
No. 2

I

“DIRVA" LITHUANIAN WEEKLY 
(THE F»FtD)

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Kate:

In the United States........................... $2.00
Canada and Mexico...,.,...............  2.50
Lithuania and other countries......... 3.00

Advertising rates on application.

“D I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879 
KAINA 5c CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, SAUSIS-J AN. ~

"DIRVA" SAVAITINIS LAII
Leidžia kas savaitė Cleveland 

Ohio Lietuvių Spaudos E
Metinė Prenumerata: 

Suvienytose Valstijose................
Kanadoje ir Meksikoje................
Lietuvoje ir kitur.................... ....
Prenumerata skaitosi nuo dienos 
mo, ne nuo Naujų Metų, ir moka 

Apgarsinimu kainu klauskit

“D I R V A”
6820 Superior Ave. Clevela

VOL. XII (MET./

Audra Kongrese del AMERIKA NORINTI | NEDUODA McDER- I 
PRIPAŽINT SO VIE- | MOTTUI APELIUOT

TŲ VALDŽIĄ

Nuodingo Alkoholio Maskva. — Vienas svarbus 
valdžios asmuo pareiškė kad 
įvairiais “painiais ir pašaliniais

IR DARBININKŲ ŽINIOS

*
SEN. EDWARDS VA
DINA ‘HIPOKRITAIS’j 

‘SAUSUOSIUS’

SAULĖS PLĖTMAI 
PRANAŠAUJA KA
RĄ, RUSAS SAKO

Apie 300 ypatų 
ir 

$100,-
tūkstančiai sužeista, 

padaryta už

mėnesį buvo: 
Meksikoj ir

Washington. — švenčių lai- Philadelphia, Pa. — Aiiieri- 
ku mirus daugybei žmonių nuoĮ-įį^ Mokslo Pastumėjimo drau- 
nuedingos degtinės pasiautomis j gjjOfl suvažiavime gauta raštas 
'platinamos po visą šalį, kongre- nuo Prof> Tčijovskio iš Mask- 
se kilo audra, kuri apib'laškys vos universiteto, kartie sakoma 
sausųjų ri slapiųjų klausimą, j bėgyje dviejų metų Įvyks 

j Vos tik spėjo susirinkti se-' didelis karas, prie ko pa- 

, šaulį prives apsireiškimas ant
Tie

takais” Amerika taikėsi prieit’ Ii . 1 p
pereitą vasarą prie Rusijos su

I mieriu pripažinti sovietų val
džią. Jis toliau sako kad Ame
rikos valdžia galutinai pametė 
neprieinamą atsineišmą į Ru
siją ir gatava kalbėti privatiš- 
kai, jeigu ne oficialiai, pripaži
nimo klausime.

Washingtone 
bama kad nėra 
nors iš valdžios 
sijos gretinosi 
mėnesių laiku.

tuo tarpu kal- 
žinoma ar kas 
pusės prie Ru- 
pastarų šešių

Bukit Atsargų
Canton. O. — Pat Me Der

mott, nuteistas visam amžiui I 
kalėjimai! už nužudymą laikra-j 
ščio redaktoriaus Mellett, per 

Isavo gynėjus buvo padavęs 
I apeliaciją Į aukštesnį teismą jo 
bylą pernagrinėti, bet teismas 
sako kad jokio pernagrinėjimo 
nepavelys.

Redaktorius buvo nužudytas
I butlegerių pasamdytų žudeikų 
už tai kam jis griežtai kovojo i 
prieš nekuriuos butlegerius ir 
reikalavo jiį nubaudimo.

Vienas Clevelandietis, Beri 
Nadel, žinomas kaipo “butlege
rių karalius” Clevelande, pasi- 

II « \■ davė policijai kada patirta kad 
jis bus areštuotas sąryšyje su, 
paslėpimu ir užlaikymu Cleve
lande Pat’ McDermotto per vi
są laiką kada jo po visą šalį po
licija jieškojo.

(NUO REDAKCIJOS)

Maskva pirmą sykį atvirai, 
pasirodė kad ji diriguoja mu- Į zyrninko rizika: 
sų komunistams 
je ir Lietuvoje.

Štai Gruodžio 
raudonieji 
na iš Maskvos telegramą nuo Į lijonus nekaltų žmoi 
Angeriečio, kuris pranešė kad tik dryso kitaip pamii 

Į tą dieną nauja Lietuvos valdžia 
sušaudė komunistus kurstyto
jus Lietuvoje, 
Greifenbergą ir

Iš tų Požėla 
Lietuviai, o kiti

Ir pratruko komunistų gerk
lės Amerikoje ir visame pa
saulyje prieš Lietuvą, kam ji 
pati savo name pasielgia su sa
vo niekadėjais, griovikais taip 
kaip jai patinka.

