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Lietuvos Santikiai su LENKAI NEDRYSTA 
PULT LIETUVOS

NUŽUDYTA ŪKININ
KAS SU ŽMONA

Linkime visiems “Dirvos” skaitytojams 
mingų Naujų Metų. “Dirva

Rusija Lieka po Senovei
*

IR DARBININKŲ ŽINIOS !

VALDEMARAS SA-* 
KO SUTARTIS NE - 

BUS ATMESTA

| Varšava. — Pranešimai 
Lenkų-Lietuvių karą yra 
dėti, ant kiek tas- liečiasi 
kų pusę. t

Iš patikimų šaltinių žinoma I dojo šautuvą ant vyro, o mote- 
kad ir Lietuviai nekoncentrtio-, rį užmušė muštinai kokiu sūn

ija didelių kariiiinenių prie savo.kiu daiktu kuomet ji puolėsi į 
Reikėtų Tartis, bet su irųbežiaus. Jeigu Lietuva ata-1 pagalbą vyrui.

kuotų Lenkus, Lenkai pasiryžę žmogžudis nesugyveno su sa- I .
, 1 tik gintis prie rųbežiaus, nesjvo' moteria ir nužudytųjų na- 
*7 | kitaip darant Tautų Sąjungai muose buvo jo trįs vaikai, ku- 
,j sukiltų prieš Lenkiją, tuomi ap-Į rixos jie sakė paimsią sau už 

| sunkinant Lenkijos diplomat;-) augytinius jeigu jų šeimyninis 
gyvenimas nepasitaisys. Bai
mė netekimo savo vaikų sako 
privedė jį prie žmogžudystės.

Pirmiausia žudystės 
buvo mesta ant
ninko nužudytų ukėj ir jis bu
vo suimtas, bet 
kad ne 
dė kaip.
šaukęs

apie
per-

Len-1 prisipažino nužudęs savo pus
brolį ir jo žmoną. Jis panau-

Washington Courthouse, O.
Tūlas Leo Halterman, 27 m..

AR VERTA PROTESTUOTI — IR KĄ 
GELBĖS

Kuo?
Nekurie siūlo šaukti

linga kraujo liejimo, ’ rei 
žudymo Lietuvių pačių 
savęs.

Tokio smurto 
kita partija kokį 
ščionįs-klerikalai, 
nuo jų nukentėjo 
žai.

Kaip jie elgsis

(NUO REDAKCIJOS)
Lietuvoje įvykus valdžios 

I perversmui nekuriose kolonijio- 
se išnešta protestai prieš tai.

Chicagoj daryta du mitingai, 
vienas po “Naujieniečių” įtaka, 
kitas po bolševikų įtaka.

Ir vieni ir kiti smerkia fašis
tus ir reiškia užuojautos Lietu- i 
vos liaudžiai, tuomi, žinoma, tii-i 
kėdami gauti užuojautą ir ne-; 
trinčių savo nusistatymo Ame-1 
rikiečių, kurie labai reikalingi 
tų laikraščių bizniui.

Patariame “Dirvos” skaityto-1 
jams ir toliau laikytis šaižes
niais ir neklausyti ką jie rašo, 
nes viena, jie perkeist dalykų) 
negalės, Lietuvos žmonės patįs 
ką darys padarys, o antra, jei 
jie ir bandytų ką nors daryti

jau n 
sureng 
ir jei; 
tai vis

didelę 
tarptautišką konferenciją 
darymui tvarkos Chinijos 
irutėje. Tai išrodo geras 
manymas. Bet su kuo valsty
bės galėtų tartis kuomet Chini- 
joj nėra atsakomingos valdžios. 

Jei tarsis su Pekinu tas nie- 
, nes Pekiniečių

I kad taip lengvai įvykęs, greitai i pasižadėjimai beverčiai.
turėsi Jeigu tartųsi su Kantonu tai 

dar mažiau reikštų, nes išrėdy
tų stengimasi susikalbėti su 
subolševikėjusia Kantono val
džia, O ką gi tartis su paski
rais vadais, čangu arba Wu?

Visos valstybės susirūpinu
sios tuomi, nors nenuduoda. Ir 
ištiesų sunku ką nors padaryti 
su Chinija nors.ii’ žinotum kaip 
pradėt. - <

Tuo tarpu Rusijos raudonieji 
ežiukai bando kuodaugiausia 
veikti ppr sąvo agiiatunuš, Unt 
tamsios Chinų liaudies žadėda
mi jiems rojų.

(Lietuvos Pasiuntinybės Ofi
cialiai Pranešimai) .... I 

Kaunas, Gruodžio 20. — Eltai 
I praneša kad ministeris pirmi-1 

"juodžiausias metas”, ka- ninkas Prof. -Valdemaras laike 
savo pasikalbėjimo su užsienių; 
spaudos žurnalistais, išaiškinęs Į 

. v . Iperversmo priežastis, pareiškė ko nereiškia,

Kasyklų Aukos
šiais metais jau su virš 2,000 ■ 

angliakasių ‘ užmušta Suvieny-.j 
tų Valstijų kasyklose. 1— — t 
nėra ‘______
dangi kasyklų istorijoj 1907 m. 
žymisi savo baisumu, kuomet 
užmušta 3,242 darbininkai.

1910 metais užmušta 2,821, 
o 1913 m. žuvo 2,785. i !

1907 metais buvo tokių atsi- legalizuotas perversmas 
tikimų kaip gruodžio 6 d., Mo-i nepaprastai svarbių pasekmių, 
nongah, W. Va., kuomet žuvo | nes sustiprino tautinį jausmą 
361 darbininkas dulkių eksplo-j jr pasitikėjimą savo jiegomis.
zijoj. Jacob’s Creek, Pa., už-į Tatai turės įrodyti Lenkams

, kad negalima Lietuvos paverg
ti pasinaudojant perversmu, ir 
todėl privers Lenkus 
taikymosi geruoju.

Perversmas parodė 
revizuoti Konstituciją

Į riausybė turėtų daugiau veiki-
I mo Jaisvės? Užsienių politikoj
' svarbesnių atmainų nenumato- 

Aršiausias Į ma.

zijoj. Jacob’s Creek, Pa., už
mušta 239 darbininkai vienu 
sykiu.

Francuzijoj 1906 metais ka
sykloj buvo tokfci eksplozija ku
rioj užmuša 1.1&0 darbininkų.

Anglija ir Japonija taipgi tu
jų atsitikimus kur kasyklose, 
vienu sykiu žuvo daugiau negu 
kada nors žinoma atsitikus Su-

_;vięn^tose Valstijose,
; TKašyklį gaisrai taipgi nune

ša daug gyvasčių.
toks atsitikimas buvo Cherry | 
Hill, Ill., Lapkričio 13, 1909 
kuomet žuvo 259 gyvastįs.
| ■ —--------------------------

500 Amerikos- ūkininkų,
dovaujant Amerikos Ūkininkų 
Biuro pirmininkui, rengiasi ap-) 
keliauti septynias Europos vai-j 
styles sekančią vasarą, patyri-, 
nėjimui jų ukininkystės ir gy-irius — Masiliūnas; antras sek- 
vulių auginimo.

West Virginia kasyklų savi
ninkai kuriose dirba ne-unijis- 
tai darbininkai numušta darbi
ninkams algos 20 uošinjčių. Sa
ko kad anglies kainos nupuolė 
užtai priversti buvo ir algas 
mažinti.

Buvo paskelbta kad Fordas) 
rengiasi išdirbti šešių cilindrų 
automobilius, bet pats Ford tą 
užginčija ir užsiims dirbimu 
tik dabartinių fordukų.

Automobilių industrijos viso- 
sose šakose, kaip apskaitliuoja, 
dirba 3,445,000 darbininkų ir 
gal but dar 6,000,000 darbinin
kų turi darbus industrijose pri
klausančiose prie ir nuo auto
mobilių.

jieškoti

reikalą 
kad Vy-

nt Kaunas, Gr. 20. — Seimo 
prezidiumas susidarė šitekioje

I sudėtyje: Pirmininkas — A u 
I Stulginskis, pirmas vice pirmi
ninkas — Kun. M. Krupavičius, 
antras vice pirmininkas — Dr. 

į_ j Ambrozaitis; pirmas sekreto-

Daug Mirė nuo Degtinės 
per Kalėdas

- Dayton, 
priežasties 
barhių su 
Fisher, 35
pačią ir pats nusišovė.

O. — Susigraužęs iš 
netekimo darbo, po 
pačia, tūlas Almon 
metų, peršovė savo

Kompanija Degtinės 
Kontroliavimui

Suv. Valstijų kongresui pa
duota bilius autorizavimui įs
teigimo $100,000,000 kompani
jos kontroliavimui išdirbimo 
degtinės medikaliams tikslams. 
Ton kompanijon neineis valdiš
ki pinigai, ją sudarys privačiai 
žmonės, ir galim spėti kad jie 
padaryt milžinišką pelną.

Šitokiame atsitikime valdžia 
galėjo paimti monopolį į savo 
rankas, bet jeigu butų valdžios 
rankose tai tikrai tokia įstaiga 
neišsiverstų bet duotų deficitą.

retorius — Jočys.
(Nuo Red.: Seime pusė 

stovų nedalyvauja, ir todėl 
tik išrinkta yra išrinkta iš 
lyvaujancių, ir jie visi yra
tos “naujos dvdsios” šalininkai 
kurie valdžią pagrėbė.)

kas 
dti- 
jau

McDermott Apkaltintas

Canton, O. — Pat McDer- 
tapo atrastas kaltu pirmo laip
snio žudystėje už nužudymą 
vietinio 
Mellett 
gynėjai 
teishą.

Taip pat prasideda tardymai 
kitų dviejų jo sėbrų.

dienraščio redaktoriaus 
pereitą vasarą. Bet jo 
apeliuoja į aukštesnį

Špiegas Pametė Darbą

Maskva. —- Vienas Latvijos 
špiegas kuris veikė Rusijoj, pa
siryžo pasiduot sovietų polici
jai, nes apsisprendė kad jam už 
tą darbą Latvija neužmoka ga
na. Keturiasdešimta šeši kai
miečiai gyvenę toj srityj kur 
šis veikė tapo įpainioti jo pasi
davimu, ir suimti kaipo šnipai 
ir šmugelninkai.

Sirzane įsteigta Bedievių ka
pinės, prašant Bedievių Drau- 
gijai, kokių dabar Rusijoje yra.

Juodose jurose laivui užėjus 
ant smėlio ir apvirtus prigėrė 
19' pasažieriafc

Per Kalėdas Su v. Valstijose 
daugelis žmonių neteko gyvas
čių nuo nuodingos degtinės, ku
ria pasičestavojo iš džiaugsmo 
Kristaus 'užgimimo.

Viename New Yorke mirė 22 
ypatos nuo tų nuodų, ir visoje 
šalyje mirusių skaičius sieks į 
50 ypatų.

j sunkinant Lenkijos diplomati- 
1 nius ir ekonominius vargus.

Patirta kad Lenkija stengia
si gauti $100,000,000 užrubezi- 
nę paskolą. Pasekmės neleng
vos, kadangi valdžia 
užstatyti kokį nors 
užtikrinimą.

Reikalinga Lenkijai 
tarp kitko ir sustiprinimui pi
nigo, nes bijoma kad sustojus 
anglies eksportui į Angliją ir 
netekus kitų užrubežinių rinkų 
netekus kitose šalyse am 
rinkų kai Anglijos streikas 
sibaigs, kas visai nupuldys 
nigų kursą Lenkijoj.

(Nuo Red.: Tokioje tai 
dėtyje randasi Lenkai, ir iš jų 
pusės ^greito pživojaus nematyt, 

f*. , . ’’ , A. .nors nekurie musų laikraščiai 
gąsdino ir -gąsdina.: • Tvarkoje j 
esant .’.Lietuva šiame Lenkų sti- 
glerimo laike gali lengvai apsi
ginti. Tik reikia saugotis, .ne- 
suglerti patiems, nes tada i jei 
ne Lenkai tai bolševikai 
pasinaudoti proga.)

atsisako 
ypatingą

paskolos

pi-

pa

gali

ir k;

kaltė
buvusio darbi-

vėliau susekta 
tas darbininkas' nužu- 
tikrasis žmogžudis pa- 
policiją pasakojo, bet

jis pats tą darbą papildė.
. žudeika sugalvojo ir papasa
kojo kad jis naktį girdėjo žu
domą moterį šaukiant,
nežudyk!" ir kad Sam buvo to

. | tai jų vaisiai jiems patic 
I naudingi ' arba pavojin;
palūkėkime kad nerei'k 
bar be reikalo kraujas 1 

Aukų jokiai revoliuci.
I duokite, ir nekurstvkit 
i Liet uvos žmones prie su 
! iki nepaaiškės kas bus t 

Lietuvos politikieriai ’ 
tvaikais, ar vieni ar kiti.
socialdemokratai su 1 
čiais Liaudininkais sodin 
jiman ir rengė bylas kl 

. _. , , . ■ veikėjams, dabar tie a1mui, o ne Lietuvos labui, nei,., , , _kiša kalėjimai! Situos. C 
Į to klerikalai persekiojo 
I kius, už ką mūsiškiai ga 
džią ėmė spausti anuos 
yra užburtas ratas, į ku 
žiūrėdami nęjąifci turin 
tą patį daryti: ėstis tarj 
ir pagelbėti aniems visu 
vėjavaikiškuose žygiuos;

Jeigu negalima išmoki 
| verčiau nesikiškime į jų 
kus 
vos 
not i 
bus 

Kodėl 
Amerikoje? 
apšviesta.

“Sani, įaj tik darytų toliau savo biz-|

buvusio darbininko vardas. Po Lietuvos liaudies gerovei.
to šauksmo, sako, jis pamatė 
lauke automobilį, kurin įšokęs 
vyras nuvažiavo. Ant tokio 
apipasakojimo tapo surastas 
tas darbininkas, bet detekti- 
vams neilgai tinko susekti tik
rąjį žmogžudį.

Jis tapo pervežtas į kito ap
skrities kalėjimą kad
gyventojai nepadarytų, užpuoli- 

iš įširdimo už tokį darbą.

vietiniai

| mo

mes netalpinsime, 
gal kas ir ban- 
- prikišti- “£ašiz- 
buvo ir bus tau- 

gynė ir gins 
tik

Protestų 
nežiūrint kad 
dys btipirvai”, 
mą”. “Dirva’
tiška pirmiausia, 
tautos reikalus, o paskui 
partijos, kuomet tauta bus 
rūpinta.

Taip privalo manyti ir visi 
mylinti savo tautą Lietuviai.

Netalpindme ir Sandaros cen
tro valdybos pareiškimo, kuri 
šaukia ‘/Vyrai! Amerikos Lie
tuviai ! Lietuva yra Lietuvių 
Tautos priešų rankose I” “Pa
kol Lietuva nebus iš jos priešų 
atimta... .kiekvienas Sandarie- 
tis ir kiekvienas Lietuvis pi’i- 
.valo dėti visas pastangas Lie
tuvą gelbėti.’’.

Sandaros centras šaukiasi 
net aukų! Nejaugi mano kelt 
revoliuciją ir žudyt Lietuvius?

Sustokit, vyrai, kolei dar ne 
pervėlu, nes tolimesnis maištas 
Lietuvoje tikrai įves ten Len
kus ir bolševikus, o tada jau 
po Lietuvos! Dabar dar ji yra 
musų, nežiūrint ar ją valdė 
Griniaus ar 
lininkai.

Smetona 
kada buvo
kartu, nejaugi dabar pražudy
tų?

Jeigu kiti nėra ' žmonėmis, 
bukime mes žmonėmis ir rū
pinkimės likimu tų kurie nie
ko nekalti o turės kentėti 
musų prasišokimą.

Kada mūšų tautai gręsia 
paliovos pavojus iš Lenkų
bolševikų, kas gali drysti ardy
ti viduje taiką, po to kada 
vanduo sudrumstas, jieško 
prapulties savo broliams?- 

Mes pasmerkiame tai ką 
rė vadinami fašistai, nes
buvo pačių krikščionių-demo
kratų pasiryžimas ' sugryžt į 
(raidžią ir valdyt, bet dabar no
rėt iŠ jų išplėšti jau reikalinga 
sukilimo visame krašte, reika-

žaislus, švieskime 
liaudį, nes galim tik 
kad kokia bus liaudi; 
ir vadovai.

tokių rietynių 
Dėlto kad

Žmogžudystės - Chicagoj;
Skaitlingos

Clovis, N. M. — Tūlas Geor- 
rušių I ge Hassel tapo suimtas sąryšy

je su nužudymu savo šeimynos 
iš devynių ypatų, ir po to jis 
prisipažino nužudęs dar kitas 
keturias ypatas keli metai at
gal. Tai buvo jo pirma pati ir 
trįs vaikai. Dabar vėl susekta 
kad jis nužudė savo antrą pa
čią ir aštuonis povaikius.

Lavonai rasta duobėje ant 
jų ūkės. Kuomet policija jį 
klausinėjo, jis bandė nusižudy
ti kišeniniu peiliu, bet tik su
sižeidė ir tapo nugabentas į li- 
gonbutį. Jis yra 45 metų am
žiaus. Kada žmonės pasigedo 
jo šeimynos jis sakė kad išva
žiavus į kitą valstiją.

Nužudė 13 Ypatų

Chicago. — Visokių 
kriminališki prasižengimai, iš
skyrus namų .apvogimus, Chi
cagoj žymiai padidėjo propor- 
cionališkai su gyventojų daugė
jimu per praėjusius 25 metus, 
žmogžudystės padaugėjo mil
žiniškai, nes 1905 metais už
mušta žmogžudiškais tikslais 
42 ypatos, o 1926 metais net 
176 ypatos.

Nuo 1920 meų, teisėjai pa
siimto 255,787 ypatas į. patai
sos namus; 2,700 į apskrities 
kalėjimą; 54,953 pirmų prasi
žengėlių paliuosuota; ir nuo 
709,517 išrinkta įvairios pabau
dos.

Didžiausia pakilęs prasižen
gimas tai automobilių vagystės, 
nes 1908 m. pavogta 145 auto
mobiliai, o šiais metais pavog
ta 129,923. žinoma, daug jų 
surasta.

Francuzijoj prasidėjo pirkėjų) ™did*° 400Itina, prisipažino policijai nušo-
streikas. Kalėdoms ateinant, nuoa- 
pirkimai vietoj padidėti dar su
mažėjo ir per' Gruodžio mėnesį 
pirkimai nepasiekė to kiek nu
pirkta Spalių mėnesį.

Kalėdų Aukos nuo Au
dri;, Speigų

Lietus, tvanai, audros ir 
sniegas nunešė daug gyvasčių 
ir padarė baisius nuostolius 26 
Gruodžio per visą šalį. Vieto
mis užtvino upės, kitur baisus 
speigai siautė ir visur žmonės 
nukentėjo. Keliolika ypatų ne
teko gyvasčių.

Štai kur Pinigai Eina
Senatas Washingtone perlei

do bilių pavelijantį sunaudoti 
$70,000,000 uostų ir upių už- 
žiurėjimui ir aptaisymui bei gi-' 
linimui visose šalies dalyse.

Zeppelinu Lėks Aplink 
Žemę

valdo Smetonos ša-

nepražudė Lietuvos 
prezidentu pirmu

100,000 Beproč 
New Yorke

New York. — Vienas 
tojas sako kad New York 
vėso dabar randasi suvirs 
šimtas tūkstančių nepil 
čių žmonių, kurių kitaip i 
ma pažinti iki neprisieins 
durti.

Jis tikrina patyręs ger 
65 nuošimtis uždarytų I 
muose žmonių yra nepili 
čiai, o ne kriminalistai.

Užsimušė Ore Keturi 
Lakūnai

Rantoul, Ill. — Keturi armi
jos oficieriai užmušti . orlai
viuose kada ore susilėkė ir su
sidūrė.

Dr. Hugo Eckeener bandys 
apskristi zeppelinu aplink že
mės skritulį. Tas orlaivis bū
davo j amas Zeppelinu išdirbys- 
tėse Vokietijoj, o Eckener yra 
darbų užvaizdą. Kelionėj ma
no padaiyt 60,000 mylių. Iš
lėki ruošiasi Birželio mėnesįr

Pikta Moteris Žmog
žudė

Tusia, Okla. — Viena mote
ris, 37'metų, penkių vaikų mo

vus 
tiną

kitą moterį, 46 metų, 
septynių vaikų.

mo-

Automobilių Nelaimės
Suvienytose Valstijose mir

čių automobilių nelaimėse per 
1926 metus buvo nuo kiekvieno 
100,000 gyventojų po 18.8, ar
ba viso neteko gyvasčių 21,627 
ypatos. 19,335 iš tų mirčių at
sitiko tirštai apgyventose sri
tyse, miestuose ir tt.

19 .Užmušta

Rockmart, Ga. — T 
niam susidūrus kelyje iš 
mi, Floridos, į Chicagą, u 
ta 19 ypatų ir 29 sunki; 
žeista.

be
ir

jau 
tik

da
tai

Mirė Japonijos 
Imperatorius

Tokio. — Gruodžio 25 , 
simirė plaučių uždegimo 
Japonijos imperatorius J 
to. Jo vietą užinfa jo f 
kuris jau nuo 1921 metų 
šalį kaipo regenntas, pat 
114-tas imperatorius.

