
tuvių salėj, ir tai bus didžiau
sias cirkas kokį kada “Dirva” 
parengė.

j vičiutė įdainavo su savo drauge 
Jozevskaite du naujus rekordus 
arba keturias dainas, dar visai 
nesamas pavienių ypatų įdai
nuotas.

Vienas rekordas bus Liudos 
Sipavičiūtės solo “Kas Subatos 
Vakarėlį”, antroj pusėj duetas 
su Jozevskaite, “Lietuvos Meile 
Nemari” (Naujalio).

Antras rekordas bus jų abio- 
į jų duetas. “Prapuoliau. Motu
še”, ant kito šono Sipavičiūtės 

’ solo.
Prie to dar bus' įdainuota Že

maičių daina, “Prašom, Prašom 
Paklausyti” ir "Ties Mano Kry
žium”.

l Sarpalius ir Malcevičius Ri
sis Clevelande Gruod. 28
Charley Marotta, ristyniu 

promoteris miesto auditorijoj 
paruošė vienas iš geriausių šio 
sezono ristyniu, kurios bus at
einantį antradienį, Gruodžio 28 
d., tuoj po Kalėdų.

Svarbiausioj poroj bus Joj 
Malcewicz. pusiau Lietuvis ris- 
tikas, kuris dar pirmu katrų 
pasirodo Clevelande ir kuris va
dinasi nevainikuotas sunkiojo 
svorio čampionas ristikas, nuo 
kurio pereitą pavasarį Bostone 
pabėgo čampionas Joe Stecher.

Malcewicz risis su Leone La ■ 
briola, “Italijos Levu”, vienu iš 

■geriausių Italų ristiku koks ka- 
i da Clevelande buvo.

Sarpalius su Airišiu
Karolis Sarpalius, Lietuvių 

I milžinas, vienas iš populiariš- 
kiausių ristiku kokis kada Cle
velande buvo visų tautų pamy
lėtas, risis su Ned McGuire,

Akrono Naujienos
su tikslu paguldyti Stecherj ne
žiūrint kaip bus ir kaip greit.

“Apgarsinimai šioms risty-' 
nėms mėtyta iš orlaivio virš' 
mieste, ir numestu 100 tikietų 
dovanai kurie juos pagaus.”

Kaip Komarui sekėsi neteko 
patirti.

MIKUOS
Stecher Komar 1
Bohemas Lietuvis |
34 ......... .. amžius .......... 30 1
215 ....... .. voga .. ........ 234!
6p. 1 U c . . aukštis . . 5p. 8‘4c. '

CIevelando pašte kasdien da
bartiniu Kalėdų skubumo laiku 
po 5,000 laiškų, atviručių ir ki
tokių siuntinių papuola i nege
rų siuntinių skyrių delei siun
tėjų neapsižiūrėjimo uždėt ant
rašą, prilipyt štampą, arba ki
taip kaip nedabaigtų.

VIETINIAMS 
•‘Dirvos” krautuvė atdara I 
vakarais iki 8 vai. Ture- j 
darni kokius reikalus sten- | 
gkites ateiti iki tai valau- I 

dai. |
I ____ ______________________ *

Gruodžio 22 d. buvo trum
piausia šių metų diena. Saulė 
tekėjo 7:52 vai. ryte ir leidosi 
4:59 vakare. Tą dieną oficia
liai prasidėjo žiema, nors tai 
reiškia jau pradžią gryžimo 
saulės atgal šiaurėn ir tokiu 
budu pradžią vasaros.

KAM REIK MELUOT?
“Dirvos” No. 50 tilpo netei

singa žinutė iš SLA. 14-tos kp. 
susirinkimo, prie ko noriu iš
tarti savo žodį. Ten pasakyta:

“Kiti šneka kad bolševikėliai 
neduodami finansų sekretoriui 
dalint balsavimo lakštelius pa
sinaudojo proga (ar gal visi ne
žiniomis) dalino lapelius ir su
spenduotiems (nes. tik sekreto
rius žino kurie suspenduoti) ir 
pertai balsavimuose jų kandi
datas gavo penkis balsus dau
giau ant pirmininko.”