Jeigu Lietuvos
yra tokiame upe kad pult ir žu- rorizmo, 
dyt-visus kurie nėra komunis-ima 
tai ir dabar valdo, tai ko jiems

čia Ameriko-

28 
laikraščiai

d. musų 
patalpi-

Požėlą, Čarną, 
Giedri.
ir Giedrys yra 
du žydai.

Vyrai, čia yra pap 
tu m 

! tave apgrajysiu. Tai 
I jeigu apgrajino jūsų :

Atsiminkit taipgi ka 
i bolševikiška Rusija iš

komunistams patinka, 
ti kad jūsų kraujas b 
už anų?

Darbininkai, šiame 
mo laike bukit labai at 
nesiduokit komunistam 
t i jūsų smegenis, nes 1 
mano ir daro nei pas 
si valkatos-nickšai to 
daryti. Komunistai 
pasigauti jums į sav 
kada dabar vanduo sud

komunistai] žinodami .kad jus neke 
rodo jums į 

Lietuvoje, o ant 
pasirodė viskas tas ME
TĖ, nes sušaudymų ne 
komunistų vadai po se' 
šama į kalėjimą, 

j iki dar nepadarė bled
. broliams. 
> I Bukit atsargus 
:' mis. nes tai tik melai.

Neskaitykit jų šiam 
BUKIT ATSARGUS.

natoriai ir atstovai į savo vic 
tas po švenčių, tuoj juos visus Į sauiįg 

plėtmai 
’ tikrais 

dais.
Tas Rusas įrodinėja kad di

deli karai kildavo po tokių san
ies plėtmų apsireiškimo. “Is
torijos nuotikiai pasikartoja, ir 
iš to galima daryti kaip kurias 
išvadas”, sako profesorius.

“Aš pasiėmiau ištyrinėti pa
sikartojančius istoriškus nuoti- 
kius sąryšyje su periodais sau
les plėtmų, kuomet ant saulės 
paviršiu buna baisiausia judėji
mas. Man tas padarė nepa
prastą įspūdį. Istorijos nuoti- 
kįai yra labai subendrinti šų 
fiziko-chemišku procesu saul.es 
sudėtyje”.

Nors bolševikai mokinami 
netikėti prietarams ir pasa
koms, bet jie turės tikėti, nes 
šitą kalba raudonųjų rojaus 
profesorius.

Vėl bolševikams reikės agi
tuoti prieš valdžias ir kapitalis
tus’ už rengimą karų ir žudymą 
darbininkų, nors šis sovietų 
profesorius aiškiai prirodo kad 
tą viską surengia saulutė, kuri 
mus šildo, gaivina, ir augina 
mums maištą: Išeina kad ta 
pati saulutė augina ir “kanuo-1 Šalvoš ir visai neavėjo čevery- 
lems maistą”, žmones, kaip. •• 
raudonukų yra paprasta sakyti. ------ :--------------------

Senai jau ant žemės šunes Purviutės Žmogžudžio 
loja prieš mėnulį, ir tą prilygi- Teismas
nimą pritaikom žmonėms. Da- ------------
, , . , , . Cincinnati-, O. — Joe Carr. nešiu buvo 100,450, o 1925 hi.bar komunistai turės pradėti - -

...» , negras, prisipažinęs nužudęs buvo 103,720.protestuoti pnes saulę uz ren- Y
Beula Purviutę, iš Lawrence- Automobiliais 1926 m. vals- gimą karų ir skerdynių, ir m-l ‘

l. . » ,. iburg, Ind., pereita rudenį, pa- tijoj užmušta 982, o 1925 meets priežodis, Kaip bolševikas: . <■ i
, „ . įimtas teismui ir teismas-tikisi tais 1,015. protestuoja prieš saulę (norsi 

tas jai nieko nereiškia).

palietė ta audra.
Pakilo ginčai del naudojimo 

valdžios formulos del denatura- 
vinio industrialio alkoholio, ku
rio daugybė patekc į butlegerių 
nagus ir iš jų į naudotojų, ar- 

I ba gėrikų. Siūloma nauja for- 
Dideii mu'a kuri padarytų tą alkoho- 

vakari-

Pa., 
16; 

sniego 
užmik ė

Siberi- 
teatre;

1926 Metais Buvo Dide- 
SKjfewsi Nelaimių

Pranašai- kurie skelbė dide
les nelaimes 1926 metams tu
rėjo tįisybę. Audros, tvanai ir 
žemės) drebėjimai buvo skaitlin
gi ir daug gyvasčių nunešė, pa
darydami milžiniškus • nuosto
lius.