Japonai savo imperati 
apgailaus metus laiko.
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Is Lietuvių Gyvenimo. |
•ITTSBURGH, PA.

idaringas Pivarono Darbas 
lusu biznierius duonkepis 
ras Pivaronas sumanė ir 
kdė prakilnų labdaringą 
bą. Jis pasigarsino tarp 
os Lietuvių kad per Gruo- 

> mėnesį nuo kožnos duonos 
alo nuo jo perkamo jis pa- 
•ia po vieną centą Lietuvos 
laičiams Kalėdų dovanų.
ir Lietuviai tam atjautė ar 
ir ar nupirko daugiau duo- 

kad tik daugiau jo centų 
itų į našlaičių fondą neži- 
„ bet vistiek Pivaronas lai- 
i savo žodžio ir nuo parduo- 
per Gruodžio mėnesį duonų 
:arė našlaičiams auką, ši- 
žinią rašant dar nebuvo pa
ilgęs Gruodis, vienok pavir
inai apskaitliuota kad tokių 
tų Lietuvos našlaičiams iš- 
sumoje apie $200.

’. Pivaronas Gruodžio 21 d. 
kėši Clevelande ir kiek pa- 
iau- gavo “Dirvoj” Kauno ir 
niaus našlaičių įstaigų ant- 
us ir pinigus pasiuntė.
?uvo kitų musų biznierių 
ie Pivarono sumanymui už- 
lėdami norėjo pakenkti gar- 
dami kad jis tokiu pasigar- 
imu nori daugiau sau biznio 
laryti. Bet jis ištęsėjo savo 
į, kas yra labai pagirtina.

Tautietis.

Visokios Žinelės
’ittsburge ’įvyko daug viso- 

atsitikimų, bet laikraščiuo- 
mažai kas pranešama, turbut 
ai kad Pittsburgiečiai neturi 
o laikraščio, vieni skaito to- 
kiti kitokį, o musų kores- 

identai kai kada ir pamiršta 
■ašyt, o gal laiko neturi.
štai praėjo J. Babravičiaus 
ra su šaliapinu neaprašyta, 
Lietuvių buvo nuėję gana 
ig ir visi gėrėjosi savo tau- 
:iu, nors Pittsburgo laikraš- 

prie Babravičiaus dainavi- 
kabliukų jieškojo.

Juvo ir koncertas artistės 
dos Sipavičiūtės, gana suju- 
o Pittsburgiečius, bet vis 
ylėta.
'ia jau buvo inėję į madą 
ie koncertai kurių plakatuo- 
buvo artistai išgarsinti kuo- 
šiausiais, o scenoje kai pa
gydavo tai kaip Dievas da- 
tuo ypač atsižymėjo komu- 

:ėliai, kad reikėjo net kc- 
uot svetainės lėšų padengi- 
. Taigi daugelis ir apsiga- 
kurie neatėjo į -artistės Si- 
ičiutės koncertą, nes čia tik 
nu kartu pasitaikė išgirst 
a artistė kuri taip maloniai 
’uikiai galėtų dainuoti.
irmą vakarą L. M. D. salė- 
tasekmės buvo nekokios, gal 
eriau nusisekė ir McKees 
ks miestelyje, bet užtai ant 
th Side, šv. Jurgio parapi- 
salėj, jau dainininkė kitaip 
;ės, nes žmonių buvo pilna 
ainė ir artistė publikai taip 
ko, ir kad butų dainavus 
<i gaidžių tai butų klausę, 
ataikė publika pirmutinę 
stę kuri mažai reklamavosi

PAJIEŠKOJIMAS
jieškau sau brangių ypatų: Jo-
• Agotą Kąšętų. 1923 m. gyve-
• sykiu Hamburge. Iš ten ne- 
Įami išvažiuoti į Suv. Valstijas 
sugryžo Lietuvon. Paeina iš 
rus apskrities. Abu laikė karo

Sųv. Valstijose. Prašau, kas 
e apie juos man pranešti, busiu 

dėkingas. (52)
venčionis, Manantial Rosales, 
Domodoro Rivaclavia,

pep. Argentiną. j

TRENTON, N. J.
Gumų dirbtuvės labai silpnai 

eina. Jau yra daug ir be dar
bo darbininkų. Puodinės ir ge
ležinės nors ir silpniau negu 
normaliai, vienok geriau dirba 
negu guminės. ■ Manoma kad 
po naujų metų ims dirbti ge
riau.

Lietuviai subruzdo su pramo
gų rengimu. Gruodžio 31 d. 
prieš naujus metus Šv. Onos 
Moterų draugija rengia šaunu 
balių Lietuvių Klubo salėje.

O Šv. Jurgio draugija per 
Naujus Metus vaidins dvi ko
medijas: “Blaivininkas su Gir
tuokliu” ir “Kryžiokas”, žada 
būti deklamacijų ir dainų; Po 
teatro bus šokiai. Teatro per
statymas prasidės 6 vai. vaka
re. Bengėjai pasitiki sutrauk
ti skaitlingą publiką, nes vei
kalai bus labai gražus ir žingei
dus. Vertėtų visiems atsilan
kyti, nes retai Trentone teatrai 
tarp Lietuvių statoma. Vaka
ras ruošiama Lietuvių Klubo 
salėj, 32 Dickinson st.

Pina vijas.

Klaidos pataisymas. Perei
tame numeryje korespondenci
jos iš ’ Bayonne, N. J., antgal- 
vyje padaryta klaida, buvo pa
dėta “N. Y.”
■AW.VAW/AVAWA'AWA
Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą” ■
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o. daug atliko, todėl Pittsbur
giečiai ilgai palaikys Liudos Si
pavičiūtės atmintį.

Pittsburgietis.

VYKIT JUOS 
LAUKAN!

Musų bolševikėlių pavydu
mas vienį kitieins. “masių” iš
kelia aikštėn tokius dalykus 
kaip sekantis. Nors tą matė
me ir mes, bet Įdomu kad jie 
■patįs tarp savęs už tą pešasi. 

' štai “Aidas” savo straipsny
je /‘Tėvynės Mylėtojai” išvedą 
kaip kiti bolševikai, vadinami 

į “centristais”, per tokias drąu- 
!gijas kaip Elizabetho, N. J., ko- 
| kia tai “Tėvynės Mylėtojų Dr- 
stė” išnešė protestą Lietuvos 
valdžiai reikalaujantį kad bu
tų įleidžiąma ten bolševikų cen
tristų laikraščiai “Laisvė”, 
“Vilnis” ir. “Darbininkių Bal
sas”. Jeigu butų buvę dadėta 
ir “Aidas” tai šis laikraštis ne
būtų nieko sakęs, bpt dabar 
privedžioja kaip centristai vi
sokiais budais savo kromelį gi
ria ir neva parodo kad jie in
ėję į “mases”. '

Ta “Tėvynės Mylėtojų Drau
gystė” nėra TMD. kuopa, ir ji 
kuomet buvo organizuota be 
abejo turėjo patriotiškus tiks
lus, Bet dabar joje, kaip ir dau
gely.) katalikiškų ir tautiškų 
organizacijų įlindę keli bolševi- 
kėliai nori ponauti, ir vedžioja 
už nosių mažiau apsitrynusius 
darbininkus.

Patartina tokioms draugys
tėms atbusti ir vyti laukan vi
sokius kairiasparniųs ir pasi
daryti vėl tokiomis kaip jų ori
ginaliai principai rodo.

Pradėdamos naujus metus, 
musų tautiškos ir katalikiškos- 
t.-utiškos organizacijos pasi- 
stengkit atsikratyti raudonojo 
teroro kad sulaukę 1928 metų. 
Lietuvos Neprigulmybės dešim
ties metų sukaktuvių, galėtu
mėt- džiaugsmingai ' apvaikščio
ti su tokiu upu kaip' anuose lai
kuose, kuomet organizavotes, 
turėjot ūpą už Lietuvos laisvę 
kovoti. Patria.

CHICAGO, ILL.
Dr. K. Griniaus Pagerbimo Va

karienė. Klerikalų džiaugs
mas delei Lietuvoj įvykusio 
smurto. Chicagieriai griežtai 
smerkia smurtą.
Beta kuri grupė žmonių taip 

nuoširdžiai ir giliai ątsidėkuoja 
savo tautininams vadams kaip 
padarė Chicagos Lietuviai 17 
d. Gruodžio Dr. K. Griniui jo 
'60 metų amžiaus sukaktuvėse. 
Lietuvių auditorijon susirinko 
visi žymesni veikėjai, skaičiuje 
apie pora šimtų, ir prakalbo
mis,1 himnu, telegramais svei
kino didį Lietuvos patriotą.

Kadangi tą patį vakarą ląik- 
raščiai pranešė apie perversmą 
Lietuvoj tai daugelis svečių bu
vo sujudinti šiuo nepaprastu 
atsitikimu. Dr. A. Zimontas. 
vietinis tautininkų veikėjas, tą 
pabrėžė savo kalboj: “Gali or
ganizuotos gaujos jų nuskriau
sti, bet Dr. K. Grinius visada 
pasiliks Lietuvių širdyse.”

Užgirdęs kad jėzuitai su fa
šistais nuvertė demokratinę ir 
konstitucinę valdžią, vietinis 
klerikalų organas “Draugas” 
sukliko dideliu džiaugsmu. Jis 
vėl, mat, jausis neoficialiu val
dančių sferų organu. .Bet šį 
kartą musų “Draugas” atsto
vaus ne Lietuvos valdžią bet 
krašto įstatymų laužytojus ir 
demagogus.

Sandariečiai savo apskričio 
susirinkime pareiškė aiškiai ir 
neabejotinai jog padarytam 
Lietuvoj klerikalų smurtui jie 
nepritaria ir sykiu pasižada 
kovoti atstatymui demokrati
nės respublikos. J. T.

Vaičkaus Dramos Teat
ros Maršrutas

Vaičkaus Dramos Teatras 
lankys sekančias Lietuvių ko
lonijas:

Sausio mėn.:
8 ir 9 d. — Rochester, N. Y.

16 ir- 17 d. — Pittston, Pa.
23 d. — Kingston, Pa.

Vasario rpėn.:
6 ir 13 d. — Cleveland, O.
Teatro repertuaras susideda 

daugiausia iš linksmų veikalė
lių, būtent komedijų, taigi kas 
myli .gardžiai pasijuokti nepra
leiskit progos ir atvykit visi 
pasižiūrėt, tuo labiau kad kiek, 
vienas, žino jog Vaičkaus teat
ras vaidina labai puikiai.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau savo dėdes J. Anu- 

žio. Paeina iš Skuodo m., Kre
tingos apsk. Seniau gyveno 
3149 Emerald st., Chicagoj. 
Kas praneš man į Lietuvą laiš
ku busiu labai dėkingas

Taipgi norėčiau turėti* drau
gų ar .draugių pažįstamų Ame
rikoj, susirašinėti laiškais. Esu 
22 m. amžiaus, dirbu valdiškoj 
įstaigoj. Mano antraašs:

K. Eismantas
Biržai, Rotušes g. 12. Lithuania

PAJIEŠKOJIMAS
JIeškau Vinca Jaką, apie 6Q metu 

senumo, iš Lietuvos paeina iš Lydu
mu parapijos, ŠiauĮių apsk. Ameri
koje gyvena apie 30 metų. Septyni 
metąi atgal gyveno Ęirrison, N. J. 
•lis pats ar kas kitąs žino apie ii 
prašau atsišaukti. Aš_esu jo'drau
gas ir norėčiau ji matyti.

S. RASIS
196 Christie Street Newark, N. J.

Kalėdų Dovana “Dirvai”
KAS DAUGIAU TĄ PADARYS?

T.M.D. RŪKALAI
J. Urbąitis, iš Donorą,:-. P-ą.,' 

rašo: Prisiunčiu $5 čekį ’ del 
atnaujinimo prenumeratos.- savo 
ir vieną prenumeratą1 į Lietuvą? 
A. Bolonini, Kąunas-šančiai. i

Mikas Sinkevičius'iš Tacoma, 
■Wash., rašo: Prašau prisiųsti 
I man knygą “žmonijos Istorija” 
į ir užrašau “Dirvą” savo broliui 
Karoliui Sinkevičiui Ukmergėj. 
Prisiunčiu viso $5.

K. K-Ienauskas, iš New Yor- 
ko, rašo: Siunčiu “Dirvai” ge- 

■ riausius linkėjimus gyvuoti il- 
įgiausius metus tikroj gerovėj, 
i žibėti diena ir naktį su tyra 
i apšvietos ugnele del Lietuvių 
Į tautos, atjausti Lietuvos var
gingą tautiečių padėjimą.

Taipgi lai gyvuoja gerb. 
Spragilas su visais Slaptais 
Spragilaičiais, ir aš slaptai pa
sisakau kad visada busiu nariu 
Slaptos Spragilų Sąjungos ir 
visad busiu “Dirvos” prenume
ratorium nežiūrint kur ir kaip 
gyvensiu.

čia prisiunčiu “Dirvai” $12 
ir meldžiu pasiųsti keturias

PASTA B U KĖS
Komunistų papa Pruseika. 

kuris redaguoja Amalgameitų 
unijos organą, “Darbas”, pasi
gavęs tūlo komunistėlio rąštpą- 
ląikį apie žiaurumą Lietuvos 
kalėjimuose, tuoj pasiskubino 
patalpinti į “Darbą”, pridėda
mas dar nuo savęs. ’’Darbo” 
skaitytojai lai įsitėmija ką tai 
reiškia “baltojo teroro siaut:-1 
mąs.”.

Kadangi “Darba?” yra’ uni
jos organas kuris turi būti be
šališkas tai norėtųsi paklaušti 
Pruseikos kodėl jis nesirūpina 
supažindinti :“Darbo” skaityto
jų su raudonojo teroro siauti
mu, kuris yra daug baisesnis 
už baltąjį terorą.

Kodėl Pruseika nutyli “Dar
bo” skaitytojams apie raudoną
jį terorą Solovecko salos kalėji
me, kur nepąkęsdami baiseny
bių kaliniai patįs žudosi? Ko
dėl Pruseika taip gudriai slepia 
raudonojo teroro žiaurumus?

Neilgai Pruseika per “Dar
bą”, terorizuos Lietuvius. Kaip 
Baltimorės siuvėjai išvijo ko
munistus didVyrius, Goldą ir 
Gitlowa, taip Lietuviai siuvėjai 
atsikratys ir raudonojo pap.ps 
Pruseikos. 

▼ ▼ ■ ▼
Grigaitis susiriesdamas tei

sina buvusį Lietuvos vidaus 
reikalų ministerį Požėlą ir Sa
ko kad Požėla niekad nebuvo 
bolševiku. Matomai Grigaitis 
turį labai trumpą atmintį kad 
pamiršo Kapsuko viešpatavime 
ląįkus Lietuvoje; kuriuose Po
žėla buvo komunistų eilėse, ir 
tik Kapsukui -’ isšidanginus iš 
Lietuvos išsivystė atgal į so
cialdemokratą.

▼ ▼ ▼ /

“Laisvėj” tylas Iksas smer
kia Amerikos 'mokyklas ir sa
ko kad mpksleįvįąį yrą vergai 
mokytojų ir mokyklų užvaizdų, 
nes jie nieko bendro neturi su 
mokyklos reikalų vedimu bei 
tvarkymu.

Kas kitą esą sovietų respub
likoj, kur moksleiviai ęsą lais
vi, jie nustatę įie tik kaip mo
kyklos privalo būti vedamos bet 
ir koks mokymo prągrąmąs pyį- 
yalo būtį.

Kažin ar tas Iksas tikį Į tai

knygas “žmonijos Istorijas” — 
tris nurodytais antrašais į Lie
tuvą, o ketyįrtą man pačiam, o 
likusius pinigus pridėti prie at
naujinimo mano prenumeratos 
už “Dirvą”.

Sveikindamas su naujais me
tais linkiu “Dirvai” viso gero.

▼ ▼ ▼

Kas daugiau su dovana “Dir
vai”? Užrašykit saviškiams į 
Lietuvą arba Kanadą, Braziliją, 
Argentiną, Kubą ir į kitas pa
saulio dalis “Dirvą”, lai ir- jie 
džiaugiasi ir gerėjąsi ja taip 
kaip gerėjatęs patįs skaityda
mi.

Kurie dabar prisius prenu
meratas tiems “Dirva” eis nuo 
pradžios 1927 metų. Netrauki!, 
taigi, laiko, bet siųskit tuojau.
' “Žmonijos Istorijos” užsira- 

t.ymas bus geras jei gaušiine 
laiškus ir Sausio 3 d., nes del 
dviejų dienų šventės, jei kurie 
išrašys Gruodžio 31 arba Sau
sio 1 ir 2 vistiėįc prisiųsim už 
82.25. Po to jau Istorija bus 
$4.50.

ką jis plepa ar tik taip sau juo
kus rašo. Pagal to didžgalvio 
plepalus išeitų taip kad sovie
tų rojuje mokyklų visai, nerei
kią, ten vaikai tiek mokyti kad 
net mokytojams nustato kaip 
mokyklos turi būti vedamos ir 
Imkis mokinimo programas tu
rį būti.

Tikrai tame rojuje jau kiau
šinis pradėjo vištą mokyti.

▼ ▼ ▼

Gabusis Lietuvos vidaus rei
kalų ministeris Požėla, kuris 
taip gausiai skaldydamas pa
kaušius mokėjo išsklaidyt Kau
no studentus demonstrantus 
kurie prašė jo didenybės leidi
mo maršuoti Kauno gatvėmis, 
bet saldžiai pramiegojo fašistų 
sukilimą, kurie niekeno nekliu
domi susėdo Į valstybinį veži
mėlį ir pasiėmę valstybės vade
les, gali dabai’ patekti pats pas 
papą su savo gabumais.

Už Valstiečių-Liaudininkų ir 
socialdemokratų nemokėjimą 
valdyti šalies sunkiai galės nu
li ontėti Lietuvos liaudis, bet 
užtai lengvai atsidus visi penki 
naujai papos iškepti vyskupai 
su šimtais savo juodųjų klap- 
čiukų-ku-nigų.

Žinučių Rinkėjas.

Puikus
1 9 2 7 Metu 

KALENDORIAI

“Dirvoj” galima gaut gra
žų pasiskaitymų kalendorių 
del 1927 metų, su įvairiomis 
šventėmis, bažnytinėmis ir 
darbininkiškomis, su aprašy
mais visokių mierų, su kito
kiomis informacijomis, ir su 
gražiais juokais, tik už 50c.

Prisiųskit 50c štampais ar 
kaip kitaip, arba pridėję prie 
prenumeratos money orderio 
ar čekio, ir gausit netrukdo
mai.

Kas užrašys metamą “Dir
vą” kitam ir prisius $2 gaus 
tą Kalendorių doyąnąį. Bet 
nerėikalaukit jo prįsiųsdami 
savo seną prenumeratą, nes 
tieųis neįšgąjiine dųotj.

Kąlendorįųs yrą “Keleivio” 
ląidos, 96 pusi. Reikalaukit 
“Dirvoje tuojau.

Reikalinga Išleisti Va
dovėlis Elektros Sri-

Tokių vadovėlių leidimo su
manymas yra geras, bet Lietu- 
vąims gyvenantiems Ameriko
je neturėtų didelės svarbos.

Kurie jau dirbą kokiose ama
tų šakose jie vadovaujasi Ame
rikoniškais vadovėliais. Esan
tis Amerikoje koks Lietuvis 
ąmątninkąs jis daugiausia iš 
praktikos to amato išmoko ar
ba aukštesnieji amatninkai lan
kydami Amerikoniškas mokyk
las ir vadovaudamiesi mokyklų 
vadovėliais, šiaip amatninkai 
stengiasi suprasti Amerikoniš
ką kalbą ir paskaityti Ameri
konišką raštą.

Bet kadangi kįla pageidavi
mas vadovėlių, man rodos butų 
labai reikalinga išleisti ir Elek
tros vadovėlis aprašantis kaip 
pagamint elektrą, kuri labai 
greitu laiku turės užimti svar
bią vietą Lietuvoje. Ji turės 
būti naudojama ne tik šviesai 
bet ir mašinerijų varymui ir ši-
lumai. Durpės Lietuvoje jau 
baigiasi, malkų kurui taipgi 
nėra užtektinai. Upelių gi yra 
gana daug, tik reikalinga jų 
užtvenkimas, ir varymas elek
tros mašinerijų nieko nekainuo
tų. ' - , .

Nekurie žymesni ūkininkai 
galėtų įsitaisyti savo elektrą, 
kaip čia Amerikoj, kur ne tik 
didesni bet ir mažesni ūkinin
kai turi savo elektros šviesą. 
Elektrą pasigamina paprastu 
budu, reikalinga tik patyrimas 
kaip subudavoti,

Lietuvoje .galėtų įsisteigti 
dirbtuvė, jeigu dar nėra, kuri 
pagamintų elektrai reikmenis, 
h- ji turėtų gana daug darbų.

Tokis vadovėlis gal butų ga
na brangus, bet ir butų naudin
gas.

Man rodos kad tokį vadovėlį 
nebūtų sunku parduot, kadangi 
daugumas įdomauja kaip elek
tra darosi.

Galima butų jin pridėt paaiš
kinimas apie automobilių elek
tros sistemą, nes didesnė dalis 
Lietuvių važinėja automobiliais 
ir įdomauja kaip jo važiuoja
ma mašina varoma. Nekurie 
gal mano kad tik vien gazoli
nu. Kai automobilis sustoja 
tai jau sako turbut gazolino 
nėra, o nepamano kad automo
bilis ir be elektros negali va
žiuoti.

Todėl aš manau kad daugu
mas susidomėtų kaip jo važiuo
jama mašinerija varoma-, ne
pakentęs nusipirktų vadovėlį, 
pasiskaitytų, ir atsitikime jei 
automobilis neina įalėtų ir pats 
pasitaisyti.