Ne “bolševikėliai” nedavė fi
nansų sekretoriui dalint lakšte
lius, bet pirmininkas. Pirmi
ninkas paskyrė komisiją, del ko 
buvo kilęs iš “bolševikėlių” pu-

NELAIMĖ BAZARO “PAT
RIOTUI”

Nesenai buvęs Šv. Jurgio pa
rapijos bazaras praėjo pusėti
nai naudingai ne tik del para
pijos, bet ir geras parapijos 
“patriotas” pasinaudojo, bet 
tapo sugautas.

Pradžioj bazaro labai daug 
žmonių buvo ir visi pusėtinai 
leido tikietus, o labiausia A. 
Padegimas, kuris pilnas rankas 
tikietų turėdamas ne tik pats 
giliukiavo ant Visokių daiktu, 
bet jr kitiems dalino. Klebonui 
nekaip atrodė tas jo “patrio
tiškumas”. Už poros dienų su
rasta daugiau per šimtą dolerių 
falšyvų tikietų inėję iš publi
kos. Tada klebonas pasitaręs 
su savo darbininkais pasaugo
jo ir trumpu laiku sako tapo 
susektas Adomas Padegimas, 
kuris turėjęs pats pasidaręs ti
kietus, prie kurių jis ir prisi
pažino.

Tą patyrę, bazaro darbinin
kai norėjo Padegimui taip pa
daryt kaip du metai atgal pada
rė jam Stapulionis sugavęs pri
sirengusį padaryt skriaudą Lie
tuvių salės bendrovei.

Klebonas pasigailėjo jo ir 
dovanojęs tai priėmė Padegimo 
piTžadėjima atsimokėt nuosto
lius kaip tik biznis eis geriau.

J. J. Sapulionis.

i Tūlas Steven Stanley, 33 m., 
Į nuo 1126 E. 76 St., iš pavydo 
| peršovė savo jauną pačią, kurią 
I tik pusmetis kaip buvo vedęs, 
i ir pats nusišovė. Starney par 
' ėjęs vakare vėlai namon prado- 
Ijo ginčytis ir bartis su pačia, 
ir paskui pradėjo šaudyt, pasa
kojo policijai jos vaikai iš p'r- 
mo vyro. Peršauta, motina bė- 
go iš namų laukan vis;1, kruvina 
ir sugriuvo ant žemės. Ji per
šauta du sykiu per krutinę ka
da įbėgo į kamarutę pasislėpti.

Moteris buvo persiskyrus su 
pirmu vyru, delei ko dabartinis 

‘vyras degė pavydu, turbūt ka
ičia ji pasakė kad anas buvo ge
resnis už jį. Policija rado jų 
gyvenimo sienas, duris ir ra 
kardus peršaudytus kulkomis.

Lietuvių Samsonas Aug. 
Frehnontas Atsižymėjo 
Augustas Freimontas įsigyja 

vardą ne tik Lietuvių Samsono, 
bet gal but ir viso pasaulio, nes | 
Chicagoj atlikdamas stipruolių- 
perstatymus sumuša rekordus i 
visu kitų iki šiol žinomų.

Gruodžio 12 d. kilnodamas 
sunkenybes gulėdamas iškėlė 
312 svarų, o stovinčioj pozoj iš
kėlė nuo žemės virš galvos 276 
ir pusę svarų. Tokiu budu jis 
sumušė pasaulio čampiono re
kordą. kuris buvo iškėlęs 275 
svarus.