Baisiausia iš visų Suvienyto
je Valstijose buvo tropiška au
dra kuri peršlavė Floridą Rug
sėjo 17-18. 
žuvo,
nuostolių 
000,0Q0.

, Sausio 
potviniai
nėj Europoj. Arti Wilburton. 
Okla., kasyklos eksplozijoj už
mušta 91 tikrb.; Helena, Mont., 
kasyklos eksplozijoj užmušta 
27 darbininkai.

Vasario m.: Horning, 
kasyklos eksplozijoj žuvo 
netoli Bingham,. Utah, 
nuslydimas nuo kalno 
70. a

Kovo m.: 30 sudegė 
joj į./kyyitamų paveikslų
Birmingham, Ala., geležies pe
čiaus eksplozijoj užmuša 22.

Balandžio m.: Obispo ir Bręą, 
Gal., gaisras padarė $18,000,0( 0 
-nuostolių-aliejaus lauke; 40 už
mušta eksplozijoj ant aliejinių 
laivų New Orleans ir 25 Port 
Arthure, Texas.

Gegužės m.: Ciklonas 
rų užsiliejimas Burmoj 
kino 1,200 žmonių.

Birželio m.: Sumatroj 
drebėjime žuvo 283. 
Suv. Valstijose ir Vokietijoj.

Liepos m., žaibui uždegus 
amunicijos sandėlius Lake Den
mark, N~J,j 21 kareivis žuvo 
ir nuostolių padaryta už $100,- 
000,000. Sumatroj nuo žemės 
drebėjimo žuvo apie 400.

Rugpjūčio ih.: 3,000 žmonių 
prigėrė tvanuose Chinijoj; aud
ra Louisiana valstijoj Ameri
koj užmušė 22; Clymer, Pa., 
kasyklos eksplbzijoj užmušta 
44. Azores salose žemės dre
bėjime žuvo 24.

Rugsėjo m.: Trūkio nelaimė
je Leadville, Colo., užmušta 27; 
Paraguay, Pietų Amerikoj, au
droj žuvo 150.

Spalių m.: Kasyklos 
zijoj Rockwood, Tenn., 
mušta ir Pietų Afrikoj 
ta 119; audra Kuboj 
600; žemės drebėjime Armėni
joj žuvo apie 600 žmonių.

Lapkričio m.: Geležies ka
syklos {griuvime Ishpeming, 
Mich., užmušta 51; audra Fili
pinuose užmušė kelis šimtus

ir j
sunai-

i žemės
Audros

eksplo- 
28 už- 
užmuš- 
užmušė

daugybės plėtmų.
atsisuka į žemę tam 

keliolikos metų perio-
Vienysis Didelės Maisto 

Kompanijos
New York. — Eina tarybom 

tarp dviejų didelių Valgomų 
daiktų kompanijų, Kroger Gro- 

ir
š Phila- 
į vienąlį nenuodingu, bet labai nepri- 

iltiniu gerti ir niekas jo neger
tų.

Penkios rezoliucijos paduota 
pirmą dieną prohibicijos klau
sime. Senate patiekta rezoliu
cija senatoriaus Edwards, D - 
mokrato, iš New Jersey, kuris 
savo kalboje pasmerkė, “hipo- 
kritiškumą nekuriu žmonių iš
rinktų atstovų, kurie balsuoja 
už ‘sausumą’, o geria ‘šlapiai’,.”

cery Co., iš Cincinnati, O., 
American Stores Co., 
delphijos, susivienyti 
didelę kompaniją, kuri kontro
liuotų 5835 krautuves 
rįus
dvi kompanijos pei* metus api 
vartos daro už $225,000,000.

Žemės Drebėjimas 
Meksikoje

Calexico, Cal. — Ant rube-

po įvai-
Amerikos miestus. Tos

Pakarta Du Žmogžu
džiai -

žiaus tarp Suv. Valstijų ir Mek-f *’ėkt jeigu tie apsigindami p: 
sikos^ Sausio 2 d. įvyko žemės 
di-ebėjinias, nuo ko apardyta.
daug budinkų ir sudegė du nn- 
mai.