Kurie norėtų tapti elektros 
žinovais mechanikais jie neati
dėliojamai pirktų vadovėlį kad 

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ

I “SANDARA” I
fį SAVAITINI LAIKRAŠTI.

Jei norit kad jusu gimines pažinty pasaulį, suži
notu kaip Lietuviai svetur gyvena -nėvilkinant užra
šykit jiems laikraštį “SANDARĄ*’,' "nš tai jie bus 
jums labai' dėkingi. Gaus kas savaite naujausias pa
saulines žinias, geriausių Lietuvos, ir Amerikos ra-

M šytojų straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.
“SANDAROS” nrenumerata metams: j Lietuvą $3;’ 

Amerikoje $2. Vienų numeri pasižiūrėjimui siunčia
me dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu:

“SANDARA”
327 E Street So. Boston, Massį

išmokus tą darbą kuris yra ga
na pelningas.

TMD. 5-tos kuopos narys
J. Bošas.

KAS DAUGIAU?
Kaip matosi, toliau .atsiran

da daugiau nuomonių, apie tai 
kękie Technikos Vadovėliui la
biausia reikalingi. Tas stato 
centro valdybą vis neaiškesnė^ 
pozicijon, nes aiškėja kad vieni 
nariai norėtų vienokio vadovė
lio, Įeiti gi reikalauja griežtai 
kitokio, ha ir jeigu leistų vie
noj kokioj šakoj, kitos šakos 
nariai protestuotų ir net atsi
rastų tokių kurie išstotų iš or
ganizacijos.

čia butiųai reikalinga visų 
narių nuomonės, taipgi reika
linga didumos nutarimas kokį 
vadovėlį leisti, o ne centro val
dybos parinkimas.

Centro valdyba susideda iš 
beveik vienų raštininkų, jeigu 
jį pagal savo nuomonę parinks 
leisti vadovėlį kaip mokytis 
gražiai rašyt tai vėl bus bėda.

Tarkit savo nuomones ir visi 
kiti kurie tik plunksną valdot, 
ir tada žinosim prie ko siekiam. 
Jeigu įšsįreiške vienas ar tris 
nariai kad reikalinga vadovėlių, 
o visi tyli, ir jeigu vienas ar du 
pasako kokių vadovėlių jiems 
reikia o kitiems visai nieko ne
reikia, tai tie sutiks greičiau 
skaitytį pasaką kaip “Vargšų 
Karalienė”, o ne technikos va
dovėlį.

Del kelių ypatų leisti vadovė
lius neapsimoka ir mažai jie 
naudos atneš.

Kas norit vadovėlių ?
Juokiu norit?

' ’■ ’ l'lfr! ir’ '
Rašykit!

TMD. Centro Valdybą
K. S. Karpavičius .— Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininka.s 

1-120 Howe Street, Racine, Wis.
V. Sirvydas • — Sekretorius

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
A. B. Strimaitis — Iždininkas

G. P. O. Box 127, New York City

Medus Parsiduoda
TYRAS BIČIŲ MEDUS 

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

Karvelių-balandžių Lietuviškų var- 
tuolių visokių nuo $2 pora ir aukš
čiau. Gončąr šunes medžioklei po 
$15. Labai gražių vištų apželtkojų 
pora $10. (1)

P. D. ANDREKUS
Box 107 .. .. Pentwater, Mich.
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DĖJIMAS PINIGŲ 
LIETUVOJE

Tarptautinis Bankas Kaune, 
kurio valdyboje yra žinomas 
Amerikiečiams Jonas J. Roma
nas, taipgi buvęs Lietuvos pre
zidentas A. Smetona ir kiti žy-l

kolonijoje Amerikoje iš patiki
mų žmonių atstovus kurie par
davinės taip vadinamus “Ban- 

I ker Bills”, arba bankinius vek
selius. Tie bankiniai vekseliai 
per National Shawmut Banką, 
Boston, Mašs., po šešių mėne
sių bus išmokėti nurodytam as-

ŽMONIJOS ISTORIJOS” Prenumeratoi

Kurie permainet savo antrašus ir dabar r 
dar gavę “Žmonijos Istorijos“, atsiliej 
ir tiems kuriems siųstos knygos sugryžo 
pasiųsta naujai priduotu antrašu.

“Dirvos“ Administracija.
ĮZiaenias a. omenim u niu zy- meniui ?104 už ju ?100. Kiti 
mesni Lietuvos žmonės, prade- vekgeliai sumoje $110 bus ap. 
jo agitacija tarp Amerikos Lie- . ... ...■' b 1 . mokėti po 12 menesių nuo isda-
ftiviu dėjimui savo pinigu ant . ,. . .. . ,• J 1 • uimn dinnnc Tio vpkcphni niiQ

GERB. LICIPERIS AP- I rų vietas, o
RODINĖJA GERB. SPRA- pas tikrus .daktarus turėsi binima Lietuviškos vėliavos

GILUI VIETAS KUR
PAKUTAVOS KLYV-

LANDIEČIAI
Biblistas Diglis už skelbi

mą kad milijonai žmonių 
dabar gyvenančių nebemirs legatas išrinktas teisingai.

už gydymąsi j jimą Alaburdos ir už iška-
Į VXX1.J. V.4.O . UCU1UUA j JLJlCbU V 1DIYVO V ClltO, V UO

stačia: galva bandyt per-Į ant savo namo pergalės pa- 
Į brist sieros ežerą, ale nie- minėjimui turės sėdėt be- 
i kaip negalės prieiti krašto, j dugniam laivelyj karštos 
I Puzinaš už norėjimą pri- sieros upėj ir mislyt kad po' 
rodyt kad 14-tos kuopos de- Nemuną plaukioja.

. Kitą sykį pasakysiu ką 
ir dėjimą sau -pinigų ant 0 neff31ėjimą turės rišt Į veiks kiti -Klyvlando grieš-■ 
palaidojimo turės kept kar-' balną karstą raudoną 'ak-, ninkai ir uz kokius griekus ■ 
štoj skarvadoj, po kuria vi-!111611! niekaip negalės už-, jų ipakutos bus.

| ši kiti jo pasekėjai kūrens j Tįsti.
A ugnį.

Brolis Martynas už pa- kad .tik raudonai daintio- 
metimą bolševikų ir pašto-Ijant gali būti geru, artistu 
jimą. biblijos tampytoju tu- turės įkišęs i smalos duobė 
rėš vaikščiot ant poipiera 
uždengto šulinio ir baimin
tis kad pliš ir kris.'

Komunistas"-Mažeika už 
kruvinom ašarom atsipra
šymą nuo deportavimo Ru-j 
sijon ir skelbimą, kad Rusi- -kad tautininkai vis 14-toj 
joj yra tikras '- rojus turės j kuopoj raudonuosius ap

gaudinėja,- turės pasiėmus 
balaną bandyt pjaustyt vi
sus savo kuopelės narius 
ir mislyt kad pjauna buržu-

Gailiunas už mislinimą | Kas Dedasi Lietuvoje

galvą, aukštyn kojom sto
vėdamas, dainuoti marsa- 
lietę.

Mažeikienė už mislinimą 
kad ji gali būti geriausia 
diktatorė ir Įsivaizdinimą

kabot po sausa šaka pusiau 
įleistas Į degančią sierą ir 
niekad neužtrokšti.

Zabulionis už iškėlimą
komunistų vadų klastų šii l jus, ale niekad nei vieno ne- 
pinigais ir manymą kad ko-| galės papjaut.
niunistų generolai turi bū
ti teisingi ir dori žmonės! kad yra teisingiausias žmo- 
turės bandyt išlipt iš lieps-Į 
.nojančios vopnos duobės ale 
niekados neįstengs.

Fotografas N. A. Ūriči-
kas, kuris, su gerb. Spragilui aukšto pastovo šokinėt - Į 
keliavo Į šitą slaptą ekskur- karštos sieros ežerą ii; ban- 
siją 'ale nebuvo Įleistas ' i dyt aptaškyt visus nėparti-

___ i_____________________________ _i_ x._

Martinaitis už mislinimą

gūš 14t-oj kuopoj ir už šau
kimą kad visi laikytųsi kaip 
broliai, kad tik nepriešta
rautų bolševikams, turės iš

€> f O <0 o o o o o Sapnininkaivimo dienos. Tie vekseliai bus 
pardavinėjami po $100.

Tokiu budu už padėtus pini
gus šešiems mėnesiams gaus 8 
nuo. (4 nuoš. už pusę metų), ir 
už pinigus padėtus metams lai
ko gaus 10 nuoš. Apart to, nė
ra jokio pavojaus turėti nuo- 

I stolių, 
lariais 
jimas 
luotas 
ko turtu.
nigus irgi bus lengva, nes su
ėjus terminui arba pats vekse
lio savininkas užėjęs j National 
Shawmut banką gaus pinigus 
arba paduos t savo vietiniam 
bankui, kuris jam tuos pinigus 
iškol^ktuos.

Dabar kolei kas tų vekseliui 
pardavinėjimu užsiima Tarp
tautinio Banko valdybos pirmi
ninkas J. J. Romanas, So. Bos
tone. Koresp.

nuošimčių tame Banke? Taigi 
“Dirvos” skaitytojai jau išgir
sta antru’atveju apie tai, nes 
užpereitamę num buvo pami
nėta kad Lietuvos Kredito Ban
kas duoda, gerą nuošimtį už pa
dedamus Kaune pinigus1 taupy- j 
mui metams arba ilgiau.

■ Tarptautinis Bankas yra vie
nintelis bankas visoje Lietuvo
je, sako banko atstovas Ameri
koje,! kuris yra Amerikos Lie
tuvių pinigais įsteigtas ir Ame
rikos' Lietuvių valdomas. Ban- 

| kas jau gyvuoja penki mėtai.
Tarptautinis Bankas lošė žy- 

Į mią rolę prie steigimo Lietuvos 
I Banko. Ir po šiai dienai apart 
i Lietuvos valdžios 'Tarptautinis 
Bankas yra stambiausia Lietu
vos Banko akcininkas. Nepai- 

i sant pinigų stokos Lietuvoje, 
Tarptautinio Banko depozitorių 
skaičius auga, šiandien, gailį-

I mą drąsiai sakyti kad Tarptau- 
I tiriis Bankas yra laikomas vie-

nes dolariais padės, do- 
ir gaus atgal. Apmokė
siu vekselių yra garan- 
visu Tarptautinio Ban- 

Atsiimti padėtus pi-

APDARYTA J J

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

“DIRVOS” KNYGYNAS
6820 SUPERIOR AVENUE 

Cleveland, Ohio.

labai brangus, 
nutiko Kaune i 
krikščioniškas

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė ’Amerikoje visados trokšta gauti patar 
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo še: 
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

Rokiškis. — šis kampelis ma
tyt krikščionims 
nes vos tik kas 
tai ant rytojaus
Seimo atstovas jau čia ir yra. nu j§- rimčiausių bankų Lietų-.

Lapkričio 28 d. kunigas baž
nyčioje užšaukė kad iš Kauno 
atvažiavęs Seimo atstovas su 
naujais pyragais.

voje.
Amerikos Lietuviai matyda

mi kad Lietuvoje yra stoka pi- 
Po pamaldų j nigų ir kad Lietuvoje bankai 

atstovas papasakojo Lapkričio I moka didesnius nuošimčius už
21 d. Kauno Įvykius ir visa su-1 padėtus pinigus, norėdami Lie- 

valdžios. tuvai padėti'ir už savo'pinigus 
gauti didesnius nuošimčius, su-1 

I tiktų dėti dali savo sutaupytų 
pinigų Į Lietuvos bankus. Jau

Peklą, už daug šnekėjimą irjviškus kuopos narius, ale to dabartinė valdžia sugeba

vertė ant -dabartinės i
Šakė : “Kad mus jus butumet ■ 
išrinkę tai jums butų gera bu.-| 
vę gyventi;”' žmonės juokėsi 
kad prie krikščionių gera buvo 
gyveriti tik kunigams ir minis- j viai turi 
teriams, nes jie į metus tiek I bankuose 
daug uždirbdavo kad už pusan- laiko dėję pinigus į Lietuvos 
tro šimto tūkstančių dvarus bankus del keleto svarbių prie- 
pirkdavo. Jeigu krikščionis dar žasčių. Tarp tų priežasčių ga- 
trejųs metus butų pavaldę tai įima paminėti baimę kad lito 
kunigai butų ušsiauginę po • kursas nenukristų,- ir nepato- 
penkis pilvus, išgriovę tikėjimą į gumas padedant ir paimant pi-j 
ir bažnyčių pamatus.

Krikščionįs matydami

i dabar nekurie Amerikos Lietu-1
depozitus Lietuvos 
bet dauguma susi

mažai padirbimą turės am
žinai daryt Pekliškam bu- 
letinui klišas, ale niekad jų 
buletine nematys atspaus
dinta.

Baltrušaitis už mislinimą 
kad (patekimas Į 14-tos kuo
pos pirmininkus reiškią už- 
sipelnijimą Lenino atpuskų 
turės sėdėt uždarytas skry
nioj užmestoj ant liepsno
jančio laužo.

Draugas Stepas už misli
nimą kad Rusijoj yra dar
bininkiškas rojus ir norėji
mą padaryt Amerikoj taip ' 
kaip yra Rusijoj turės gert 
kaušu skaniausi vyną, ale 
kaušas bus kiaurąs ir jis 
niekad negalės pasisemt.

■ Simanauskas už mislini
mą kad kapitalistai turi bū
ti išnaikinti, o* pačiam sten- 
gimąsi pastot kapitalistu 
turės bandyt pritaikyt’ Kip-

,šams akinius, ale 
vienas jė akinių 
nešiot ir daužys.

Aimapavičius už 
mą kad jis su savo, laikraš
čiu išgelbės darbininkus ir 
sukels pasaulyje revoliuci
ją, o kiti ne, turės bandyt, 
išsemt iš ežero smalą su 
kiaurų rėčiu.

Katkauskas ūž mislinimą 
kad Rusiją gali valdyt pro- 
letarijošiai ir užimt dakta-j Baltrukonis už suprovo- I,

jie nei 
nenorės

mislini-

niekaip negales padaryt, ba 
siera netiks Į šalis.

Bendleris už iššmugelia- 
vimą iš bažnyčios kelių 
maldaknygių ir pasiuntimą 
jų daktarui dovanų turės 
jodinėt ant liepsnojančio 
gaidžio ir apžiurinėt kad Vi
si kurie kur pastatyti dirb
ti atlieka savo pakiltas kaip 
reikia.

Jankauskas už pametimą 
“Dirvqs” ir rašymą muzi-r 
kds kompozicijų ir už ne- 
parodymą jų pasauliui tu
rės mokyt Kipšukų chorą 
Peklos revoliucijos dainą, 
ale niekad jų neišm'okins.

Chemikas Žiuris už turė
jimą geros iškalbos ir nesą-j1 
kymą Lietuviams revoliuci- 
joniškų prakalbų turės antį 
liepsnojančio kelmo ■ stove-1 
darnas sakyt pamokslą tarp j 
Kipšukų kurie bubnais iri 
skarvadom daužys ir ne-!l 
klausys jo.

Zdanis už amžiną įstoji
mą ir išstojimą iš Sandaros | 
ir mislinimą. kad jis subyty-1 
tų visus Kauno operos bo
sus turės su forduku ban
dyt užvažiuoti ant stataus 
slidaus aukšto kranto, ku-Į 
rio apačioj bus bedugnei 
duobė, ir baimintis kad jon| 
kris jei neužvažiuos.

ti šalį, tiesiog pasiuto? Ne tik 
Katine bet ir provincijoje or
ganizuoja davatkas kad jos agi
tuotų žmones neklausyti val
džios. Tretininkės vaikšto po 
kaimus ir skelbia kad ši valdžia 
baigia savo dienas, tai nereikią 
klausyti policijos ir nemokėti 
valstybinių mokesnių. Kunigai 
kaip tik išmano taip valdžią 
šmeižia, bet valdžia šmeižikė 
nebaudžia. / Kurmis.

nigus iš Lietuvos bankų.
kad Prašalinimui tų kliūčių, sako

■ldy- Tarptautinio Banko i
jie pąruošė planą kuriuo
kliūtis yra prašalinamos.

Tarptautinis Bankas
paskirti kiekvienoje

KAIMŲ GYVENIMAS
Kupiškis. — Iš priežasties 

nederliaus šiuose metuose ūki
ninkai labai susirūpinę su savi
mi ir savo gyvuliais del stokos 
maisto ir pašaro, pertai par
duoda gyvulius, daugiausia ra
guočius ir arklius, visai pigia 
kaina, nes iš priežasties mažo 
eksporto tų gyvulių Į užsienius 
nėra kas perka,, .ą Lietuvoje 
yra didelis perteklius..

Ūkininkai nusiskundžia kad 
kas reikalinga del ūkės pirkti 
tai viskas brangu, o savo pro 
dūktai reikia parduoti už nie
kus, taip kad negaliipa išsimo
kėti valstybinių mokesnių ir 
darbininkams algų, 'per tai ūkės 
slenka žemyn. 
kinti.net nauja 
ūkininkai manė

RODYKLĖ No. 1

po-

4

7

4

košelč pabūva tūlą laiką ii 
nutrink ir gailaus nušveisk 
sais kreidos miltais

Lengvas būdas nuėmimui 
plėtmų nuo pirštų yra pi 
pašlapinant plėtmą su vandė 
kui trint su sieruotu galu "(t 
Plėtmas pradings kaip nuo r 
lazdutės.;

Naudokit medžio alkoholi 
mui piano klevišų. .Naudo! 
drėgno skarulio. Vietoj i 
galima naudoti ir šiltas vai 
muilu.

Grožės Patarimai
Pirmiausias dalykas ko re 

vengimui kojų skaudėjimų ta 
mas pritaikymas čeveryku ir 
kų. Pančiakos neturi būti i 
ilgos pei pertrumpos. Bloga: 
liyti čeverykai yra' priežasčia 
lio kojų negerovių. Trnimi 
gali paeiti nuo inkstu skai 
Perdidelis prakaitavimas 'kari 
eina nervišlcumo. Strėlių, s

Labai nepaten- 
valdžia. Mat, 

kad nauja val-
atstovas, | džia jiems viską duos ir pripil- 

>■ tos dys visus jų nedateklius. Sa- 
: ko: “Vąt tau nauja valdžia, 

mano viskas kaip buvo pirma taip ir 
Lietuvių! dabar tebėra.” Patriotas.

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiifiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiit: 
: Prospect 2420 Central 1766 =

THE F. W. ZIMMERMAN CO. I 
= Generališki perkraustytojai, vihduotojai ir staty- = 
i tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 

kuojam, Išleidžianti ir suk r aunam. |
: 3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio. f
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Gaminimo Receptas
Gėrimas šiais laikais yra populia- 

riškiausias negu kitados kada. Po
pietinė arbata yra paprastas pasi- 
gurkšndjimo prirengimas, o tuo tar
pu duoda progos šeimininkei pasi
rodyti su savo gabumais, .šeiminin
kės kurios jieško įvairumo nuo pa
prastumo, patirs kad sekantis recep
tas suteiks skanų užkandi prie 
pietinės arbatos.

Arbatiniai Pyragaičiai,
2 puodukai pastry miltų
% šaukštuko druskos

šaukštai evaporated. pieno at
miešto su 
šaukštais vandens 
šaukštukais kepamo pauderio 
šaukštais riebalų

Dėžinių vyšnių, razinkų arba- rie
šutų.

Susįjok f krūvą sausus dalykus ii 
įtrink riebalus. Padėk' pieną ir mai
šyk tešlą gerai. Suvoliok ant leng
vai miltuotos lentos į % colio storu-, ....... .....______  ____ .
mo blyną. Sukapok į mažus riti- mas kartais esti nuo kojų, i: 
nukusl kvoterio didumo. Uždėk ant'5’-—" k,
kožno viršaus vyšnią, razinkų ar rie
šutu. Užtepk .viršų tarpytais tau
kais jšr kepk 450 laipsnių karštyje. 
Užteks del dešimties.

Virtuvės Patarimai
Naudokit korn flakes bandukėse 

tokiose kaip macaroons ir kituose- 
šaukštu krėstuose pyragaičiuose.

Duok į stalą asparagų galukus ir 
žirnius sykiu Smetonos sose.

Naudok korn flakes omeletuose. 
Nuo dvieju iki trijų puodukų korn 
flakes galima sumaišyti su keturiais 
kiaušiniais į ompletą. Toks omeletąs 
bus sotesnis ir todėl mažiau kainuos.

Virimo kvapsnius iš virtuvės gali
ma prašalint įlašinus dešimts lašų 
lavender aliejaus į vandenio indą. 
Už kelių mįnutų kvapsnis pradings.

Naudokit korn flakes vafeliuose ir 
blynuose.

Naminiai Pasigelbčjimai 
Prašalinimui plėtmų nuo drapanų, 

pašlapink plėtmą du ar tris sykius 
su lygia dalimi terputino ir ammo- 
niįos ir paskui numazgok šu muilo 
putomis.

Plėtmuotus balto kaulo dalykus 
galima nuvalyt naudojant tirštą ko- 
šclę kreidos miltu ir terputino. Lai

jimo. šlapios kojos, jeigu bu 
stos, gali privesti prie pneui 
Galvą gali skaudėji nuo ant 
verykų, spaudinio ant nervų 
krckėiimo kraujo gyslose, 
nušluostyt kojas gerai po nia 
si, nes oda tarp pirštų yra i 
ir gali suplyšti. Geros koj 
turtas kaip ir svarba žmogau 
kantume.