Freimontas neužilgo žada ap
leist Chicagą ir rodysis kituose 
miestuose.

j Važiuojant į rytines valsti- 
| jas Detroitas ir Clevelandas 
j bus jo pirmos apsistojimo vie-

sės protestas. Bet kuomet pir-1 
mininkas pakeitė vieną komisi-l 
jos narį ir į jo vietą paskyrė 
Zabulionį tuomet visi sustojo 
kėlę trukšmą. Gi balsų skaity
mo komisija nebuvo “bolševikė
lių” pusės: Zdanis yra Sanda- 
rietis, Orentas (kuris prižiūri 
Lietuvių salę) ne bolševikas, o 
Zabulionis jokių pusių nelaiko, 
tik SLA. gerovę. Komisija tuo 
tarpu nepataikavo, nes negalė
jo ir nenorėjo. Gi kuomet bu
vo dalinami* lapeliai del balsavi
mo tai aš, rodos gana garsiai, 
paprašiau finansų sekretorių 
Banionj kad parodytų kuriems 
neduot balsavimo lapelių ir ne- 
priiint nuo jų jei ir balsuotų. 
Banionis parodė tik vieną ku
ris negali balsuot.

Taigi balsavime niekas nega
lėjo turėt progos balsuot, to
dėl kam sakyt kad “bolševikė
liai neduodami finansų sekre
toriui dalint balsavimo lakšte
lius pasinaudojo proga. .. .”?

Prie to, kam rašyti ką “kiti 
šneka”? Korespondentas turi į 
rašyt susirinkimo eigą, o ne ką 
kas šneka ir kokie eina gandai.

Užbaigdamas ve ką sakau: 
jei korespondentai norėsit ra
šyt iš SLA. 14-tos kuopos susi
rinkimo žinias tai rašykit tei
singai ir negadinkit man “biz-

Reikalauju Siuvėjų
Reikalauju siuvėjų prie mo
teriškų ploščių (coats), dir
bti mašinomis ir rankom. 
Atsišaukit tik patyrę darbą.
Kreipkitės pas

JUOZAS BINDOKAS 
1194 E. 79 Street Cleveland 

(Durįs iš šono)

— Patarimas Dykai —
“Dirvos” Skaitytojams.

UŽ PATARNAVIMĄ MOKATE.
HENRY J. MENDELSOHN 

(Advokatas iš Kauno) 
į.387 East 2 tth Street Cleveland

Nelaimė automobilije. Gruo- 
1 džio 17 d. ryte važiuojant į dar- 
I bą patiko nelaimė keturis dar 
I bininkus, Jom Laga, 6707 Lin 
1 wood avė., kuris kėravo auto- 
Į mobili, ir su juo važiavusiu, 
j Vincą Ragažinską, 6711 Lin 
i wood avė., Antanu Jankauską 

15-13 E. 70 st., ir Edward Sheic
I 6914 Trombley avė. Važiuojam 
skersai Euclid avė., kitas vyra- 

! girtas lėkdaniits išilgai, nepai 
: sant raudonų signalų užlėkė :>,n* 
jų ir apvertė automobilį. La-

- ga mirė tą pat vakarą, Jankau 
Iskas randasi Mt. Sinai ligonbu- 
I tyj su suskaldyta galva. Raga 
| žingui sumušta ranka, E. Sheic! 
aplaužyti šonkauliai.

j Neatsargus važiuotojas tap 
sulaikytas ir pastatytas po pa-

l ranka iki teismo.

‘hi.STSppTi 
1 DE^TSSTAS | 
!St. Ciair Av., kamnas^

E. 79th St.
Darbas garantuotas. | 
Kainos prieinamos. E 
VALANDOS: 11 RYTE F(

IKI 8:00 VAKARE. $ 
1

Leone Labriola
sunkios vogos Airių čampiona- 
to jieškotoju, ir vienu iš ge
riausių sunkiųjų ristiku tarpe 

i kokie šiandien yra.
šis An-isis bus Sarpaliui kie

tas riešutas, ir sako vienas is 
! aršiausių kokį kada Sarpalius
■ turėjo, nes nesenai McGuire 
vieną sykį paguldė Strangler 
Lewis, kuo retai kuris ristikas