] Vulkanas1 Black Butte, 40 
mylių nuo rubežiaus, pradėjo 
spjaudyti sierą.

daro su jais tą pati: kitu vir
vės galu pakaria juos (arba 
sušaudo kaip jie skelbia) ?

Paikas ir bailys butų tas še’ 
mininkaš kuris sugavęs sav: 
name plėšiką lauktų kolei jis 
nužudys, o pats jam nieko ne- 
darytų.

laiku

su

Potvinių Nuostoliai

Mirtis Nuo Alkoholio 
1926 Metais

New York. — Per 51 savai
tę 1926 metų New Yorko mies
te nuo degtinės mirė 724 ypa
tos, todėl tuo remiantis per vi
sus metus mirčių nuo tų 
du pasidaro virš 800.

Tas reiškia

nuo-

dusyk dau-kad
giau vienam New Yorke nuo 
degtinės mirė negu visoj Ang
lijoj, kuri turi 38,000,006 gy-
ventoj ų.

1925 metais New Yorke, mi-
re 513 ypatų nuo 
degtinės.

nuod'ingos

Kituose miestuose mire nuo
degtinės sekančiai.:

Bostone 145
Clevelande 133
St. Louis 56
Detroite 121
Pittsburge 130
Baltimorėj 71
Los Angeles 30
Minneapolis . 38
Seattle 23

15,000 Mirė Badu
Londonas. — Suvėluoti pra

nešimai iš Chinijos sako kad 
Sinafu mieste, laike generolo 
Wu Pei Fu apgulimo, mirė nuo 
15,000 iki 20Ap0 žmonių, dau
giausia iš bado.

gyventojų; La Plata, Md., aud
roj žuvo 15 ir apie 80 žuvo Ar
kansas, Louisiana ir Mississip
pi valstijose.

Birmingham, Ala. — Potvi-

stijose padarė didelius nuosto
lius. Jau žuvo suvirs 30 žmo-

Chicago. — James Gricius, 
22 m., ir Thomas McWane, 20 
in., Gruodžio 34 d.^pakarti ką- niai pietinėse centralinėse vai- 
Įėjime už nužudymą trijų ypa 
tų laike savo plėšimų orgijos.

McWane stovėjo apsiašarojęs nių ir padaryta -įvairių nuosto- 
ant kartuvių platformos ir no- liū už $20,000,000.
rėjo prasijuokti kada nerta Daugelis, miestų Mississippi 
virvė ant kaklo. Gricius svy- paupiu ir prie kitų upių užsem- 
ravo ir sargybiniai ji prilaikė j ta iki namų stogų.
iki atlikta pakorimas. Gricius' ---------------------------
nuėjo ant mirties basas Jis Mirtįs ir Gimimai Ohio 
atsisakė dėvėti naujas drapa- Valstijoj 1926 iri.
nas ir prieš mirtį nesišukavo '______

Ohio valstijoj per 1926 mt- 
tų pirmus vienuolika mėnesių 

i mirė 71,429 ypatos, kuomet 
tą pat laiką 1925 m. mirė 
5’9 ypatos.

Gimimų per pirmus 10

per 
66,-

mė-

su juo greitai apsidirbti. I ---------------------------
Carr vėl buvo apvedžiotas po j Suimtas už Nužudymą 

tas vietas kur jis sako buvo • Patėvio
Gamta Bolševikams Pa- laike nužudymo ir iš kur įmetė 

jos lavoną į upęA Tas atsitiko 
Į Spalių 20 d.
| Jis greičiausia gaus elektriš-1 
I koj

deda Naikinti
Maskva. — Krime buvusius 

pastatytus carų palociusz pra
dėjo ardyti pati gamta. Palo-! 
ciai stovi prie kalnų šonų, na i 
ir iš kalnų pradėjo slinkti mil
žiniški žemųj kriaušai, milijo
nų tonų žemės gręsia išgriauti 
apie 30 įvairių budinkų.

kėdėj pasėdėti.

Amerikos Skolos

VANAGAITIS APIE LIETUVOS POLFI
IR K A MES TURIME DARYTI

130 užnuodyta. — Lenkijoje 
per vienas vestuves apnuodinta 
130 svečių. Nuodus Į maistą 
įdėjo kitas kavalierius kuris 
norėjo tos merginos, o negavo.

Suv. Valstijos Gruodžio 
d. liko su $19,074,000,000 vie-' 
šųjų skolų (valstijų ir valsty
binių). Pereitais metais skolų 
atmokėta $1,173,504,000.

1919 metais skolos buvo di
džiausios negu kada kitados, ir 
nuo to laiko jau jų atmokėta 
$7,552,000,000.