NAUJIENA “DIRVOS” SKAITYTOJAMS

Trumpoje ateityje per “DIRVĄ* vėl pradėsime leist žingei
džią pasaką, to paties; rašytojo, gerb. VĖJO, kurio pasakomis — 
“Vargšų Karaliene”, “Vargšų Karalienes Duktė”, ir “Šiaurės Ku
nigaikščio Sūnūs”, visi skaitytojai taip džiaugėsi. Ta nauja pasa
ka neužilgo pradės eiti per “Dirvą”, jos vardas':

“JUODAS KARŽYGIS*’,

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

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

“DIRVOS” ADMINISTRACIJA.

MES REKOMENDUOJAME
Jeigu jums reikia pieno darymui 

mayonnaise arba prie kitų naminių 
valgių gaminimo reikmenų naudokit 
Borden’s Evaporated Pieną, nes Bor-

Ypatiška Sveikata 
šios gentkartės vaikams i 

ma kad plutos padarys drūti 
tis, o ne garbiniuotus plątiku 
stas kuris prisideda prie dat 
drutinimo yra žalios daržovės 
šiai, ypač kaip oznoliai, kopi 
salierai.. Tie yra geri valyt 
reikia tikėti kad ateis laikai 1 
pustus ir eeleriiis duos po 
Daug geriau musų burnos j 

.negu dabar po saldžių pudinį 
ragaičių ir pajų ką dabar 
pc '.’algiiĮ. Vaikams reikia 
valgyt grynų grudų maišto 
vi valgymui grudai yra svarb 
to kad juos reikia kramtyt, ir 
tymas tvirtina dantis Nekurie 
tinos duoda savo, vaikams tų 
riių valgių tarp valgymų, tai 
pienu ant pusrj’čių.
SEKANČIUS PRODUKTUS: 
den’s Evaporated Pienas yra 
riebus pienas. Jis niekad ne 
da ir patenkins jūs pilnai vis: 
žvilgiais.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, • 

prie kokių neišlavintų daktarų. 1 
ras Specialistas arba profesorius 
sikl'ausinėą kokia liga sergi ir 1 
skauda. Jisai pats tą jums pasąli 
po išegzaminavimo. Daugybė dali 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir ; 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros Kę

KfSKr, i į OI—[nĮj| - J Mano aparatas Radio-Scope-Ragsž
Iw B Ms? uwfiWTr Spindulių Roentgeno ir pilnas Bali 

MMs IN SLdp || ~ Jira| riologiškas egzaminavimas kraujo i 
įUB Jrf ^JLll bM rain 4engs man tikrą jusi} ligos prieis 
ĮjĮy *t~1 ~ B-S- |l® tr jeigu aš paimsiu jus gydyt, ju
MB vW tuoj sugryž senoji jūsų sveikata

y/sl tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjus 
nervus ir kenčiate nuo užnuodiji: 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkua ant viso kūno ir burnos, ic 
adai užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikv 
kit pinigo, tuojau ateildt pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai ® 
sakysiu ąr jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sązinii 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. @.’T«lBad 

ANTROS GRINDYS, KAMBABIS 4.
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GERB. LICIPERIS AP-
RODINĖJA GERB. SPRA-

I GIĖUI VIETAS KUR
PAKUTAVOS KLYV-

LANDIEČIAI
Biblistas Diglis už skelbi

mą kad milijonai žmonių 
dabar gyvenančių nebemirs legatas išrinktas teisingai,

rų vietas, o už gydymąsi 
pas tikrus .daktarus turės 
stačia' galva bandyt per- 
brist sieros ežerą, ale nie
kaip negalės prieiti krašto.

jimą Alaburdos ir už iška
binimą Lietuviškos vėliavos 
ant savo, namo pergalės pa-1 
minėjimui turės sėdėt I 
dugniam laivęlyj karštos.

Puzinas už norėjimą pri- sieros upėj ir mislyt kad po' 
rodyt kad 14-tos kuopos de- Nemuną plaukioja.

. Kitą sykį pasakysiu ką 
■■' ir dėjimą’sau -pinigų ant ° Degąlojimą turės rišt Į veiks kiti-Klyvlando grieš-J 
/ palaidojimo turės kept kar-'^^^^ karstą raudoną ak- ninkai ir uz kokius griekuš 
.štoj skarvadoj, po kuria vi-!111611! Nekaip negalės už-, jų tpakutos bus.

Ą si kiti jo pasekėjai kūrens ris“-
iftūgni. Gailiunas už mislinimą j

Brolis Martynas už pa-1 kad .tik raudonai dainuo- 
metimą bolševikų ir pašto- Ijant gali būti geru artistu

' jimą biblijos tampytoju tu-1 turės Įkišęs Į smalos duobę 
Įu rėš vaikščiot ant popiera i galvą, aukštyn kojom sto- 
| uždengto šulinio ir baimių- vedamas, dainuoti' marša- 

1^, tis kad pliš ir kris.J lietę.
Komunistas Mažeika už Mažeikienė už mislinimą 

kruvinom ašarom atsipra- kad ji gali būti geriausia
I šymą nuo deportavimo Ru- diktatorė ir įsivaizdinimą 
g sijon ir skelbimą, kad Rusi-j kad tautininkai vis 14-toj 
1 j°j tikras‘-rojus turės į kuopoj' raudonuosius ap- 
j , kabot po sausa šaka pusiau' gaudinėja, turės pasiėmus 

įleistas Į degančią sierą ir balaną bandyt pjaustyt vi-
į.. niekad neužtrokšti. sus savo kuopelės

.Zabulionis už iškėlimą j ir mislyt kad pjauna buržu- 
kotnunistų vadų klasių sujjus, alę niekad nei vieno ne- 
pinigais ir manymą kad ko- galės papjaut.

, niunistų generolai turi bu-
. ti teisingi ir dori žmonės kad yra teisingiausias žmo-
. turės bandyt išlipt iš lieps- gus 14t-oj kuopoj ir už šau- 

' mojančios vopnos duobės ale, 
C. niekados neįstengs.
® Fotografas. N. A. Ūriči- 
K kas, kuris.su gerb. Spragilu 

. keliavo į šitą slaptą ekskur-
8 siją 'ale nebuvo Įleistas:' i

Peklą, už daug šnekėjimą ir į 
' mažai padirbimą turės am

žinai daryt Pekliškam bu- 
į letinui klišas, ale niekad jų

■ buletine nematys atspaus- 
| dinta.

'Baltrušaitis už misliniiną
kad patekimas į 14-tos kuo
pos pirmininkus reiškia už- 
sipelnijimą Lenino atpuskų 
turės sėdėt uždarytas skry
nioj užmestoj ant liepsno
jančio laužo.

Draugas Stepas už misli
nimą kad Rusijoj yrą dar
bininkiškas rojus ir norėji-

■ mą padaryt Amerikoj taip 
kaip yra Rusijoj turės gert 
■kaušu skaniausį vyną, ale ; 
kaušas bus kiąūrąs ir jis 
niekad negales pasisemt.

Simanauskas už mislini- i 
hlą kad kapitalistai turi bu- . 
ti išnaikinti, q* pačiam sten- 1 
gimąsi pastot kapitalistu i 

; turės bandyt pritaikyt Kip- : 
febams akinius, ale 
^vienas jė akinių 

hęšįof ir- daužys.
Aimapavičius už

mą kad'jis su, savo, laikraš
čiu išgelbės darbininkus ir

■ sukeis pasaulyje revoliuci- 
| ją, o kiti ne, turės bandyt 
fe išsemt iš ežero smalą su

kiauru rėčiu.
Katkauskas už mislinimą 

kad Rusiją gali valdyt pro- 
letarijošiai ir užimt dakta-| Baltrukonis už suprovo-

kolonijoje Amerikoje iš patiki
mų žmonių atstovus kurie par
davinės taip vadinamus “Ban- 

I ker Bills”, arba bankinius vc’.t- 
Tarptautinis Bankas Kaune, .sėlius. Tie bankiniai vekseliai 

per National Shawmut Banką, 
Boston, Mašs., po šešių mėne
sių bus išmokėti nurodytam as
meniui $104 už jų $100. Kiti 
vekseliai sumoje $110 bus ap
mokėti po 12 mėnesių nuo išda
vimo dienos. Tie vekseliai bus 
pardavinėjami po $100.

Tokiu budu už padėtus pini
gus šešiems mėnesiams, gaus 8 
nuo. (4 nuoš. už-pusę metų), ir 
už pinigus padėtus metams lai
ko gaus 10 nuoš. Apart to, nė
ra jokio’ pavojaus'turėti nuo
stolių, 
lariais 
jimas 
luotas
įco turtu.
nigus irgi bus lengva, nes su
ėjus terminui arba pats vekse
lio savininkas užėjęs Į National 
Shawmut banką gaus pinigus 
arba paduos savo vietiniam 
bankui, kuris jam tuos pinigus 
iškol^ktuos.

Dabar kolei 
pardavinėjimu 
tautinio Banko
hinkas J. J. Romanas, So. Bos
tone. Koresp.

DĖJIMAS PINIGU 
LIETUVOJE

ŽMONIJOS ISTORIJOS” Prenumeratoriams

narius

Martinaitis už mislinimą

jie nei 
nenorės

mislini-

j kimą kad visi laikytųsi kai)) 
broliai, kad tik nepriešta
rautų bolševikams, turės iš 
aukšto pastovo šokinėt i 
karštos sieros ežerą ir ban
dyt aptaškyt visus neparti- 
viškus kuopos narius, ale to 
niekaip negalės padaryt, ba 
siera netikš Į šalis.

Bendleris už iššmugelia- 
vimą iš bažnyčios kelių 
maldaknygių ir pasiuntimą 
jų daktarui dovanų turės 
jodinėt ant liepsnojančio 
gaidžio ir apžiurinėt kad Vi
si kurie kur pastatyti dirb
ti atlieka savo pakiltas kaip 
reikia.

Jankauskas už pametimą 
“DirvQs” ir rašymą muzi-7 
kos kompozicijų ir už ne- 
parodymą jų pasauliui tu
rės mokyt Kipšukų chorą 
Peklos revoliucijos dainą, 
ale niekad jų neišm'okins.

Chemikas Žiuris už turė
jimą geros iškalbos ir nesą-į 
kymą Lietuviams revoliuci- 
joniškų prakalbų turės antį 
liepsnojančio kelmo - stove-1 
damas sakyt (pamokslą tarp j 
Kipšukų kurie bubnais iri 
skarvadom daužys ir ne-i 
klausys jo.

Zdanis už amžiną įstoji-i 
mą ir išstojimą iš Sandaros! 
ir mislinimą, kad jis subyty-1 
tų visus Kauno operos bo-' 
sus turės su forduku ban
dyt užvažiuoti ant stataus 
slidaus aukšto kranto, ku-| 
rio apačioj bus bedugnėj 
duobė, ir baimintis kad jon! 
kris jei neužvažiuos.

labai brangus, 
nutiko Kaune 
krikščioniškas

valdžios, 
būtumėt ■ 

butų gera bu- 
Žmonės juokėsiI

kurio valdyboje yra žinomas 
Amerikiečiams Jonas J. Roma
nas, taipgi buvęs Lietuvos pre
zidentas A. Smetona ir kiti žy
mesni Lietuvos žmonės, pradė
jo agitaciją tarp Amerikos Lie
tuvių dėjimui savo pinigų ant 
nuošimčių tame Banke, Taigi 
“Dirvos” skaitytojai jau išgir
sta antru "atveju apie tai, nes 
užpereitame num buvo 'pami
nėta kad Lietuvos Kredito Ban
kas duoda, gerą ■nuošimtį' už pa
dedamus Katine pinigus taupy
mui jnetams arba ilgiau.

..Tarptautinis Bankas yra vie- 
I nintelis bankas visoje Lietuvo- 
I j e, sako banko atstovas Ameri- 
koje, kuris yra Amerikos Lie- be- ...... . . ■ ■Į tuvių pinigais įsteigtas ir Ame- 

I rikos Lietuvių valdomas. Ban- 
I kas jau gyvuoja penki metai.

Tarptautinis Bankas lošė žy- 
j mią rolę prie steigimo Lietuvos 
| Banko. Ir po šiai dienai apart 
I Lietuvos valdžios 'Tarptautinis 
Bankas yra stambiausis Lietu
vos Banko akcininkas. Nepai- 

i sant pinigų stokos Lietuvoje, 
Tarptautinio Banko depozitorių 
skaičius auga, šiandien gali- 

j mą drąsiai sakyti kad Tarptau- 
I tinis Bankas yra laikomas vie
nu iš- rimčiausiu bankų Lietu-, 
voje.

■Amerikos Lietuviai matyda
mi kad Lietuvoje yra stoka pi
nigų ir kad Lietuvoje bankai 
moka didesnius nuošimčius už 
padėtus pinigus, norėdami Lie
tuvai padėti' ir už savo pinigus 

•gauti didesnius nuošimčius, su-į 
tiktų dėti dalį-savo sutaupytų 
pinigų į Lietuvos bankus. Jati 
dabar nekurie Amerikos Lietu- 

depožitus Lietuvos 
bet dauguma susi-

nes dolariais padės, do- 
ir gaus atgal. Apmokė
siu vekseliu yra garan- 
visu Tarptautinio Ban- 

Atsiimti padėtus pi-

kas tų vekselių 
užsiima Tarp- 

valdybos pirmi-
Kas Dedasi Lietuvoje
Rokiškis. — Šis kampelis ma

tyt krikščionims 
nes vos tik 'kas 
tai ant rytojaus
Seimo atstovas jau čia ir yra.

Lapkričio 28 d. kunigas baž
nyčioje užšaukė kad iš Kauno 
atvažiavęs Seimo atstovas su 
naujais pyragais. Po pamaldų

I ' 'atstovas papasakojo Lapkričio 
21 d. Kauno įvykius ir visa su
vertė ant 'dabartinės 
Šakė: “Kad mus jus 
išrinkę tai jums 
vę gyventi
kad prie krikščionių gera buvo Į 
gyventi tik kunigams ir minis-į viai turi 
teriams, nes jie į metus tiek I bankuose, 
daug uždirbdavo kad-už pusan- laiko dėję pinigus į Lietuvos
tro šimto tūkstančių dvarus bankus del keleto svarbių prie- 
pirkdavo. Jeigu krikščionis dar žaščįų. Tarp tų priežasčių ga- 
trejus metus butų pavaldę tai įima paminėti baimę kad lito 
kunigai butų (išsiauginę po 'kursas nenukristų,- ir nepato- 
penkis pilvus, išgriovę tikėjimą gumas padedant ir paimant pi- 
ir bažnyčių pamatus.

Krikščionis matydami kad 
dabartinė valdžia sugeba valdy
ti šalį, tiesiog pasiuto: Ne tik 
Katine bet ir provincijoje or
ganizuoja davatkas kad jos agi
tuotų žmones neklausyti val
džios; Tretininkės vaikšto po 
kaimus ir skelbia kad ši valdžia 
baigia savo dienas, tai nereikią 
klausyti policijos ir nemokėti 
valstybinių mokesnių. Kunigai 
kaip tik išmano taip valdžią 
šmeižia, bet valdžia šmeižikai 
nebaudžia. , Kurmis.

KAIMŲ GYVENIMAS
Kupiškis. — Iš priežasties 

nederliaus šiuose metuose ūki
ninkai labai susirūpinę su savi
mi ir savo gyvuliais del stokos 
maisto ir pašaro, pertai par
duoda gyvulius, daugiausia ra
guočius ir arklius, visai pigia 
kaina, nes iš priežasties mažo 
eksporto tų gyvulių Į užsienius 
nėra kas perka, a Lietuvoje 
yra didelis perteklius..

Ūkininkai nusiskundžia kad 
kas reikalinga del ūkės pirkti 
tai viskas brangu, o savo pro 
dūktai reikia parduoti už nie
kus, taip kad negaliųia išsimo
kėti valstybinių mokesnių ir 
darbininkams algų, per tai ūkės 
slenka žemyn. Labai nepaten
kinti, net nauja valdžia. Mat, 
ūkininkai manė kad nauja val
džia jiems viską duos ir pripil- 

Sa- 
i ko: “Vat tau nauja valdžia, 

mano viskas kaip buvo pirma taip ir 
Lietuvių dabar tebėra.” Patriotas.

nigus iš Lietuvos bankų.
Prašalinimui tų kliūčių, sako

Tarptautinio Banko atstovas, l 
jie pąruošė planą kuriuo tosldys visus jų nedateklius. 
kliūtis yra prašalinamos.

Tarptautinis Bankas 
paskirti kiekvienoje
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: Prospect 2420 Central 1766 =

Į THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į
Ė Generališki perkraustytojai, vihduotojai ir staty- = 
j tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- | 

kuo j am, išleidžiant ir sukraunam. =
■ 3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio. |
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NAUJIENA “DIRVOS” SKAITYTOJAMS

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

“JUODAS KARŽYGIS”,

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

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

“DIRVOS” ADMINISTRACIJA.

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

“Dirvos” Administracija.
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APDARYTA J j

Su reikalavimais siųskit ii’ pinigus.

“DIRVOS” KNYGYNAS
6820 SUPERIOR AVENUE 

Cleveland, Ohio.

RODYKLĖ No. 1

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei

po-

4

7

4

košele pabūva tūlą laiką ir paskui 
nutrink ir galians nušveisk su. sau
sais kreidos miltais

Lengvas būdas nuėmimui rašale 
plėtmų nuo pirštų yra pirmiausia 
pašlapinant plėtmą su vandeniu pas
kui trint su sieruotu galu (galvute). 
Plotinas pradings kaip nuo magiškos 
lazdutės.

Naudokit medžio alkoholi nuvaly
mui piano klevišų.
drėgno 
galima 
muilu.

Naudok ji ani 
skarulio. Vietoj alkoholie 

naudoti ir šiltas vanduo su

Pirmiausias dalykas ko reikia iš
vengimui kojų skaudėjimų tai tinka
mas pritaikymas čeverykų ir pančia 
kų. Pančiakos neturi būti nei per
lipos pei pertrumpos. Blogai pritai
kyti čeverykai yra priežasčių dauge
lio kojų negerovių. Tinimas kojų 
gali paeiti nuo inkstų skaudėjimo: 
Ferdidelis prakaitavimas įtartais pa- 

___  , ___ ____ nerviškumo'. Strėnų skaudėji- 
Sukapok į mažus riti- mas kartais esti nuo kojų, išplokštė- 
rio didume. Uždek ant • jimo. šlapios kojos, jeigu bus užlei- 

■-i™ -- stos, gali privesti prie pneumonijos 
Galvų gali skaudėji nuo ankštų če
verykų, spaudimo ant nervų ii- su- 
krckėiimo kraujo gyslose. Žiūrėkit 
nušluostyt kojas- gerai po maudymo
si, nes oda tarp pirštų yra minkšta 
ir gali suplyšti. Geros kojos yra 
turtas kaip ir svarba žmogaus atsa- 
kantume.

Gaminimo Receptas
Gėrimas šiais laikais yra popuiia- 

riškiausias negu kitados kada. Po
pietinė arbata yra paprastas pasi- 
gurkšndjimo prirengimas, o tuo tar
pu duoda progos šeimininkei pasi
rodyti su savo gabumais. Šeiminin
kės kurios jieško įvairumo nuo pa
prastumo, patirs kad sekantis recep
tas suteiks skanų užkandį prie 
pietinės arbatos.

Arbatiniai Pyragaičiai,
2 puodukai pastry miltų
14 šaukštuko druskos

šaukštai evaporated. pieno at
miešto su 
šaukštais vandens 
šaukštukais kepamo pauderio 
šaukštais riebalų

Dėžinių vyšnių, razinkų arba rie
šutų.

Susįjok į krūvą sausus dalykus n 
įtrink 'riebalus. Dadėk pieną ir mai
šyk tešlą gerai. Suvoliok ant leng
vai miltuotos lentos į % colio storu- į eina 
mo blyną. P . 1
nukusl kvoterio didumo.
kožno viršaus vyšnią, razinkų ar rie
šutu. Užtepk .viršų tarpytais tau
kais -ir kepk 450 laipsnių karštyje. 
Užteks del dešimties.

Virtuvės Patarimai
Naudokit korn flakes bandukėse 

tokiose kaip macaroons ir kituose 
šaukštu krėstuose pyragaičiuose.

Duok į stalą asparagų galukus ir 
žirnius sykiu Smetonos sose.

Naudok korn flakes omelctuose. 
Nuo dvieju iki trijų puodukų korn 
flakes galima sumaišyti su keturiais 
kiaušiniais į ompletą. Toks omeletas 
bus sotesnis ir todėl mažiau kainuos.

Virimo kvapsnius iš virtuvės gali
ma prašalint įlašinus dešimts lašų 
lavender aliejaus į vandenio indą. 
Už kelių minutų kvapsnis pradings.

Naudokit korn flakes valeliuose ir 
blynuose.

Naminiai Pasigelbėjimai
Prašalinimui plėtmų nuo drapanų, 

pašlapink plėtmą du ar tris sykius 
su lygia dalimi terputino ir ammo- 
nijos ir paskui numazgok su muilo 
putomis.