j gali pasigirt. Taigi Sarpalius 
j turės slinkiai dirbt su šiuo Ai- 
, riu. nes Sarpalius taikosi prie 
j ristyniu su Strangler Lewis, 
i Jeigu Sarpalius laimes su šiuo 
| Airiu tai jis galės kibti prie 
, Joe Stecher. Joe Malcewicz ar
ba Strangler Lewis, ir Marotta 
prižadėjo Sarpaliui sustatyti j: 

i su vienu iš paminėtų ristiku.
Bus Keturios Poros

i šiose ristynėse bus keturios 
I poros, pirmutinėse dviejose im- 
j sis Charley Fox su George Be-
■ loti', Bulgaru. Frank Noewer 
su Young Zbyszko pirmutinėj 
poroj.

1 Tikietai parsiduoda “Dirvoj”, 
pas Dreher’s, 1226 Huron rd. 

j ir tą patį vakarą salėj. Pra- 
! džia lygiai 8:15 vakare.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

j Pcžėla Wisconsin valstijoje 
pasekmingai dirba nugalėda
mas drutuolius kokius jam ten 
pastato.

Kiek teko -patirti, po Kalėdų 
Požėla žada atsilankyti pas sa
vo draugus Clevelande. nes ža
da būti kur netoli CIevelando.

@
 Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susivienijimo 

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

ŠIOJ NEDĖL1OJ lygiai 3 v. p.p.
Tema “Kristaus Gimimas” 

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

THE
TELLING BELLE VERNON 

COMPANY
didžiuojasi patarnavimu kokį ji suteikė Cleve- 
landui per 1926 metus, ir su ta pačia mintimi 
apie CIevelando gerovę mes ineiname j Naujus, 
1927 metus. •

Visa musų energija ir musų pastangos bus 
nukreipta i tai kaip geriausia jums patarnauti.

LINKIM JUMS VISIEMS LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGU NAUJŲ METŲ.

THE
TELLING BELLE VERNON

COMPANY

! Komarai} Ėmėsi su čanipio- 
nu Joe Stecher

Jack Sharkey sumušdamas 
juoduką parodė jų tautai kaip 
Lietuviai tvirti.

O ristikos Juozas Komaras, 
kuris dabar ritasi jau pora mė
nesių pusiau juodukų krašte, 
Tennessee ir Mississipi vaisiuo
se, irgi garsina Lietuvius kai
po stipruolis, nes ten visi Ko- 

i maro klausinėta ar Lietuviai 
visi tokie dideli kaip jis.

Ten Lietuvių vardas nebuvo 
girdėtas, arba jei girdėtas tai 
tik nuo to kaip Sharkey laimė
jo, o dabar Komaras ten imda
masi.-: privertė Amerikonų laik- 

į raščius rašyti apie jį tiek kad 
Į Lietuviai tik turi džiaugtis.
i Gruodžio 16 d. Memphis, 
j Tenn., surengta Komarui ris
tynės su Amerikos sunkios vo
gos ristiku čampionu Joe Ste
cher. Laikraščiuose prieš ris
tynės plačiai aprašyta Komaras 
ii' jo ypatybės.

Štai kąl rašo “Commercia 
Appeal”, diena prieš ristynės:

“Jei fiziška viršenybė skai- 
1 tysis tai Juozas Komaras, mil- 
i žinąs Lietuvis, turės patogu
mus savo pusėj kuomet jis su
sikibs su Joe Stecher, čampio
nu, kur Stecher išstatys savo 
titulą pavojum Sutartyje nėra 
apvaržymų Komarui eiti atvi
rai laimėti čampionatą ir jis 
turi atvirą kelią prie to. Jiedu 
turės laimėti du sykiu iš trijų, 
be apribavinio laiko.