Plėtmuotus balto kaulo dalykus 
galima nuvalyt naudojant tirštą ko- 
šclę kreidos miltų ir terputino. Lai

MES REKOMENDUOJAME
Jeigu jums reikia pieno darymui 

mayonnaise arba prie kitų naminių 
valgių gaminimo reikmenų naudokit 
Borden’s Evaporated Pienų, nes Bor-

Ypa tiška Sveikata
. šios gentkartės vaikams aiškina
ma kad plutos padarys drutus dan
tis, o ne garbiniuotus platokus. Mai
stas kuris prisideda prie dantų su- 
drutinimo yra žalios daržoyčs ir vai
siai, ypač kaip ozuoliai, kopūstai ir 
salierai.. Tie yra geri valytojai ir 
reikia tikėti kad ateis laikai kad ko
pūstus ir celerius duos po valgių. 
Daug geriau musų burnos jaustųsi 
.negu dabar po saldžių pudingų, py
ragaičių ii- pajų ką dabar valgom 
pc valgių. Vaikams reikia duoti 
valgyt grynų grudų maisto Gata
vi valgymui grudai yra svarbus dėl
to kad juos reikia kramtyt, ir kram
tymas tvirtina dantis Nekurtos mo
tinos duoda savo vaikams tų grūdi
nių valgių tarp valgymų, taipgi su 
pienu ant pusryčių.
SEKANČIUS PRODUKTUS:
den’s Evaporated Pienas yra pilnas 
riebus pienas. Jis niekad nesugen- 
da ir patenkins jus pilnai visais at
žvilgiais.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite paa tikrą Specialistą, • ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad ji* 
neturėjo užtektinai apsipažinimo Ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.

įĮKzSlJ Mano aparatas Radio-Scope-RaggtX-
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakts-

aįijB I I r < ® wwfflr riologiškas egzaminavimas kraujo ati-
WBP J5' | m nmff dengs man tikrą jusi] ligos pritiaatį

lSt. nff/y ir i®igu paimsiu jus gydyt, juma 
l\MI tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 

tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslus 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijime 

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Av. Kampas E. LdSth St.

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
OSise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nue 6 Uri 8 
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DIRVA

Nuo Redakcijos Amži našai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)

Sandara” Laukia Nau
jo Redaktoriaus

JIE PEŠASI - MES TURIM RIETIS?
______ . . *----------------------------------------------- 

laikių užsimanė sau mokyk
los tai 
vie.... 
tik ir 
kus į 
mažai 
užtekę Lenkų vaikų jų mo
kyklas užpildyt.

pERVERSMAS Lietuvoje 
padarė sumišimą ir čia 

tarp musų. Ką jie ten tarp 
savęs darys — mušis, pjau
sis ar apsieis be to — mes 
vargu galėsim sulaukyti, 
bet pastūmėti prie to tai 
labai lengvai galim.

Taigi čia turim apsistoti.

ir tekit jums, pano- 
0 paskui Lenkai 

vilioja Lietuvių vai- 
savo mokyklas, nes 
kur rasit kad butų

prirodinėja

bolševikų

supranta 
prastam

pries

'kaip
Lietu-

“Naujienos” 
kad “'Dirva” pasiliko fašis
tų pusėje, teisindama per
versmą.

Bet štai kodėl ‘Dirva’ ne
šaukia nei savo skaitytojų 
Amerikoje nei Lietuvoje 
“sukilti” prieš fašistus ir 
griebtis versti juos: “Dir
vą” nenori kad Lietuvos 
žmonelių kraujas butų lie
jamas. “Dirva” suprato su 
kokiu tikslu ir kokiomis pa
stangomis fašistai pastūmė 
į šalį buvusią valdžią. Ban
dyti ją grąžinti ir pąstuni- 
ti fašistus butų niekas kitas 
kaip tik stūmimas Lietuvio 
prieš Lietuvį, brolio prieš 
brolį, vaiko prieš tėvą. O 
ant -galo — pastumėjimą 
Lenkų ar 
juos visus.

“Dirva” 
baisus yra
vos žmogeliui ginkluotas 
kareivis, kurie pradėtų po 
visą Lietuvą švaistytis; pa
mestų žmonės savo darbus 
ir užsitrauktų skurdą, ba
dą ir ligas. Nupultų pini
gai, įsiviešpatautų tas kas 
buvo per karą. Ar to jus 
norit Lietuvai, kurie .šau
kiat smerkimo balsais prieš 
irgi taip aklai užsimerku
sius fašistus, kurie pasiry
žę tą daryti jeigu kas nors 
juos pakibins?

Luktelkit biskelį, atskai- 
tykit iki 50 pirm negu pra 
dėsit ką nors daryti. Tada 
atvėsit jus, atvės ir fašistai 
ir jeigu ką nors darys tai 
ne su įsiutimu, bet su šal
tesne galva, o tada pasek
mės bus kitokios.

To visko “Dirva” nori iš
vengti, palikdama savo ūpą 
ir partiviškumus nuošaliai.

Prašo užtai ir visų nebū
ti širšių lizdais bet šalto ir 
rimto proto žmonėmis.

Socialdemokratai nemiga 
kelias naktis galvodami ar 
eiti į valdžią su Valstiečiais 
Liaudininkais ir tik tada 
sutiko kai išgalvojo jog ga
lės pasinaudoti. Ir štai ką 
jie pasirinko: pačias svar
biausias ministerijas kokios 
tik šalies gyvenime yra per 
kurias galima liaudį paimti 
į savo rankas.

Per apšvietos ministeriją 
jie šalip Lenkinimo galėjoj

.•—i.„.*„ 4.*—3 tikos. Yra įrodymų kad jie 
taip darė ir kad tuo prisi
dengdami klerikalai galėjo 
ir kitus savo tikslus atsiek
ti, surengdami perversmą.* *

auklėt jaunimą kaip jiems 
patinka. Per vidaus reika
lų ministeriją kontroliavo 
visą policijos sistemą, kuri 
negalėjo trukdyt organiza
vimo (darbininkų į tokius

“Naujienos” kaipo social
demokratų patrofika, stoja, 
gina socialdemokratų mi- 
nisterius Požėlą ir Čepins
kį, kuriuos “Dirva” palietė.

Čepinskio steigimą Len
kiškų mokyklų pateisina 
Lietuvos konstitucija. Bet 
mes sakėm kad Čepinskis Į 
turėjo atsižiūrėti į Lietuviui 
padėtį Vilniaus krašte ir 
atsakyti Lenkams kad pa
lauksime su davimu jums 
Lenkiškų mokyklų Lietuvo
je nors iki to kada Lenkai 
paliaus uždarinėję Lietuviš
kas mokyklas Vilnijoj. Ak
lai pildymas ir konstitucijų 
yra negeras daiktas. Užtai 
mes iki šiol visą Lietuvos 
biurokratiją taršėm kad ji 
visokių formalumų laikėsi 
iki zet. Čepinskis irgi lai
kėsi daugiau formos (jeigu 
ne Lenkų dvasios) ir jeigu 
tik kur pustuzinis Lenkpa-I

kokiais juos socialdemokra
tai nori turėti.

Bet to jie nežinojo kad 
prastam darbininkui nėra 
ribų tarp socialdemokratų 
ir bolševikų principų. Kaip 
greit darbininkas pastoja 
socialdemokratu taip greit 
jis ir bolševikas. Taip dė
josi Amerikoj, ir čia liko į savim dokumento prierašą, kad skrynutę 
socialistais tik tie kurie su- j reikės atidaryti pagal įstatymų formalu- 
pranta ir gali išsiaiškint ’ 
socialistų dogmas. Visi ki
ti nusviro prie bolševikų, 
nes bolševizmas jiems leng
viau suprantamas ir gra
žiau maliavojamas.

Visi turi žinoti kad socia
listų ir socialdemokratų 
mokslas yra juodam darbi
ninkui tiltas į bolševizmą.

Užtai nei mes nei kiti ku
rie myli Lietuvą negali ne
pasmerkti tų dviejų social
demokratų ministerių tak-

Nėra galimybių apipiešti kokis džiau
gsmas apėmė Gabrielių ir Agrikolą, Da- 
gobertą ir Maršalo Simono tėvą, Samuelį 
ir Batšebą. Karingas vienas tik buvo gi
liai nubudęs ir užsimąstęs, žiūrėdamas j 
portretą to vyro. Taipgi negalima api
piešti kokia rūstybe degė Rodinas ir abbė 
kada iš po jų akių Samuelis paėmė skry
nutę. Notarui patarus, kuris pasiėmė su

mų, Samuelis sutiko kad geriau bus padė
ti į Francuzijos Banką visus sekuratus ko
kie jau dabar žinoma yra jo globoj.

Kuomet visi kiti buvo apimti neapsa
komo džiaugsmo, Rodinas ir abbė apleido 
tą namą neapsakomu kerštu degdami.

Abbė sėdo į savo karietą ir tarė 
nams: „Į kunigaikštienės Saint-Dizier 
mus!” Ir didžiausiam ūpo nuslugime 
sėdo į sėdynę. Rodinas sėdėjo šalę jo, ir 
žiurėjo su nepasitenkinimu ir rustumu į 
tą taip nusiminusį savo draugą-viršininką.

— Bailys tas! — pamanė sau Rodinas.
— Jis graužiasi desperacijoj, nors dar-----

Už trumpo laiko karieta sustojo Rue 
de Babylone, Kunigaikštienės Saint-Dizier 
kieme.

tar- 
na- 
nu-

KALĖDOS
Kalėdos, Kalėdos, jau skamba varpeliai 
Ir - aidas išlėto nutyla toli, 
Kalėdoms eglaites jau puošia vaikeliai, 
Žvakelių ugnelė mirkčioja skaidri.
Kalėdos, Kalėdos, jau plotkos ant stalo, 
Tėvelis šeimyną sodina linksmai, 
(Viens antram linkėja gyvenimo gero, 
Sulaukti kitų dar Kalėdų sveikai.
Kalėdos, Kalėdos, eglaitė vilioja 
Tiek mažą, tiek seną prie savo šakų, 
Ir rodos lyg tyčia juokauja, kvatoja.
Rakietų, žvakelių ugnelė liepsnoja, 
Gaivina jaunutes širdeles vaikų, 
Jie gražią dainelę del josios dainuoja.

Radasto Žiedas.

SENUS METUS PALYDĖJUS
Jau vakar senuosius metus paiydėjom 
Ir šiandien džiaugsmingai sutikom naujus, 
Laimingos kelionės aniems palinkėjom 
Sėkmingai keliauti į šaltus kapus.
Jau šiandien mums šviečia vėl naujas ry

tojus,
Mus laimės žvaigždelės karšti spinduliai 
Sutirpdins visus musų šaliai pavojus 
Ir liūstančias sielas pradžiugins meiliai. .
Mums naujas rytojus laimužės' daug žada, 
Iš skausmo ir skurdo vergijos mus veda 
Į naują pasaulį saulėtos giedros
Vaduoti pavergtą mus brangią sostinę, 
Kurios pasiilgo nuskriausta tėvynė, 
Iškelt pilyje mus Vytį tautos.

Radasto Žiedas.

kie geri, tokioj legalėj formoj, kad nepai
sant kareivio ir jo sunaus prieštaravimų 
notaras turėjo padaryt mane savininku tų 
turtų.

— Du šimtai dvylika milijonų! — vėl 
sapaliojo kunigaikštienė, sugniauždama 
sau rankas. — Tai ištikro kaip sapnas.

— Taip, — atsakė abbė karčiai, — 
mums tie skarbai liko kaip sapnas, nes at
sirado testamento priedas, kuris nukėlė 
jų išdalinimą už trijų ir pusės mėnesių. 
Kadangi musų darbai jau sukėlė visų tų 
ainių nuožvalgą, kada jie žino kiek daug 
skarbų yra, jie bus labai atsargus; ir vis-! 
kas dingsta.

— Kas do niekšas tą priedą atnešė ?
— Moteris.
— Kokia moteris?
— Kokis vandravojantis sutvėrimas, 

kurią Gabrielius sako matė Amerikoje, ir 
kuri išgelbėjo jo gyvastį.

— Kaip ta moteris galėjo būti tenai ir 
kaip galėjo žinoti kad tas priedas randasi?

— Aš manau kad tai buvo paruošta to 
namo sargo, Žydo, kurio šeimyna1 per tris 
gentkartes globojo tuos pinigus; jis be 
abejo turėjo kokias slaptas instrukcijas, 
jeigu atsitikime nužvelgtų užkliudymą pa
veldėtojų kurie nepributų, nes tas Marius 
de Rennepontas turėjo nuožvalgą ant mu
sų Draugijos ir žinojo kad ji sekios jo gi
minę.

— Bet ši' negalima ginčyt to priedo 
teisėtumą?

— Kaip, eiti prie valdžios šiais laikais, 
ginčytis už palikimą, kas sukeltų tūkstan
čių nuožvalgą, o užtikrinimo pasisekimui 
neturime. Gana jau ir to jeigu patirs pla
čiau. Bet ištikro, taip arti buvom prie tik- 
slo, po tiek daug vargų ir pastangų, per 
pusantro šimto metų sekiojant ir laukiant!

— Du šimtai ir dvylika milijonų! — 
aimanavo kunigaikštienė. — Musų draugi
jai nebūtų reikėję daugiau jieškoti prie
glaudų kitose šalyse; su tokiais turtais jr 
butų galėjus užvaldyt Francuziją.

— Taip, — pakartojo abbė, karčiai; — 
užimdami visas mokslo įstaigas į shvo ran
kas butume galėję užvaldyt augančią gent- 
kartę. — Paskui trinktelėjęs koja tarė: — 
Sakau jums, ištikro gana to išvaryt žmo
gų iš proto iš nerimasties! taip gudriai, 
atidžiai, sumaniai, kantriai prisiruošus!

— Ar jau nėra vilties?
— Tik kad Gabrielius neatšauktų sa- 

padovanojimo, kiek paeina iš jo pusės 
vieno dalis butų pusėtina suma, nema-

“Sandara” praneša kad ją re
daguoti atvyksta iš Lietuvos 
kviečiamas redaktorius,' Pronc
kus.

Prie dabartinių savo išgalių 
Sandarai nepriderėjo traukti iš 
užrubežio žmogus, nes prie vi
sų kitų apsunkinimų nariai dar 
turės palaikyti redaktorių, ku
riam nepažįstant Amerikiečių 
gyvenimo tūtų sunku kas pa
daryti organo pakėlimui kad 
apsimokėtų redaktorius kuris 
tik vieną redakcijos darbą žiū
rės. Dabartinis redaktorius K. 
J. Paulauskas atliko ir sekre
toriaus darbus.

Žemlapis iš Brangių
Akmenų \

Brangiausias žemlapis kokis 
tik pasaulyje yra, randasi Luv
ro muzejuje Paryžiuje. Tai yra 
Francuzijos žemlapis iš gra
žiausia poliruoto jaspiro. Svar
besnieji krašto miestai pažy
mėti brangiaisiais akmenimis, 
o jų vardai auksu užrašyti. 
Upių juostos nutiestas iš plati
nos; visų 87 departmentų sie
nos nusodintos žvilgančiais 
akmenimis.

Tas žemlapis buvo padarytas 
Jekaterinburgo “Granilnos Pa
latos” ir Rusų caro padovano
tas Franeuzų tautai artimai są
jungai tarp Rusų ir Franeuzų 
pažymėti.

Petrauskas Gryžta
Kompozitorius Mikas Ptetrau- 

skas gryžta Amerikon. “San
dara” gavo žinią kad gerb. Pet
rauskas bus‘šiame krašte van
denyno Sausio 9 d.

Kurie susitiks su gerb. Pet
rausku ypatiškai gaus tikrų ir 
pasitikėtinų žinių apie pervers
mą Lietuvoje, kur jis iki to vi
so buvo.

su
lu-

ĮVEIKI, NAUJI METAI
Sveiki, sveiki nauji metai 
Atkeliavę iš toli, 
Gal daug vargo esat matę 
Kur vargai, tamsa gili.
Mus gyventi išmokysit, 
Kaip kentėti reik skausmai, 
Mums daug naujo pasakysit, 
Kaip surasti reik džiaugsmai.
Sveiki, sveiki nauji metai, 
Atkeliavę iš toli, 
Kur .vargai, tamsa gili.
Sveiki, sveiki nauji metai, 
Mes sutinkame linksmai, 
Bi lydėtų tik džiąugsmai.

Radasto Žiedas.

SKIRSNIS XXVII.
Pirmutiniai Paskiausia, ir Paskutiniai 

Pirmiausia
Karieta skubiai važiavo į kunigaikš

tienės Saint-Dizier namą. Visu keliu, Ro
dinas tylėjo, pasitenkinęs tėmijimu abbės 
d’Aigrigny, ir klausymu kaip jis pylė savo 
rūstybę ir susigraužimą delei tokio nelem
to likimo, kuris netikėtai suardė jų viltis. 
Karietai privažiavus prie namo, per langą 
matėsi kunigaikštienės veidas už uždan
galų; ji degė nekantrybe; ji norėjo matyt 
ar tikrai čia abbė atvažiavo. Dar dau
giau, nepaisydama priimtų taisyklių, ko
kių ji griežtai laikėsi, kunigaikštienė bėgo 
žemyn pasitikti abbę, kuris jau lipo laip
tais, nusiminęs. Pamačius to dvasiško tė
vo liūdną ir neramią išvaizdą kunigaikš
tienė sustojo ir nublanko. Ji nujautė kad 
jų pralaimėta.

Pasikeitus žvilgsniais su savo buvusiu 
mylimuoju ji suprato kad neįvyko taip 
kaip jie ruošėsi ir ko ji labai bijojo. Rodi
nas nužemintai sekė paskui abbę, ir abudu 
nusekė paskui kunigaikštienę į kambarį. 
Durims vos užsidarius, baisioj nekantry
bėj kunigaikštienė prabilo į abbę:

— Kas atsitiko?
Vietoj atsakyti tą klausimą, abbė, 

degančia akyse rūstybe, pabalusiom
pom, žiurėjo į kunigaikštienę, ir tarė jai:

— Ar tamista žinai kiek tų turtų su
augo, kuriuos mes skaitėme busiant apie 
keturiasdešimts milijonų?

— Aš suprantu, — sušuko kunigaikš
tienė, — kad mes buvom suvedžiojami. Tų 
turtų turbut visai nebuvo ir viskas iš mu
sų pusės daromo buvo ant nieko.

— Ištikro, viskas buvo ant nieko, — 
atsakė abbė, grieždamas dantimis; — tai 
buvo ne klausimas keturių dešimtų milijo
nų, bet dviejų šimtų dvylikos milijonų.

— Dviejų šimtų dvylikos milijonų! — 
sušuko kunigaikštienė, ko nenuvirsdama. 
— Tai negalimas dalykas!

— Taip tikrai, sakau tamistai; pats 
mačiau sekuraltus, kurius notaras peržiu
rėjo.

— Du šimtai ir dvylika milijonų! — 
pakartojo kuriigaiktšienė, nusimindama,— 
Tai milžiniška ir karališka galybė — ir 
jus išsižadėjot, nekovojot už ją, visais ga
limais budais, ir iki paskutinės valandos?

— Madame, aš padariau viską ką ga
lėjau! nežiūrint Gabrieliaus prigavystės, 
kuris šį rytą pranešė man kad pasmerkia 
mus ir išstoja iš Juzuitų draugijos.

— Nedėkingas niekšas! — tarė ku
nigaikštienė.

— Jo padovanojimo raštai, kuriuos aš 
del altsargos padariau su notaru, buvo to-

vo 
Jo 
žiau trisdešimts milijonų.

— Tai milžiniška suma, beveik tiek 
kiek tikėjomės, — tarė kunigaikštienė, — 
ko dar rūpintis ?

— Nes aišku kad Gabrielius norės pa
naikinti savo padovanojimą. Nežiūrint 
kaip legaliai padarė, jis ras budus panai-, 
kinti, kada dabar yra liuosas nuo musų, o 
patyrė apie musų tikslus, ir apsuptas savo 
augytojų šeimynos. Man aišku kad jau 
viskas dingo. Nėra daugiau vilties. Ma
nau man bus net gerai parašius į Romą 
prašyti pavelijimo laikinai išvažiuot iš Pa
rišo. Šis miestas man dvokia! <

— Ak, taip, maltau aš kad neliko vil
ties, kadangi tu, mano draugas, net pasi
ryžai pasišalinti, — tarė kunigaikštienė.

(Bus daugiau)

NAUJI METAI
Nauji metai, nauji metai, 
Suskambėjo diviniai, 
Ir aidužiai nubangavo 
Lyg pavasario sapnai. 
Nauji metai, nauji metai, 
Gal bešėlstančių audrų, 
Kurie stumia mus jaunystę 
Prie senatvės ii’ vargų. 
Nauji metai, nauji metai, 
Garsiai skamba vardas jų, 
Kas atspės likimą jų. 
Nauji metai, nauji metai, 
Šypsos, juokias mus širdis, 
Gal nušvis ir mums dalis.

Radasto Žiedas.

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

Itališki AKORDEONAI

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

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

Chicago. Ill. 

čtfade by



DIRVA

kas

Birutė ir
Trijų aktų tragedija iš 

Lietuvių krikštijimo dienų
Paraše

K. S. KARPAVIČIUS

(Tąsa iš pereito num.)

Meinharųas
Ir aš nekaltas.... Ir dabar aš apie tai 

labiau manau negu kitados kada, nes ma- 
ti, kunigaikštytė jau pradeda priprasti 
prie manęs, ir aš ją padarysiu ponia vis
ko ką aš valdau....
Feliksas

Sunau. tokia sutvertojo valia buvo kad 
tau turėjo tekti moteris kuri negali vaikų 
pagimdyti.... Bet ji yra atsidavus, myli 
tave, ir turėtum džiaugtis....
Meinhardas

Bet tokia Dievo valia kad visos bevaikės 
turi būti vienuolyne, o aš turiu turėt sau 
tokią žmoną kuri man pagimdys sūnūs.
Feliksas

Kalbėti lengva, bet tikėjimas nevelija 
vyrui vesti kitą moterį pakol viena gyvena. 
Kaip mes galim peržengt' bažnyčios įsta
tymą?“.....
Meinhardas

Tu, tėve, tą geriausia gali išgalvot, ir 
"todėl neprašyk mano pagalbos. Priversk 
Eleonorą išsižadėti vyro, ir lai apsimetus 
dvasios pa šaukimu eina Dievo tarnyston, 
ar kaip kitaip, arba eik pas Vyskupą, ar 
net 'pas Popiežių, ir prašyk, reikalauk, ma
no varde, atvesdinti manė nuo jos, ir tą tu
ri būtinai greitai daryti....
Feliksas

Bet, garbingas Maršale, didi amžinastis 
tavęs laukia!!.... [Iškėlęs akis į viršų, 
dar nori aiškint.]
Meinhardas

Lai pragaras mane po mirties ima — aš 
jos noriu, ir noriu gyventi žemiškai! Ka
ro vaidui pasiaiškinimų nereikia — turi 
įsakymą ir atlik, d'už1 šąvo darbą apturėsi 

. atlyginimą ‘kokį tik Meinhardas įstengs 
duoti.... O jei ne — gryši sau iš kur at
vykai. ...
Feliksas

Ak, Viešpatie.... susimylėk.... 
įkelia akis į viršų. Neramus.]
Meinhardas

Tuo pačiu laiku, rengk Birutę prie krik
što, ir kalbėk kad tau Dievas apreiškė jog 
jį skirta būti Meinhardo žmona ir daugiau 
negryš į savo tėviškę mergystėje ... [Iš
eina kairėn.]
Feliksas

O, sutvertojau dangaus ir žemės.... Ne
buvo man didesnės užduoties kaip šita.... 
Bet ką darysi — jei tokia Dievo valia.... 
[Sau] O man nesinori prarast šios pilies 
gražaus gyvenimo.... Ir naują ponia bus 
man prielanki.... ir dabar ji labai gra
žiai į mane atsineša.. Ne jis vienas to-1 
kis: daug taip padaro, kiti net nužudo sa
vo inoteris, ir veda kitas, o šis siunčia Die
vo tarnybai.... Sutvertojo valia — 
pildytis;.

[Dievobaimingai sudėjęs rankas 
krutinės išeina dešinėn.]

[Iš-

turi

ant

Scena VI.
Ineina Liutavaras. Dairosi.

Liutavaras
Keista ir nesuprantama: du jauni nelais- 

viai pasiliko lyg nariai šios pilies valdovo 
šeimynos..... Dar keisčiau — kad aš pa
matęs tą puikią mergaitę pradėjau ką tai 
jausti širdyje, ir man dienos pasidarė il
gos ir nuobodžios.... Ir tas kupris vis 
su ja, o manęs neprisileidžia nei pakalbė
ti— net bijo ir nužiūri mane.... [Priėjęs 
varto knygą.]

Scena VII. ♦ 
Birutė ir Kuprelis.Ineina

Birutė
[Patėmijus

da]: Vėl jis mus sekioja.... 
užstatė ji musų pėdose kada patįs išei
na. .... [Glaudžiasi prie Kuprelio.]
Kuprelis

[Pakuždomis jai]: Turbut tėvas Felik
sas užsiuntė.... kad mes greičiau poterių 
mokintumes....

[Kuprelis nuduoda poterius kalba, su
siėmęs rankas. Abu eina į vidų, pa
lengva. Liutavaras atsisuka j juos.] .

Liutavarą, Kupreliui kuž- 
Tikrai jie

ir Svietas Juoksis sy 
kiu su Tavimi

Liutavaras
[Matydamas juos nusigandusius!: Ne

bijokit manęs, broliai mano.... [Eina į 
juos. Jie nustebę. Birutė laiko Kupreliui 
už rankos.] Leiskit man Į jus prakalbėti; 
mano širdis verkia iš nerimasties kad ne
galiu prieiti prie jūsų.... Aš nugirdau 
judu Lietuviškai kalbant ir norėjau tuoj 
pulti prie jūsų, bet jie sergsti mane ir jus 
bijot manęs kada as vienas ateinu....
Kuprelis

Tai tu — Lietuvis! [Eina prie jo dide
liai nustebęs.]
Liutavaras

Taip, aš Lietuvis, jūsiškis, ir man gerk
lėj balsas sustoja iš džiaugsmo j jus pra
kalbėti gavus! Aš čia tik nelaisvis kaip ir 
jus...
Birutė

[Artinasi, ir liūdnai ir linksniai]: O 
mes manėme kad tu esi žvalgas pastatytas 
mus sekioti, nes tavo vardas mums tik 
priešą reiškė....
Liutavaras

Vardas yra man svetimas, kaip s'veti- 
man ir šis 
Lietuviškai.
susikabina, 
mo ašaras.
Kuprelis

Kuniguiktšyte! Laimė inus lydi: nors 
nelaisvėje esam, randam sau draugų.... 
Jis mus palinksmins, suramins./.,.
Liutavaras

[Išgirdęs “kunigaikštyte”, nustemba ir 
įsmeigia-akis į Birutę]: Kunigaikštytė?! 
[Dėbteli į Kuprelį.]
Kuprelis

Taip, duktė Utenos kunigaikščio, Šven
taragio ....
Birutė

Buvūis — tiesa.'... Bet dabar verge.. 
Mes visi lygus — pasveikink ir manė kaip 
Savo seserį .... [Einą prie Liutavaro, pa
duoda jam ranką. Jis dar labiau užsidega 
meile'ir ilgai ranką laiko.]
Liutavaras

Kunigaikštyte! Linksma man tave su
tikti tokioj netikėtoj vietoj! Tiesa, visi 
mes čia lygus, nors musų šalyje prieš inus 
žmonės ištolo lenktųsi.... [Kuprelis tai 
išgirdęs nustemba. Birutė irgi susižingei- 
dauja.] Tąį musų tėvai yra labai geri pa
žįstami, ne vieną karą -sykiu prieš krikš
čionis ir kitus priešus vedė!

kraštas.... Pasisveikinkim 
[ Griebia i glėbį Kupreli. Abu 
Liutavaras šluosto džiaugs-

Eina prie Birutės.]

fe
Nauji metai — nauji vargai.

Ko laukiam nesulaukiam, 
kas trokštat negaunat; ko- 
vylisi. nepasiekia.

Mes norėtume padainuot 
vo kampelio skaitytojams nau
jų metų sutikimo dainą, bet ns- 
turim tos košęs kuri vadinasi 
inspiraciją, ir paliekam viską 
su paprastomis dainelėmis, ku
rių šiame numeryje yra čia pat 
ir kitose vietose kitų poetų pri- 
dainuota.

Mes norėjom pravaryt poetų 
kontestą ir už juokingiausias 
dainas duot dovaną. Bet ma
tyt niekas neturėjo ūpo dainuot 
juokingai, nes jautė kad kas 
nors Lietuvoj dėsis.

Vienas poetas iš Lietuyos, 
tiesą, prisiuntė pluoštą juokin
gų elių prieš Lietuvos kunigė
lius kaip jie verkia valdžią pra
radę, bet jau dabar tos dailios 
ir tam pačiam poetui butų ne 
juokas bet ašaros jeigu fašistai 
paskaitytų ir jį sugautų, todėl 
netalpinsime.

Matot iš šito pavyzdžio kaip 
dalykai keičiasi: vieną dieną 
poetas prirašo eilių ir pasiuntęs ■ 
laikraštin tikisi pakilti į garbe, I 
bet štai persikeitė valdžia ir 
jo svajonės pranyksta: lyg per
kūnas jį nutrenkia į bedugnę ir 
uždaro jį nuo pasaulio.

Manome dabar butų gera 
proga fašistams parašytį juo
kingų eilių apie Valstiečius ir 
socialdemokratus. Bet neduok 
die jeigu jie nuverčia fašistus 
tada vėl eiles, slėpk kuogiliausia 
kad. kartais per pkubumą nepa- 
duotum zeceriui-jSUS(tatyti, nes 
tada poetas prapuolęs.

Linkime visiems laimingų 
naujų metų ir patariame, jeigu 
nori įgyti garbę [ir paguodą vi
sų, nerašyti ne tik politiškų ei
lių, bet ir aklai politiškai negy
venti ir negalvoti. Kitaip gi, 
jeigu tu šiandien, spjaudysi ant 
kito, rytoj kitas ant tavęs, ir 
taip abudu busit apspjauti, o 
ne garbės verti švarus žmone- 
liai. Juokų

Gana tų miegalių, 
Daug matau aš tokių 
Kurios tik del miego 
Nedirb’ darbo jokio.

Dieną naktį miega, 
Vaikų neužžiuri,. 
Namuose tik purvas, 
Švarumo neturi.

Taigi rodos tokios 
Yra nenaudingos, 
Del musų bernelių 
Labai pavojingos.

Kada pati miega, 
Vyras turi dirbti, 
Turi indus plauti, 
Net pats valgyt virti....

Viengungis.

KO SESUTĖ LIŪDI?
Ko sesutė liūdi,
Ko galva nusvirus,
O veidai išblyškę,
Tarsi butų mirus?

Ko švelnutės lupos 
Skausmo surakintos, 
Ko užmerktos akįs, 
Tarsi numarintos ?

' Ei, galva nusvirus,
Ir veidai išbalę,
Lyg svajonių gėlės 
Rytmetyj nušalę;

Surakintos lupos, 
Meilės žodžiams žuvus;
Akįs nebeverkia, 
Ašaroms išdžiūvus.

M. Vaitkus.

liūdi 
jausti 
nuskausta

Red

Nuo Juokų Red.:
Vaizdą tokį matant 
Kam dar reikią klausti, 
Kai mergelė 
Aiškiai gali 

Kad jinai
šelmio bernužėlio. 
Kad jinai netekus 
Rūtų vainikėlio.

Bet manome šitaip:
Ko nekląusinėsi,
Jei be patyrimo;
Pats kunigas esi.

Daugel turi Mūzos 
Dainuot duotą galę, 
Bet mažai suprasti 
žmonių sielas gali.

Užtai daug poetai 
žodžių pripaišioja, 
O tik retas kuris 
žino ką dainuoja. ,

(N. B. Poetas M. Vaitkus 
yra kunigas, jeigu dar nepame
tė kunigystės kada kiti kuni
gai Lietuvoj pradeda mesti.)

(Bus daugiau)

NORĖTŲS....
Norėtųs kad gryžtų jaunystės laikai, 
Ir širdyj atgimtų tie saldus jausmai, 
Liepsnojanti, kaitrus, teikianti viltį, 
Kuomet siela troško aukštyn pakilti, 
Kai nieks nerūpėjo, vargai nespaudė 
Ir šilta tėvelių pastogė glaudė.
Norėtųs dar kartą išgirst daineles 
Ką meiliai kartojo man per dieneles 
Švelnutis balselis marų) mamytės, 
Kurios aš taip mėgau labai klausytis, 
Kuomet ji verpė geltonus linelius, 
O aš, maža, glaudžiaus apie jos kelius. 
Prašiau kąd sakytų man pasakėles, 
Apie vilkus, meškas ir gudrias lapes; 
Klausiausi aš josios ir stebėjausi, 
Ir vis daugiau žinoti norėjosi.
Norėtųs dar kartą matyti tą vietą, 
Tą vyšnių sodą beržais apsodintą, 
Ką puošė ir gaubė tėvelių namus, 
O, kokis ten buvo gyvenim’s ramus! 
Šešupė šiušiano ten- pat už sodo, 
Gegutė kukavo — dar girdžiu, rodos! 
O laukuose gėlės skleidė kvapsnius, 
Net dabar man saldu tą viską atminus! 
Gyvenimas skleidė vien gražiąją pusę, 
Svajonės, meilė vaizdavos akyse; 
Malonus ir linksmas gyvenimas buvo, 
Bet laikui bėgant it sapnas pražuvo...,

Petronėlė M.

PROTESTUOJU!
A. K. B. vėl sako 
Merginoms tekėti, 
Bil tik vyras taikos, 
Nieko nelukėti.

Tas gerai man .skamba, 
Ba gauč sau pačiulę, 
Bet jo rodos blogos, 
Man net galvą gelia.

Sako jis merginoms: 
“Nereiks anksti kelti, 
“Miegosit ik pietų, 
“Nereiks darban eiti”.

Kas gi gali mergoms 
šitaip rodą duoti: 
Kad tik apsiženys 
Tai galės miegoti?

Iš Filozopų Sąšlavyno
Užgesink žmoguje tikėjimo 

žibintą ir jo sieloje įsiviešpa
taus nakties tamsuma.

—Pirmas meilės pažymis: 
vyro nedrąsumas, moters drą
sumas.

—Dauguma moterų yra mįs 
les, kurios tol yra mums įdo
mios kolei jų neatspėjame.

—Kas nieko 
be sielos.

Visų žemės 
žaątimi buvo 
džių žmonijos
žastimi esti meilė.

nemyli to kūnas

perversmų prie- 
ugnis; visų di- 
perversmų prie-

žiuri

■rarboa Musynai ir tanui
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KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

No-

no-

Priežiūra Kūdikio Akių, Ausų, 
sies ir Gerklės

Pirmos klesos svarbos dalyku 
užlaikymas kūdikio akių, ausų, 
sies ir gerkles švariai. Kiekvienas
menkutis ausų uždegimas, arba te
kėjimas iš ausų, nors ir manytum 
nesvarbu?, reikalauja greitos gydy
tojo apžiūros. Greitas gydymas ga
li išvengti apžlabimo, arba apkurti- 
mo. Priprastas ir geras vanduo del 
akiij plovimo yra borakso rakštis 
(boracic acid). Jos pusę šaukštelio 
reikia įdėti į puskvortę virinto van
dens.

Dantys
Sveikas kūdikis turi prasikalt dan

tis tarp šešet ir septinto mėnesio. 
Dvidešimts dantų sudaro pirmą se
tą, arba “pieninius”, ir ji} pasirody
mas labai įvairino ja. Priežiūra šitų 
laukinių dantų yra labai svarbi. 
Juos reikia du sykiu į dieną apvaly
ti švelniai trinant su minkštu audek
lu arba vala, pavilgyta boraksinėje 
rūgštyje, 
reikia 
šepetuką, 
dantų priklauso (žymiai nuo priežiū
ros “pieninių”.

Antrieji arba amžini dantis pasi
rodo apie šeštuš arba septintus kū
dikio metus Sete pareina 32 dantis. 
Priežiūra šitų dantų yra pirmaeilės 
svarbos. Saugus paprotis bus kas 
šeši mėnesiai duoti geram dentistui 
apžiūrėti kūdikio dantis.

Kūdikiui augant didyn, 
jį pamokinti vartoti dantų 

nes sveikumas antrųjų

Visada savo kūdikiui duok geriau
si maistą. Jei negali .žindyti savo 
kūdikio, neeksperimentuok su Įvai
riais preparataią, bet pradek gerai 
išsyk — duok kūdikiui tą maistą ku
ris padarė daugiau sveiku ir vikrių 
vyrų bei moterų negu visi kiti kūdi
kių preparatai krūvon sudėti —duok 
savo kūdikiui Borden’s Eagle Brand 
Pieną, maistą kuris išauklėta vik
rias kojas ir sveikus kunus. Jis re
miamas ir rekomenduojamas gydy
tojų delei jo aukštos kokybės ir vie
nodos sudėties. Milionai ir milionai 
kūdikių išaugo Į vikrius berniukus 
ir mergaites del motinų geros prie
žiūros ir maistingumo kuri suteikia 
Borden’s Eagle Pienas.

Skaitykit' šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

KALENDORIUS 1927 M. 
“Dirvoj” galit gaut gražu 
Kalendorių su šventėmis ir 
pasiskaitymais už 50c.

Albumas visokių Liet 
kių Muzikos — vis 
šų, polkų, valcų i 
Pianui kaina .... 
1-mai smuikai ....

Ir kitiems Instrum

MUZIKA SMUIKAI 
mas No. 2 — Longi 
didelis rinkinis I 
šokių muzikos (n 
smuikos. Telpa dau 
cų, polkų, maršų, i 
kitokių. Muzika tin 
trui. Kaina tik ...

Reikalaukit “Diri

For Cuts and W<
Saugokitės užsikret 
Tepkit visus įbrėži 
susižeidinius ir įpjov 
su šiuo stipriu neriui 
gu antiseptiku. Z< 
stačiai užmuša perus 
pagelbsti gydyti.

yoiiFEy
Night and Morning to 
them. Clean, Clear and H

Write for Free “Eye C 
s or “Eye Beauty" Bo<

Murino Co., Dept. II. S.,9 E. Ohio St

5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Pla
Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss 

1 “B” yra atsakančiai nutaikinti 
te tokiam vartojimui, kad sulaiki 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių 
pastarosios neišsisvertų į lauko 
Juškaitės yra rezervuaras. Šlam> 
re yra stebėtinas sausinantis sus 
medikalas. Kaip greit šis medikala 

sušildytas^ 
leidža ir 
mažą skyli 
ra pažymėl 
“C” ir yj 
per mažas 
lutes, kad 
nusilpnėjus 
lūs ir veik 
darymo sk 

“F" yra 
PLAPAO-I 
kuris turi 
pintas per 
nepaliečian 
vadinto fra 
dalies/ ii 
kad davus 
stiprumą i 
PLAPAO-I
Išmėgin 
Mano 1 
Aš noriu 

rodyt pats 
tais, kad ; 
pergalėk si 
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus 
rūmą ir tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pav 
veržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįš! 
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumt; 
energiją, stiprumą—

Ir jus atradote ir jaučiate geri 
siškai ir jūsų draugai patėmija ju 
jimp pasirodymą—

Tuomet jįjs žinosite, kad jūsų 
pergalėtas ir jus širdingai dėkax 
už stiprų paraginimą priimt DAB. 
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalauds 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškai ’ išmėgink jo veri 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, P Ii 
jums ^nekastuoja, apart to, jis 
pagrąžint sveikata, kuri daug vert 
žibantis auksas. Priimk šį dyka 
nimą” šiądien ir jus busite linksi 
gyvensite, pasinaudoję šia proga, 
atvirutę, arba išpildykite kuponą i 
grįžtančia krasa jus aplaikysite 
mui dykai Plapao su pridečkn M 
48 puslapių knygutę apie patruki 
nančią informacijas apie būdą, 
apdovanotas auksiniu medaliiimi B 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, 
rankose kiekvieno kenčiančio nui 
saus užgavimo. Jeigu jus turite 
draugą, pasakylute jam apie šį di 
lymą.

5,000 skaitytojų galės gaut šį i 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, 
viršijantis. Kad netapt apviltu, 
DABAR._________________________

SIŲSK KUPONĄ ŠIAND 
PLAPAO LABORATORIE 

Block 3274, St. Louis, 
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. 

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas

Adresas.,...............................................
Grįžtanti krasa atneš dykai išmes

,įPįTtl 
U l9oV

pumosma

OPENING

TOSCCUPETHE 
PLAPAO-PAD ' 
HPMLYTOTHE'' 

^PRILr B0DYWIfKHACTAS 
rfl90q THEPLAMOCOM-^ 
” ” TINUALLYAPPLIED

TNM-fm 
PADAffDVfft/iTlSm 
m IT THAT com'

Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį'’ 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
pėriškądiją kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt? Štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą taip 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėtiės trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri
sietas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš' jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
aiką aplankomos pasekmes.

Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 2d valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minute-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar-1 
bus—dagi if miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių, muskulams 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagalbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai išvokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E”, kuris yra pritai
kytai prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
bes išlinkimo.



ių orkestras iš Richman Brothers ,Co. darbininku kurios dalyvavo kompanijos metiniam Kalėdų poki 
Užpakalinė uždanga yra didel's piešinis Richman Brothers’ dirbtuvė; ant East 55th Street.

HMAN BROS. CO.! 
RBININKAI GAVO 
)0,000 DOVANŲ i

tos įstaigos Darbininkų Gauna i 
iejų Savaičių Vakacijas be .

’ ' Nuostoliu.
kiolika šimtų darbininkų dir- 

Richman Brothers Co., Cle- 
o< drapanų siuvykloj, pradėjo 

savaičių Kalėdines vakacijas 
riminimo.
iniąme Kalėdų pokilyje kom- 
5 budinke ant E. 55th St., per- 
tayąitę ketvirtadienį buvo iš- 
i $90.000 auksu tarp darbiniu- Į 
ipo Kalėdų dovana nuo kom- Į 
liniukai kurte išbuvo kompa -j 
darbe daugiau kaip tris ipc- 

gavo dviejų savaičių algą 
dovaną Kalėdoms, o kurie iš- 
trumpesnį laikų gavo vienos 
is mokesti. Dauguma darbi-1' 
yra išbuvę daug ilgesnį laiką j 
tris menesius todėl vis gavo > 

savaičių užmokesnį.
anos buvo išdalinta kuomet 
inkai susirinko dirbtuvės an
oj savo Kalėdiniu pokilin įio

pietų dirbtuves kateteri joj, Į 
s tąjpgi kompanija davė. , 
miš sėdint auditorijoje estra- 
įsirodė Richard Kohn, kom pa- 
vice prezidentas. Jis pasakę 
inkams kad kompanija šimeįį 
vjcrią iš pasekmingiausių sa* 

tų ir dėkojo darbininkams už- 
sidėjimą prie tų pasekmių. | 
paminėjo kad anie $3,500,000 j 
nijos akcijų dabar yra pačių! 
inkų rankose. Darbininkai ku-1 
sirasė akcijų pereitas Kalėdas 
Vasario 1 10 nuoš. akcijų di- Į 
aįs ir neužilgo gaus $5 pini- i 
įvidendų. i
n pasakė kad delei didelio} 
no su darbu darbininkai . ne- j 

laiko surengti savo KalėdL- i 
u”, taigi pradės dalinti auksu,I 
specialiai pargabeno iš Wa-: 
ono į Cleveland^.