“Komaro mylėtojai sako kad 
jis turi progą priploti čampio- 
ną, o kiti sako kad jeigu ir ne
paris jis tai kažin ar Stecher 
galės paristi Komara du sykiu 
ir kiek tas truks. Lyg tyčia 
priplojimas abiejų pečių to 
mastodoniško Lietuvio neišrodo 
lengvas dalykas.

“Didtlis skirtumas yra fiziš
koj mieroj abiejų tų ristiku. 
Komaras per penkias savo ris
tynės čia išrodė pilnoj sveika
toj. Jis išrodo turįs neapribo
tą spėką laikytis. Komaras, 
kuris yra 30 metų amžiaus, yra 
keturiais metais jaunesnis už 
savo priešą.

Komaro kaklas kaip praeito
se ristynėse pasirodė yra nepri
einamas hedlokams. Jo fiziška 
viršenybė yra griežtai apsiriba- 
vus viršuje juostos. Stecher 
savo spėką turi savo kojose, 
ir jo šlaunjs puse colio stores
nėj už Komaro.

“Stecher daugiausia vartoja 
savo kojas kaip kiti ristikai 
rankas ir jis savo žirklėm daug 
laimi. Bet kiek jo žirklės tu
rės reikšmės ant didelio Koma
ro sudėjimo ir kaip Komaras 
ginsis nuo jų teks pamatyti. 
Daugelis bandė Komarą žink- 
lėm priploti, bet buvo be pasek
mių.

“Komaras sako jis eina į ris
tynės su Stecheru ne apsigyni
mui, nes žino kad ne tokiu bu
du gali laimėti. Jis sako eina

Atsirado Sharkiui Prie
šas

Iš aiškiausių dabar žinomų ir 
matomų priešininkų musų pu- 
gilistui Jack Sharkey ant kelio 
į čampionatą atsistoja kitas at
sižymėjęs kumštininkas, Jack 
Delaney. Bet Delaney yra pu
siau sunkiosios vogos kumšti
ninkas ir yra tos vogos čampio
nas.

Jeigu Delaney nori muštis su 
Gene Tunney, dabartiniu čam- 
nionu, pagal New Yorko valsti
jos taisyklių jis turi rezignuoti 
iš dabartinio savo čampionato 
ir pasiduoti į sunkiųjų kumšti
ninkų eiles. Bet kitos valsti
jos pavelija būti ir savo eilėj ir 
eiti į sunkiosios vogos, čampio
nas jeigu įstengs.

Delaney kada kumščiuojąs: 
pusiau sunkiojoj srityj turi tu
rėti 175 svarus, bet kai no tai 
jis daauga iki 185, kaip buvo 
Sharkey kuomet sumušė neg
rą.

Sharkey “Išrinktas”
Benny Leonard, pažymus pu- 

gilistas, buvęs lengvos vogos 
čampionas, parinko Jack Shar
key kaipo busintį čampioną ir 
tą kuris sumuš dabartinį čam
pioną, Tunney.

Sharkey sumuš Tunney pir
mu sykiu kada jie susitiks. Jis 
yra čampionui išaugęs ir išsi
vystęs, jeigu kada toks jauni
kaitis buvo.

Jack Dempsey pralaimėjo sa
vo titulą iš baimės, kuri jį su- 
paraližiavo, o ne nuo apnuodi- 
nimo, sako Leonard.

Leonard žino Tunney geriau 
negu kas kitas šalip jo šeimy
nos. Jis žino ir Dempsey ge
rai. Ir Leonard tėmija Shar
key su tikro eksperto akimi.

“Aš mačiau daug sunkiųjų 
kumštininkų ateinant ir praei
nant”, sako Leonard, “bet nie
kad dar nemačiau nei vieno pa
sirodant su tekiu smarkiu pa
gerėjimu kaip Sharkey. aLi 
tik jis tobulinasi per ateinan
čius kelis mėnesius kaip jis da
rė praeityje ir jo niekas nesu
laikys — Tunney nei niekas 
kitas.