Fred Mues, dirbtuvės užvaizdą, 
pakilo iš visų tarpo ir pareiškė kad 
nėra priežasties neturėti “šou” jei; 
gu prie to neprisirengta. Sako, tarp 
pačių darbininkų ir darbininkių' yra 
gana talento kurie galėtų duoti im- 
promtu palinksminimų.

Kohiv nesutiko, bet pavelijo darbi
ninkams pasirodyti ką kas'gali.

Tada prasidėjo vodevilio progra
mas. Tas buvo surengta, žinoma, bet 
padaryta kaipo surprįzas del darbi
ninkų.

Buvo įvairus programas ir visi 
darbininkai dėkojo .savo darbda
viams, kurių buvo N. G. Richman, 
Charles Richman ir Henry Richman. 
Po to išsiskirstė, praleisti šventes 
kaip kas tik norėjo.

LAIVAKORTĖS

PLĖŠIKŲ ATAKAS BU- 
CIONIŲ KAIME

Pastaru laiku Surviliškio v. 
buvo''padarkyta eilė plėšimų, Iš 
kai kurių žymių galima spėti 
kad tai darbas vienos ir’ tos pa
čios bandos. Ypatingai žiaurus 
buvo tos bandos užpuolimas 
Bučionių kaime Lapkričio 2 d.

Naktį, lynojant, kaime nesi- 
matant gyvos dūšios, apie 9 v. 
vakaro plėšikai aplanko turtin
gų ūkininką Vincą PetrulaitĮ. 
Laimė, jo nerado namie. Neži
nia ar nebūtų jis nuėjęs pas 
Abraomą. Vienai šeimininkei 
teko baimės, matant “svečius” 
apsiginklavusius revolveriais ir 
peiliais. Neradę šeimininko iš
sinešdino.

Po to užsuko pas našlę Jasin
skienę. Čia jie išlaužė svirno 
duris, bet neradę užkandos, la
šinių, kumpių, dešrų, turėjo iš
sinešdinti.

Vidurnaktį tie plėšikai ap
lankė seną ūkininką, Jurgį Ja- 
sinską. Eidami pro kluoną su
tiko to ūkininko berną ir puolė 
jį mušti. Jasiriskas išgirdęs 
riksmą ėjo pažiūrėti. Vos spė
jo' iš,eiti ,į priemenę, plėšikų 
gauja pradėjo duris laužti ir 
langus daužyti. Iš miego pa
budęs jo sūnūs, pajutęs truks- 
mą, pasiėmęs revolverį bėgo į 
seklyčią ir pamatęs ištiestas iš

tamsos rankas per išmuštą lan-1 
gą šovė. Plėšikai nuo- lango at-1 
šoko ir ėmė iš lauko pusės šau-, 
dyti iš, revolverių. Kaimynai| 
išgirdę nepaprastą trukšmą at-, 
bėgo su ginklais. Plėšikai pa
sijutę apsupti leidosi bėgti, oi 
ūkininkai vytis. Po didelių pad 
stangų sugauta du tos bandos 
plėšikai. Ūkininkai padarę, sa
vą tardymą patyrė kad tą ban
dą yra organizavęs mokytoj u j 
seminarijos auklėtinis,/ Salia
monas Lukšą; joje dalydavo 
Kazokų kaimo Stasys Lukša, 
Jonas Lukša, ir Bučionių vien
kiemio gyventojas Aleksas Pe-

K. E. YOCHUS

trulaitis.'
Tą pat naktį buvo pranešta! 

Surviliškio policijai ir prašyta! 
padėti susekti tos pačios ban-| 
dos likusius dalyvius ir ,susta
tyti protokolą. Policininkas at
sisakė, motyvuodamas kad ne
randa reikalo, nes 'plėšikai Į vi
dų nebuvo įsilaužę, nieko neūž-1

mušė nei papjovė. Kaimo ūkį-' 
nitakai, dalyvaujant seniūnui; 
surašė įvyldo protokolą ir ati
davė tinkamai' teismo. įstaigai.

•“L.”

Lietuvos Lietuviai ateina į" 
Sanitariškas, Lietaus 

MAUDYNES. - 25c.
921 St. Cla\r, arti E. 9th St.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ

mėsa, Dešros, Duona, Pienas, Vaisiai, Daržovės ir tt. 
Dideliame pavirinkime Groseriai, Šviežia ir Rūkyta •
Užlaiko didelę Krautuvę visokių Saldainių, Minkštų

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

1386 East 651 h Street
Kampas Luther Ave. • Cleveland, Ohio.

Parduoda “DIRVA”< ir kitus laikraščius.

Albino A. Stankūno

Pristatom visokius užsakymus del Balių, Pilcnikų, Vestuvių, Krikštynų ir 
ir del privatiškų reikalų Į namus. Telefonas RANDOLPH 3262.

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų , 
valytoją—

I

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Laivakortes Į L.ietuvą 
ir atgal, visais sezo
nais ir visokiais lai
vais. — Kreipkitės

“DIRVA’
6820 Superior Ave.

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

BAUMEBENGUĖ
< ANALGl^SIQUE )

Relieve CoughfT,'Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

Ail druggists—3Se and 65c jars and tubes. 
Children’s Musterpie (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

LIETUVIŠKI REKORDAI
lozo Babravičiaus
lakužė Samanota ir 
oneles

Nemunėlis Teka ir
r Tyla 75c
sėli, Nesvoliok ir
Margi Sakalėliai 75c
Sodo Rymavo ir
V Aušrelė 75c
(ispaniškai) ir

ile , ■ 75c

a Sau Laivelis ir
relėli (12 colių) 1.25

JONO BUTĖNO

■siu Jomarkelin

Upė per Beržyną ir
Įeit į" Tėvynę . 75c

Je Vilniaus Nenurimsim! ir 
rtuoklio Daina 75c

lakužė Samanota ir
Iniaus Kalneliai 75c

jrg.ytė Kaip Rožyte ir 
esigraudink. Mergužėle 75 c

žerelio Rymojau ir
ada Noriu Verkiu 75c

rgele. Mergužėle, ir 
ašys 75c

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

Lakštingalėle ir
Aguonėle 75c

Eina 'Garsas nuo Rubežiaus ir 
Oi Kad Aš Pas Močiutę

O. Beržienės
Muzika-Muzika (Vanagaičio) ir

Dainuok Sesute Lepunėle

Kbsto Sabonio
I Beržyną Eina Ona ir

Atvažiavo Sveteliai
švintant Aušrelei ir •

Kam Šėrei Žirgelį

, Juozo <šuildąusko
Geriau Dieną ir

Esu ant Šio svieto

Jono Ramanausko
Atneša Diedas Kukulių Viedrą 

Oi Motule, Ma!

Žalioj Lankoj ir
Kur Josi, Broleli?

ŠOKIŲ REKORDAI

šv. Lučijos šokis ir
Mano Sielps Šokis

Vestuvių Maršas ir
Klarneto Polka

Marsalietės Maršas ir 
Atsiminimai iš 1917

Žaidimo Mazurka' ir 
Gegužinė Polka

Klibami Šokis ir
Karininkų Valcas

Draugingumo Polka ir 
Prakilnumo Polka

75c Petka Makoka ir
Blusų Linksmoji Mazurka

Santiago Valcas ir 
La Pa loma Serenada

- 75c 1 i
j V'ilniaus Valcas ir

Rinkinis ' Rusiškų. Melodijų
75c I . . v

■ Meilės ir Jausmų šokis ir
j “Stasės” Polka

j Įvairybių Valcas ir 
75c j Kaminakrėčio Polka

i Polka ir
Polka Mazurka 

^5cr - _ \
’ w ; Senelis Polka ir

Gražuolė
75c ■

“Maria” "Valcas ir
Berželis Valcas

Polka “Marytė” ir 
75c Į Polka “Katrytė” 
/L "

• Kaimiečių Valcas ir 
75c Kitaj anka Polka '

75c

75c

75e

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

itų miestų šiuos rekordus reikalaukit visų 75c., išskyrus vieną Babravičiaus 12 
. D., arba nesiųskit pinigų, užmokėsit colių rekordą kuris kainuoja $1.25. Per- 
pąštorius juos atneš Į namus. Kaina siuntimas atsiena tik keli centai daugiau.

“DIRVA”
J20 Superior Aye. Cleveland; Ohio

VALET

AuidStrop
Razor

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

EPSOM
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
At your drug gut, 2 Sc

The Knight Laboratories, Chicago

— Mail 10c for copy of ■
ZZX new Oh Henry! recipe 
—"hook showing SIXTY '. — 
ZZXnew recipes. Write —*
■“ — Williamson Candy Co.———

Chicago, Ill.

Eagle Brand išaugino 
daugiau sveikų kūdikių ne
gu kiti kūdikių maistai.

Ganieji
EAGLE BIRAND

CONDENSED MILK

EI! Atkreipki/; atidą Čionai ir 
pažiūrėkit kaip viskas atpigo! 
Jau po Kalėdų tai viskas pigiau 
pas kriaučių: valymas, prosy- 
mas ir pataisymas visokių dra
panų, ar tai moteriškų ar vy
riškų. Viską padarom daug pi
giau, nes po Kalėdų kriaučiui 
nėra kas veikti tai džiaugsimės 
tik darbo gavę kad nereiktų dy
kiems šapoj sėdėt. Atsilankykit 
pas

K. E. YOCHUS
1310 Russell Rd. Cleveland
Superior, kampas E. 69th Št.

Telefonas Florida 3367 RX.

Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 
kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite

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

35c. vaistinėse.

Geriausis Kūdikiams

Tarnavimas Didelei Valstijai
THE OHIO BELL TELE- 

1 PHONE COMPANY ne
atleidžiamai rūpinasi ir su
pranta apie atsakomybę ko
kia ant jos guli šioje didelėje 
valstijoje kurioj ji gyvuoja. 
Bėgyje tik, ką pasibaigiančių 
metų ji praleido daugiau ne
gu $22,000,000 sutikimui savo 
pareigų. Per penkis metus 
nuo Sausio, 1927, konstrukci
jos programas apima išlaidu 
$77,000,000.

Telefonas visada turi eiti 
pirmiau augimo,. Kuomet au
ga miestai ir jų industrijos 
plėtojasi ir patampa ypatin
gesnės ir painesnės, telefonas 
turi būti gatavas visokiai tar
nystei kokios tik reikalaus. 
Kitaip darant butų tik užsto- 
jimas progresui kelio.

Per 1926 metus, tūkstančiai 
mylių vielų ii kabelių ištemp
ta, naujos sistemos pastatyta 
veikti, nauji budinkai įrengta 
ir daugybė medegos sunaudo
ta praplėtimui telefono įstai
gų. Viskas tas, tapo amžinu 
investinimu į tą sritį kurioje 
rengta ir padaryta telefono 
patarnavimas kožnam nau
dotojui šioje valstijoje daug 
vertingesnių.

Nuolatos daroma tyrinėji
mai iš kurių spėjama ateitis. 
Pagal jų įgiusų inžinieriai va
dovaujasi rengime naujų bu- 
dinkų toli ateityje, kad patar
navimo reikalavimai, kurie ti
krai ateis su laiku, hutų aprū
pinta.

The Ohio Belt 
Telephone Company

Greater Tetophono sSysiesn fora Greater Ohio
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įtuviy, Krikštvną it 
RANDOLPH 3262,

WWMMMW

štrečt
■ Cleveland, .Ohio., 

s laikrasčiils.

PADEGIMAS IŠ KERŠTO

bu-

tio

V.WAVAW.W.

NĖ

— Patarimas Dykai — 
“Dirvos” Skaitytojams.

UŽ PATARNAVIMA MOKATE.
HENRY J. MENDELSOHN 

(Advokatas iš Kauno) 
1387 East 24th Street Cleveland

PAŠKEVIČIUS NUBAUSTAS

pjovė. Kaimo ukij 
'vaujant seniūnui, 
t> protękokį ir ali
ai* teismo įstaigai.

įkuno
>iai, Daržovės ir tL 
Šviežia ir Rūkyta ■

Saldainių, Minkštą
lukymų.
'leidžiam užsukti:

v
DIRVA

Šiauliai. — Pagarsėjusioje 
Šiaulių policijos vado Paškevi
čiaus byloje Šiaulių apigardos 
teisme paaiškėjo kad Paškevi
čius per savo “adjutantų” poli
cininkų ’Žilevičių samdė Šiaulių 
miesto chuliganus kad jie su
muštų “Šiaulių Naujienų” re
daktorių ir apskrities valdybos 
narį švambarį.

Žilevičius chuliganus girdy
davęs ir įtikinęs juos kad Paš
kevičius už “patarnavimų” ga- 
rantuojųs jiems visiškų laisvę 
Šiauliuose.

Kai kurie iš dalyvavusių by
loje 35 liudininkų parodė" kaip 
Paškevičius paruošė “š. Nau
jienoms” bombų.

Paškevičius policininkams 
įsakęs padėti “š. N.” redakci- 
jon bombų ir kartu surasti liu
dininkų kurie pasakytų kad re
dakcija pati sau padėjo bomba.

Paškevičius nubaustas 9 mė
nesiams sunkių darbų kalėjijno. 
Žilevičius 6 mėn. “L.ž.”

kia ir skausmo 
savo mažiomis

irią, dieglio ir 
r skilvyje ne- 
rio ir pagel-

VANAGAIČIO
SARPALIAUS

Pradžia
5 vai.

*

Komp. A. VANAGAITIS J. OLŠAUSKAS

ĮŽANGA 50c 75c. ir $1. YPATAI £ IkTffll nAVITT MERGINOMS 35c.ANT ŠOKIŲ VYRAMS

Šiauliai. — Kurpįų k., Šiau
lių v., Domo Aukščionio ūkyje 
kilo gaisras, laike kurio sudegė 
visi trobesiai su. visu turtu ir 

, gyvuliais, viso padaryta nuo
stolių 12,000 litų sumai.

Vedant tyrinėjimų paaiškėjo 
kad gaisras kilo iš padegimo. 
Be to buvo rasta pėdsakai žmo
gaus, kuriuos išliejus gipso ly
diniais pasirodė kad bėgęs 

(žmogus buvo apsiavęs naginė
mis. Neilgai trukus paaiškėjo 
kad jieškomas ašmuo yra to 
pat kaimo gyventoja, Poloni ja 
Balčiūnaitė. Liudininkai paro
dė kad prieš gaisrų naujomis 
naginėmis kaip tik avėjo Bal
čiūnaitė. Jos brolis. Liudas ir 
bernas ir piemenaitė nurodo 
kad prieš gaisrų Balčiūnaitė to
mis naginėmis avėjo.

Paaiškėjo kad padegimas pa
pildyta iš keršto, nes Balčiūnai
tė su Aukščionio sunum Domu 
buvo artimuose meilės santi- 
kiuose ir prigyvenus net vaikų. 
Domas gi atsisakė ja vesti į r 
rengėsi imti visai kitų merginų.

Dar 1925 m. Balčiūnaitė 
vo parašius Domui laiškų, ku
riame išsireiškė, “Nors aš ka
lėjime supusiu, bet padarysiu 
kad tu ir visa tavo giminė bus 
ubagai per amžius.”

Balčiūnaitė patalpinta Šiau
lių kalėjiman, gi tardymas per
duota Teismo Tardytojui.

“L.

Kaip A. Vanagaitis 
jaučiasi prieš Sarpa- 
lių (prieš ‘ristynes’)

o
D

“Karolis Sarpalius yra geriausias baritonas iš Lietuvių Chicagoj”. — Komp. A. Vanagaitis,

Lietuvių Salėj
683S Superior Ave

NETIKĖTAS PIKTADARIS
Kupiškis. — Čia nusišovė 

vietos gyventojas Antanas Vo- 
rotinskis, kuris kriminalės po
licijos buvo suimtas už apvogi
mų “Pavasario” sųjungos krau
tuvės ir už kitas vagystes. Ve
lionis buvo skaitomas vietos vi
suomenės veikėju, yra buvęs 
Kupiškio miesto burmistru ir 
turėjo miestelyje nuosavus na
mus ir žemę. Paskutiniu lai
ku buvo Kupiškio ugniagesių 
komandos viršininkas. “P.B.”

Gęrp. Spragilas—
Refery”

Lietuvių čampionas 
Karolis Sarpalius 

Tai yra pirmas 
Sarpaliaus pasiro
dymas Clevelande 
Lietuvių salėje su 
sudainavimu ir ris- 
tynėmis”.

NUŽUDĖ KŪDIKĮ
Lapkričio 8 d. policija sulai

kė Uršulę Lakinaitę, kuri tar
naudama pas Jonų Arimavičių 
Pagojaus vienkiemyj, Piniavos 
v., sugyveno su juo kūdikį, ku
rį nužudė ir atidavė lavonų 
kiaulėms suėsti. “P.B.”
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DIRVA

SPORTAS
Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

i 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Sarpalius Laimėjo;
briola Sužeistas

La-1

V anagaičio- Sarpaliaus 
“Ristynės” bus tikros 

“Sorkes”
Sarpalius ristikas, Sarpalius 
liversitetą baigęs ir mokinasi 
it daktaro; Sarpalius daini- 
nkas ir muzikantas — tai vis 
stenybė kokia mažai kas galiI 

Kitaip sakant, tai 
gamtos dovana to- ■

— Mister Policman, pasakyk 
man kada risis Lietuviškoj sa- 1 
lėj Vanagaitis su Sarpalium? į

— Pažiūrėk ant 7-to puslapio 
ir žinosi.

— Denkiu, Mister Policman.

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

dai.

SLA. 14 KP. NARIAMS
nariai

Sarpaliaus viena?
SLA. 14-tos kuopos 

nepamirškit, visi bukit Sausio

;sižymėti.
ra žmogui 
iu būti.
Karolio

rolis yra daktaras Glėn Lyon,< 2 d.’Lietuvių svetainėj ir ma-
a., o kitas brolis yra muzikos j tykit kuopos statomą scenoje 
lokytojas Chieagoj.1 Karolis i veikalą, “Sulaukė”/'
asižiurėjęs į savo vyresnius Jeigu mes einam galvatruk-,.. 
colius sumanė but abudu kru- čiais Į kuopos susirinkimą ku- } 
pj, ir daktaras ir muzikantas, Į 
• prie to dar pridėjo dainav 
lą ir risynes.

J. Ramoška iš Akrono Gruo- 
j džįo 30 d. lankėsi “Dirvoj” ir 
pas savo .draugus. Dalyvavo 
Sarpaliaus ristynėse Akrone ir 
pasakoja kaip nepaprastai visa 

i publika Sarpalių mėgsta.

Akrono NaujienosTas man matos turėtų atkreipti ati
dų ir Mr. Volsteado.

“McCarr pusėtinai sutrankyta:; 
kada ėjo iš rinkės. Jis pasiėmė sau 
už smakro, kas išrodė lyg jis turi 
sudėtus dantis ir nori pažiūrėti ar 
dar jie tebėra. Už savo bedą, vie
nok, nieko jis negauna kaip! tik buu 
ir rasberies, kuomet Sarpalius svei
kinamas taip kaip niekad dar nebu
vo sveikintas Clevelande.

“Jėigu šios ristynės butų buvę. 
Bostone aš bučiau sakęs kad Airis 
turi laimėti.”

Šitaip juokingai ir gražiai Ameri
koniški lakraščiai atsiliepia apie mu
sų milžiną K. Sarpalių, kuris Sau
sio 9 d. dalyvaus Lietuvių salėj ir 
risis ir dainuos ąu kompozitorium 
A. Vanagaičiu “Dirvos” vakare.

Sarpalius Labai Paprogresavo
Kurie mate pirmu sykiu Sarpaliij 

ritantis “Dh-vos” piknike Liepos 4 
d. ir matė šiose ristnėse, su Airių 
galijotu, patėmijo kaip nepaprastai 
Sarpalius vystosi į pirmos, klesos 
ristiką, kuriam tuoj nebus lygaus 
sunkiųjų ristikų tarpe.

Keturi Clevelando dienraščiai 'va
dina Sarpalių geriausia atsižyminčiu 
ir labiausia patraukiančiu po savim 
visų tautų publiką, ko retai kuris 
ristikas užsitarnauja.

_ Labriola Sužeistas
Trečioj poroj ritosi Labriola su 

pus-Lietuviu Malcevičium. Malcevi
čiaus tėvas yra Lietuvis, motina, iš 
Prūsų Lenkė. Jiedu turėjo laiko 
valandą ir pusę, bet Labriola liko 
parmestas pirmą sykį į 45 ’minutas 
ir negalėjo antru kartu eiti. Sušo
kę gydytojai, policija ir patarnauto
jai jį gaivino] Jis buvo trenktas 
aukštieninkas stačiai ant sprando ir 
nei nepasivertė nuo matraso, nerei
kėjo Malcevičiui nei laikyti.

Atėjo į pagalbą ir Sarpalius, ir 
už tai tas pats rašytojas, Doyle, ki
toj savo laikraščio laidoj dar dau
giau apie Sarpalių prirašė negu apie 
ką kitą, pirmu kartu pavadindamas 
'jį Daktaru, nors Sarpalius nenori 
kad jį daktaru vadintų, kadangi nė
ra dar baigęs mokslo. Jis tik atei
nančią vasarą griebsis studijuoti to
liau.

SARPALIUS LAIMĖJO i ištruko iš jo ir atsipeikėjęs nuo 
AKRONE {svaigulio sustiprėjo pirm neg;i

Akrono Press rašo: “Karo- Sandow ji galėjo priploti.dien- 
J'ames H. 

Doyle rašo apie Sarpalių po ristynių 
Gruodžio 28 d. miesto auditorijoj:

“Mr. Kari Sarpalius,. Lietuvis, tu
rėjo mažai vargo mėtyti Mr, Me. 
Carr ant matraso Marottos pareng
tose ristynėse kaip sakoma McCarr 
lengvai mėtė veršius savo tėvo ukėj 
keli metai atgal. Ką aš noriu pa- 

I sakyt tai kad Sarpalius paguldė Me. 
I Carr du sykiu ir taip laimėjo.

“Sarpalius turėjo beveik taip len- 
Į gvai kaip ir Fox, Clevelandietis, ku- 
i ris pirmoj poroj apsidirbo su Ali 
Hassan, Turku.

(šis Turkas tai buvo '“Pitfsburgo 
Vilkas”/ kuris ritosi “Dirvos” pikni
ke.—Sprts.)

“Fox laimėjo pirmą sykį į 
minutų, anfrą sykį į 7 minutas.

Sarpalius su Airiu 
I- “Dabar atvyksta pavyzdingas 
i Carr. Jis sveria, kaip pranešė, 
Į svarų. Tik pamislykit. Supranta- 

la, jeigu neturit ką daugiau mislyt.

Kaip Cleveland Plain Dealer 
ščio sporto, rašytojas

20

Clevelando budžetas 1927 ni. 
yra pifse milijono dolarių dau-. 

, giau negu“-1926 metais, ir . v^o 
rianie ėsti. renkamas delegatas j reįkajauja $12,920,317 sumos. . 

j 121 žmogelis kurie perdaug m: 
trukšmingai šventė Kalėdas ta^ Airis apsimovęs, gana pritinkančiai, 

! po pasodinti šaltojon ir daugel i 
i lis užsimokėjo bausmes. ., "" 77.‘"’7” ‘štai įšoka po žiburiais, ir vikrus bar-

Į pūlius, šviesos labai skaisčios, nes 
Magikas Gėkanavičius, kuris} ir jos dalyvauja ristynėse. Mėrgi- 

uos, o jų yra gana dąug, pažeista 
pamačiusios Sarpalių. Ir jos ne
mėgina paslėpti savo pašėlimo taip
gi. Tai kas reiškia vyrui būti per- 
gražiam.

“Aš pradėjau pranašaut laiks nuo 
f ---------------------------- laiko, ir dar ristynėms neprasidėjus,

‘ kad Sarpalius laimės. Ir, jeigu jus 
VYRAI CLEVELANDE MUŠA atmenat, aš esu tas pats paukštis

! Iniris pranašavo kad Dempsey lai
mės; vienas iš tų paukščių, vistieje. 
Dalykas tame kad Airiui nėra rei- 

, kalo laimėti, nes niekas jo nepaiso.
“Vienas dalykas kas man patinka 

, . Jis pasakė man sau
goti manorašomų mašinėlę. Jokis 
kitas ristikas nebuvo toks geras kas- 
link manęs.

“Ristynės prasidėję ir jie ritasi 
artyn manęs. Sarpalius sako: “žiū
rėk savo mašinėlę”. Tas reiškia kad 

| vienas iš jųdviejų arba abudu gali 
Tą aš

arb'a valdyba tai panašiai da
rykim ir su kuopos parengimų.

Tik turbut Sarpalius nemo-} Aš busiu, bet žiūrėsim ar daug 
a juoktis ir pykt, nes niekas] bus visokių. rėksnių, ir po pa
rt tokio nematė per ristynės I rengimui pagarsinsiu. Šis pa- j 
iek tik kas buvo žiūrėti. 'Jis rengimas nuspręs kas daugiau i 
isą laiką vienodai išrodo. I rūpinas SLA. 14-tos kuopos ge-1
Bet kiek patyrėm. kompozi-' rove, Sandariečiai ar darbieČiai, 

orius A. Vanagaitis, kuris tu-, taipgi ir kairieji, nors jų mažai; 
į gamtos dovaną' rašyti, dai- yra. Aš daug jūsų pažįsta to-: 
uoti, juokinti ir tt. ir tt., ža- del tūlų ir pavardės bus galima} 
a įkrėst Sarpaliui dar vieną I pastebėt. Taigi nepamirškit ši-1 
amtos dovaną — juokus. to. žiūrėkit pagarsinimą.
Taigi, nors Sarpalius po per- Mažas Narys?'

litų ristynių miesto auditori- ------------•-----
oj gavo pavelijimą ristis Lie-Į “Dirvoj” galit gauti puikius} 
uvių salėj su kuo tik nori, bet | Kalendorius knygos formoj del I 
i's nori išbandyt Vanagaitį ar j1927 metų už 50c. Pasiimkit 
iš toks drūtas kaip jis- sakosi, ! kolei yra.

> Vanagaitis rengiasi padaryt 
ląip kad Sarpalius iš juoko pa
nes savo šylą ir bekvatodamas 
)ats atsiguls ant matraso....

Sarpalius' dabar gyvena Bos-
;one, o Vanagaitis Chieagoj, tai 
jiedu susitarė susitiks Cleve- 
:ande Lietuviškoj salėj-, Sausio 
) d., tai rc.iškia kitą nedėldienį.

Vienam ar kitam važiuot i
Chįęągą ar Bostoną taį perto!:, 
a tik Clevelandiečjai geriausia 
supranta ristynės ir juokus, to
dėl jie padare Cleveland;) savo 
stotim.

pereitą, žiemą lankėsi Člevelan-i 
de su magiškais stebuklais, ža
da neužilgo vėl atsilankyt, su 
daugybe naujų stebuklų. Tė
mykit dieną.

lis Sarpalius, jaunas Chicagosj “Publikos buvo gerokai. Ma-
universiteto mokinis ir sunkios 
vogos ristikas čampionas vaka
rinių valstijų universitetų kon
ferencijos du melai atgal, 27 
d. Gruodžio laimėjo du sykiu, 
pirmą į 27 minutas, antrą į 9, 
pagirdydamas Victor Sandow

! rotta iš Clevelando buvo refe
ry .”

Mc 
240

visai žaliom kelnaitėm.
“Voš tik perstatė McCarr kaip

Gi*and teatre.
“Sarpalius pirmą sykį priešą 

paguldė trankydamas, už gal
vos. Antru kartu paguldė po 
mėtymo per galvą ir partrenk
damas po surietimo už kojos.

“Sandowo žiaurus apsiėjimas 
per ristynės buvo griežtai prie
šingas apsiėjimui' to Chicagie- 
čio ristiko, kuris kovojo užsilai
kydamas šaltai ir laisvai. Tik 
vienu tarpu matėsi Sarpalius 
pavojuje ir taį po 10 minutų 
iiaip 'pradėjo, kuomet Sandow 
paeiliui keturis sykius, padarė 
jam hedlokus. Bet Sarpalius

PARDAVIMAI

Sarpalius vėl lankysis Akro
ne Sausio 10 d. ii; risis tame 

| pačiame teatro. Priešas dar 
nežinomas.

SAVO BOBAS 
Amerikos vyrai palinko prie 

mušimo savo moterų bėgyj pa
staro dešimtmečio, kaip persi
skyrimų teismų rekordai rodo? į apie sarpalių.

Dešimts mietų atgal kaltinį- Į 
mai brutališkume buvo sulygi-. 
namai reti. Dabar gi reta pa
ti kuri skundžia vyrą persisky-} 
rimui nepamini kad jos vyras 
nebūtų jos kada nors mušęs.

Pereitais metais' vienam Cle-i ant jos užkristi už sekundos, 
velande 2,259 moterįs gavo at-! vadinu gerais manierais, iš ristiko. 
siskyrimus. Iš . jų 739 padavė! “Jie yra- gana supratlyvi neuž- 
;varbiausią priežastį mušimą 
Daug atsitikimu buvo paduot;' 
vyrų žiaurumas paėjęs nuo gir-] 

Tą orketšrą vadovauja i tumo. Taigi vienas teisėjas są- Į 
Muzika bus | ko kad jeigu musų visuomene

PARSIDUODA
7038 Linwood' avė., kampinė sal

dainių ir delikatesų krautuvė, savai
tinė ineiga $300. Geri kambariai 
greta gyvenimui, viskas už $45 mėn. 
Parsiduos nigiai. ’ Smulkmenų klau
skit pas Zimerman, Noatry Public, 
12900 Buckeye Road.

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

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

Giliaus Restaurantas neužil
go persikels i naują vietą, ša
lę “Dirvos”. Nauja vieta yra. 
daug didesnė ir gražiai įreng
ta. Tėmykit atidarymo dieną.

Komaras neužilgo žada ap
silankyt Clevelande ir kiek gir
dėt jis nori iššaukt Sarpalių 
į ristynės už čampionatą.

“Jie yra'- gana supratlyvi
i griūti ant mašinėlės. Aš jų prašiau, 
kuomet Sarpalius persergėjo mane, 
bet negaliu prisiegaųti kad jie butų 
pagailėję. L n‘

Sarpalius Laimi Pirmą
“Sarpalius, rięrs 38 svarais leng-

Sarpalius Gruodžio 30 d. rita
si Bostone su Juška už čampio
natą Bostone.

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

GAVO~

Nužudyta Pati ir Vyras
Akrono policija pradėjo jieš- 

koti žmogžudžio kuris spėjama 
nužudė Gladys Hess, 27 metų, 
vos mėnuo laiko kaip vedusią, 
ir jos vyrą, 56 metų. Jos gi
minietis pasamdė detektivus iš
tyrinėti dalyką, nors išsyki# 
manyta kad tai buvo jų nami
nė tragediją. Rasta jų namuo
se raštelis prašantis kad palai
dotų juodu abudu krūvoje, kas 
išsykio davė manyti kad jiedu 
nsižudė, bet pasirodė kad tas 
raštelis yra svetimos rankos ra
šytas, ne vyro.

Vyras dar gyvas nuvežtas i 
ligonbutį ir sako slaugei1 prisi
minęs kad jis buvo pirmiau 'su
simušęs su kokiu tai “dideliu 
vyru”, kuris gal ir sumanė at
keršyt nužudydamas juos abu.

Rengiasi Būdavot Didelius 
Orlaivius

Akrono orlaivių budavotojai 
urošiasi dirbdint du milžiniš
kus dirižablius, kurie kožnas 
galėtų nešti 100 ypatų šalip 
darbininkų. Tam reikalinga 
$8,000,000. Orlaiviai turėtų vi
sus patogumus kokius turi geri 
garlaiviai. Budavotojai tikisi 
kad pinigus duos valdžia.

ĮVAIRIŲ TAUTŲ MUZIKA” 
Sausio 2 d., nedėlioj nuo 8 v.

vakare, miesto auditorijoj bus 
didelis Cleveland Orchestrom 
koncertas su įvairių tautų mu- 
"ika.
Nikolai Sokoloff. *■/-.••• j ourpuiiub, nyra oo svuruis jejip;-
Smetanos, Mascagnio, Mendel- eina žemyn tai greičiausia tam j vestos, mėto Airį po matrasą stebė- 

ohno, Liszto, Glazunovo, W.! priežastis yrą blogį gėrimai'—j" ’ ’ " ’
Į'G. Smitho, Ippolitoo-Ivanovo ir"! nei vieną moteris .nepasiskundė > 

kitų. } kad jų vyrai gėrė gerą degtinę,
----------------- } vis buvo netikus.

Didėlis sniegas. Antrą diė- žiaurumas ir mušimas mote-1 
na Kalėdų Clevelandą užvert” I rų eina nuo papešimo arba už- 
gilus sniegas, toks..kokio nebti- sukimo ausies iki apdaužymo 

iv-.■rr.r s.-i-'- t .— -r- Naktį į 261 krėslais, pečių dalimis,- anglį-!
gęs veidą ir gatavas ristis su Qruoc]žįo cįe] sniego sutrukdytą}mis ir net išmetimu per langą,} 
jais abiem po vieną arba pagili- v;sa komunikacija ir taip buvo.. kaip nekurios skundžiasi, 
dyt viena ranka vieną, kita ki
tą-. Nežinia ar Vanagaitis su 
Sarpąlium bėgs nuo to “juodo 
arklio” kaip pabėgo Stecher 
nuo Malcevičiaus.

Viską tą pamatysim. Šalip 
to', užkviesta J. Olšauskas su 
kanklėmis, taipgi A. Zdanis, o 
gerb. Spragilas bus refery.

Bus “Juodas Arklys”
Kaip Malcevičius įvarė 

ko čampionui Steehėr’iui 
atsirado vienas “juodas arklys” |
kuris įvarys stroko abiem, Va
nagaičiui ir Sarpaliui. Jis ža
da užšokt ant steičiaus apsiden-

stro
fai?) |

i iki pirmadienio, kada pradėta Tarp žemųjų luomų, sako tei- 
rtsikasti. I sėjas, moterų mušimas nėra

---- : prasižengimas prieš etiketą: 
Clevelande Kalėdų sezone pa- vyras kuris apkulia savo pačią 

i kilo piešimų ir užpuolimų pra- skaitomas tikru vyru.
sižengimai. Kelios įstaigos už
pulta ginkluotų plėšikų ir pra
rado tūkstančius dolarių, šalip 
mažesnių plėšimų. Policijos

Auktšesniuose luomuose, sa
ke, vyras kuris muša pačią ir 
pats gauna. Tarp inteligentiš
kesnių porų muštynių irgi bn- 

. viršininkas įsakė šauti banditus na, bet daugiausia > pusė ant pu- 
Didelė dovana. Ambrose Swa- ant vietos kur pasitaiko. | sės, nes pati rėžia atgal.

tinai lengvai. Pagaliau jis 'bloškia 
[g, jį kaip taisykles reikalauja vyrą

I blokšti, jeigu refery patčmys kad 
■" 1 jau parbloškė. Hedloku Sarpaliuš 

priplojo priešą į 24 minutas. Jeigu 
merginos ir,.nioterįs dūko apie- jį kai 
tik pasirodė^ rinkėje, tai reikėjo gir
dėti jas dabar. Oh, boy!

"Bet tai tik pirmas laimėjimas 
Jie turi valandą laiko ir turi laimė
ti du sykius iš trijų.

“Kostumeris iš balkono pasako Mc 
Carr kad jis yra big ham. Ar tai, 
klausiu jūsų, tokis priėmimas sve
timo žmogaus Clevelande? Aš ma
nau sutiksit su manim jei pasaky
siu, “Ne”.

“Kitas kostumeris, tas jau bran
gioj sėdynėj, pataria Sarpaliui pa
griebt Airi už ragų. Lyg Airiai ris- 
tikai turėtų paprotį nešioti ragus!

sey, senas Clevelando teieško-

Sarpalius Laimėjo!
’“Sarpalius antru kartu laimi j 13 

minutų kaip refery vadina hip lok.

pu išdirbę j as, švęsdamas savo 
83 metų sukaktuvės, padovano- •
jo Casė praktiškųjų mokslų 
mokyklai $100,000 tyrinėjimui 
astronomijos srityje ir suseki
mui tikrai kaslink Einšteino iš
keltos teorijos ar ji teisinga ar 
ne:

Penkių veiksmu drama ’š Baudžiavos laikų. Stato S. L. A. 14 Kuopa

Ohio valstijos legislaturoje 
reikalaujama kad valstija pa 
skirtų $8,000,000 naujų kelių 
statymui.

I LIETUVIŲ SALĖJ 6835 Superior A ve. Pradžia 4 vai. p.p.

Nedelioj, Sausio-Jari. 2,1927

Wayne Mūnn su Lewis
Chieagoj Sausio 3 d. risis 

Big Wayne Munn su čampionu 
Strangler Lewi st

FREIMONTAS APLANKYS 
CLEVELANDĄ

Tarp Lietuvių’ yra stiprių ir 
pasižymėjusių vyrų. Chieagoj 
dabartiniu laiku yra Augustas 
Freimontas, kuris pasižymėjo 
sumušdamas rekordą sunkių 
vogų pakėlime. Jis yra dar že
miau 30 metų amžiaus, 5 pėdų 
ir 10 colių aukščio ir sveria 200 
svarų. Jis laimėjo čampionato 
dovaną du kartu sunkių vogti 
kilnojimo konteste Kalifornijoj 
ir keturis kartus Chieagoj.

Pribuvus Chicagon Karoliui 
Požėlai. Freimontas neiškentė 
ir. pradėjo ristis ir išmėgino 
stipriausius pasaulio vyrus.

Jis yra tikras Lietuvių Sam
sonas, kurį daugelis norėtų pa
matyti, ir gal neužilgo pama
tys kitos kolonijos, o Clevelan
dą Freimontas aplankys trum
poj ateityj.

Freimontas pakelia su vieną 
ranka du ar tris vyrus, ant gal
vos sulenkia plieno štangą 1’4 
colio storo. Paskutiniu laiku 
padarė naują pasaulinį rekor
dą pakeldamas taip vadinmu 
“wrestling bridge” 285 svarus.

Pinigus Lietuvoj siųstus 
per “Dirvos” Agen

tūrą šios ypatos:
Marijona Gedvilienė . Lt. 200 
Uršulė Mikalajunaitė .....100 
Antanas Stimburis .............100
Pranas Matulionis ........150 
Antanina Stalioraitė ...... 200 
Juozas Zajauskas ...............300
Mykolas Klimas ...................200
Teresė Stankūnienė ...........150
.Oną Valionienė .............100

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Av. Cleveland, 6.

I
Dr. FRANK F. HAPPY I
DENTISTAS Į

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

Darbas garantuotas. I 
Kainos prieinamos. E

VALANDOS: 11 RYTEIKI 8:00 VAKARE.

REIKALINGA
Merginų ar moterų kurios moka 

įsiūti rankom visą pamušalą j mote
riškus ploščius (coats). Taipgi rei
kalinga geri prosytojai. Kreipkitės 
tuojau pas:

J. A. PEČIULIS
1219 E. 83rd St. Cleveland.

(Siuvykla randasi iš kiemo.)
U}Qjąų lifts: (2)

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
____ (Dui-įs iš šono)

Lietuvių Moterų Klubas tu
rės savo susrinkimą pas Oną} 
Mihelichienę, 1200 Addison rd. I 
pirmadienio vakare, Sausio 3 d. 
Dalyvaus viena žymi Amerikie
tė moterų veikėja. Narės ir 
norinčios prisidėti į klubą galį 
atsilankyti.

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susivienijimo 

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

ŠIOJ NEDĖLIOJ lygiai 3 v. p.p.
Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Įžanga 50c. ypatai. Ant šokių 35c.

Ši penkių aktų drama, “SULAUKĖ”, parodo kaip Lietuvos gyven
tojai nesilenkdami ponams atsikratė nuo baudžiavos I 9-me šimtmetyje. 
Dramoj yra meiles, kuri sukasi tarpe Prano ir Julytės, yra dainų, kerš
to, dailaus pasikalbėjimo, šaudymų ir mirtis. Tą viską atlieką Lietuvos 
jaunimas su tėvais, ponas, kunigas, žandarai, žydas su pačia; viso 27 
aktoriai. Veikalas yra bepartivis, nekliudo jokio Įsitikinimo. , Daugiau 
reklamos nededam, todėl kad bijomes: svetaine bus permaža daug rek- 

i lamuojant.

Prie to, jsitemykit laiką, nes tokią dramą lošiant mes publikos nelau- 
ksim, kaip paprastai yra daroma. Todėl, kurie pavėluosit nekaltinkit 
mus ir gailesites kad pavėlavot ir nematėt pradžios “SULAUKĖ’’.

Kiekvienas Clevelando Lietuvis ir Lietuvaitė pabuskit laiku ir maty- 
kit visą šią penkiaveiksmę dramą.

Universal Gymnasium Klubas 
Chieagoj Bruzda

Kalėdų dienoj, nuo 3 po pie
tų, tame klube buvo didelė at
letų paroda del Lietuvių dykai. 
Buvo ii- ristynės. Dzūkas Ban- 
cevičius ritosi su Airiu Kolin, 
Dudinskąs ritosi sū Rusų; Le- 
veckis su Vengela; Vidžius su 
John Mason (Lietuvis), Stan
ley Bagdonas su Gene Beck, 
Francuzu, Illinois lengvos vo- 
gos čampionu. Dalyvavo Aug. 
Freimontas su kitais vogų kil
notojais.

ANTRI MORTGEČIAI
MR. FELDMAN

214 SOCIETY FOR SAVINGS BLG. 
Cleveland. (24)
Žema Kaina—Greitas Patarnavimas

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baįgęš Teisių Mokyklą Cumber-1 
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato

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

REIKALAUJU MEKANIKO
Mike Joclk' nori gauti sau ge

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

154 Wooster Ave. Akron, O.

Pranešu Visiems
Clevelandiečiams

Šiomis dienomis užpildžiau savo 
krautuvę gražiausiais ir naujau
sios maęįos papuošalais ir viskas pas 
mus oarsiduoda 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 ką 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

dardinti del vietos -stokos.
Maloniai kviečiu 

visus draugus ir 
pažįstamus ir po
draug naujus kos- 
tumerius, visiems s 
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.