“Jis yra jaunas ir smarkus, 
toks smarkus kaip buvo Demp
sey kada laimėjo. Tokio tipo 
kumštininko reikia numušimui 
Tunney. Bile kumštininkas ku
riam štokuos drąsos bus su
muštas pirm negu pradės su 
Tunney.

“Kiek aš žinau sunkiųjų pu- 
giiistų eiles šiuo laiku, Sharkey 
yra vienatinis kuris turi progą 
sumušti Tunney.

“Jeigu Dempesy kada nors 
norėtų bandyti atsimušti savo 
pralaimėtą čampionatą jis turi 
eiti tiesiog su Tunney. Shar
key yra perjaunas ir perkietas 
del jo.”
Sharkey Traukiasi nuo Fugazy

Sharkio inanadžeris Fugazy, 
kuris sustatė jį su negru per
eitą rudenį, gal neteks Sharkio, 
nes Sharkey sako kad Fugazy 
neturi gana dideliu vietų kurio
se galėtų rengti kumštynes.

Fugazy norėjo turėt Sharkey 
po savim ir surengt dar vienas 
dideles kumštynes.

Sporto rašytojai sako kad 
Sharkey turėtų būti dėkingas 
Fugazui ir būti su juo, nes jis 
davė jam progą ir iškėlė į da
bartinę aukštą poziciją.

Karolis Sarpalius statomas 
su Victor Sandow, sunkios vo
gos Vokiečiu ristiku Grand Te
atre Akrone, pirmadienio va
kare, Gruodžio 27 d.

Sarpalius yra vienas iš veik
liausių ristiku toje sporto šako
je šiose dienose, Bostone jis 
yra vienas iš geriausių publi
kos traukėjų į rystynes. Tiek 
galima pasakyti apie Sarpalią 
kad jis yra didelis kreditas ris
tyniu lauke ir per tą trumpą 
laiką kaip jis pasirodė profesio
nalų ristiku eilėse jis patapo 
vienas iš populiariškiausių ris
tiku šioje šalyje.

Karolis Sarpalius šiandieną 
stovi kaipo vienas iš pirmaeilių 
siekėju prie sunkios vogos ris
tiku titulo.

Victor Sandow, kurį Sarpa
lius sutinka Akrone pirmadie
nio vakare, yra vienas iš ga
biausių ristiku kokis tik yra ži
nomas.

šis Sarpaliaus pasirodymas 
Akrone yra pirmutinis.

Suimtas už pačios nužudymą. 
Gene Palmer, 38 m., iš Barber
ton, pasodintas apskrities kalė- 
jiman apkaltintas pirmo laips
nio žmogžudystėje sąryšyje su 
nužudymu savo pačios, 25 m., 
kurios lavonas rasta “Lime eže
re” netoli Columbia Chemikalų 
dirbtuvės pereitą savaitę.

Užmušęs moterį permušda- 
mas galvą geležgaliu, Palmer 
įmetė lavoną į ežerą paslėpi
mui savo darbo, kaip sako poli
cija. Jiedu nesutiko tarp sa
vęs.

Akronas gyventojų skaičiu
mi auga žymiai. Skaitant sy
kiu su priemiesčiu Fairlawn, 
gyventojų Akrone yra 209,512, 
kaip parodo naujas miesto di- 
rektorius-knyga.

1925 metais vieno Akrono 
gyventojų buvo 193,508.

REIKALAUJU MEKANIKO
Mike Jocis nori gauti sau ge

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

154 Wooster Ave. Akron, O.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje:
Užrašykit jiems “Dirvą”

Pranešu Visiems
Clevelandiečiams

Šiomis dienomis užpildžiau savo 
krautuve 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.

Tik kų gavau daugybę labai gra
žių elektriškų lempų, pagal naujau
sio išdirbimo 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
6704 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.

ANTANAS S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas 

Fotografas
Linki savo rėmėjams ir draugams

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų.

1 197 East 79th Street Cleveland, Ohio.