Steubenville, O. — John Kili
kus, 22 m., iš Rayland, O., su

su nužudymu 
Frank Novak, 

ne- 
kad 
jog 
jie

Įimtas sąryšyje 
savo patėvio, 

' kuris rasta mirštąs pakelėj 
j toli namų.’ Policija sako
Novak mirdamas pasakė

31 j Rinkus jį peršovė. Sako 
buvo susipykę nuo ko ir išėjo 
kruvina kova. Kaltinamas už
sigina špvimo. '•

Iš labai retai pasitaikomų 
protingų minčių paskleistų mu
sų visuomenei Amerikoje yra 
kompozitoriaus A. Vanagaičio 
pareiškimas “Naujienose”.

Gerb. Vanagaitis straipsnyje 
“Teatras ir Mes”, nors kalba 
daugiau apie Chic'agiečius, bet. 
tuomi pamokina visus Ameri
kos Lietuvius. Kad mes nevei
kiame savo darbų, nesidarbuo- 
jame kultūros lauke, Vanagai
tis štai kaip tą patėmija:

“Kur musų veikėjai? Ką jie 
veikia? Gi ve ką! Politikuoja, 
diskusuoja, ginčijasi del ko Lie
tuvoje tokia valdžia, o ne kito
kia. Praleidžia laiką tuščioms 
kalboms ‘gelbėti Lietuvą’, tuo 
tarpu kaip Lietuva su Ameri
kiečiais Lietuviais visai nesi
skaito. Juk pamaskatavus sma- 
genyną, rodos aišku kad mums 
čia Amerikoje reikėtų kitą Lie
tuvą sukurti. Todėl jeigu ger
biant save, savo kilmę, tautą, 
neaikvokim bereikalingai ener
gijos. Lietuva gyvena savo gy
venimu ir mes jai negalime nu
rodyti kelių, nes pertoli atsili
kom nuo jos kultūrinio bei po
litinio gyvenimo. Padėję į ša
lį Lietuvos reikalus stengkimės 
savo naminius 
kyti.

“Tos mintįs 
žadinamos, bet
numoja. Vis dar musų Ameri
kiečiui norisi kad Lietuvoj bu
tų viskas tvarkoma sulig jo no
ro. Iš to seka ir apsileidimas

savo reikalais.” Ir tt.
Amerikiečiai, sekim 

nimą tokių žmonių kai] 
gaitis. Neklausykit pol 
kurie nieko nežino kaip 
geliuotis apie partijas 
jei neturėtų ką kalbėt 
koj linkmėj iš’rodytų v 
žinėliai. Jie tik tokia 
moję ir yra; ii- tik save 
mis partijų klausimuos 
rodo visą savo “išmintį” 
nri gaišina jūsų brangų

Geljbėdami ir šelpdam 
jų skalikus skriaudžiat 
darot blogo visai Lietuv 
reikia kas šelpti Lietuv 
tik jūsiškiai broliai-gim 
politikieriai lai sau žinos

Valdemaras Lanl
Klaipėdoj

Kaunas. — Gruodžio, 
Ministeris Pirmininkas 
maras, lydimas Klaipėd 
bernatoriaus žalkausko, 
siekimo ministerio Janke 
ir Gen. Žukausko, dvie 
nom išvyko Klaipėdon 
žinti vietoje su Klaipėd 
čiančiais klausimais.

(Ta žinia patvirtina 1
reikalus sutvar-Į kių perversmų Klaipėdoj 

vo kaip gandai leista ir 
___ * da pasiliko prie Lietuvosjau senai mano 

kai kurie ranka
čili respublikoj, pietų Ame

rikoj, kasyklos eksplozijoj už
mušta keturi darbininkai Ir 18 
sužeista.

Sušalo 13 jūreivių. R; 
Trylika žuvininkų, per d 
nas blaškomi audros, su 
mirė.

saul.es


2 L

T

7
D I R V A

f'*M*M***.**.’

Hš Lietuvių Gyvenimo, I
/ CHICAGO, ILL.

Bįrutiėčių Darbuotė
Sausio 5/d. Birutė, po vado- 

yste artisto S. Pilkos, statė 
ienoje veikalą “George Dan
in”, Tai yrą Moljero klasinė 
omedija, kurią Pilka ir Vana- 
aitis vaidino jau 'Kaune.
Tai puvo artisto Pilkos atsi- 

reikinimo vaidinimas. Jis jau 
atiekė Chicągiečiams ketvirtą 
ieiles veikalą.
Birutė vienok turi viltį palai- 

yti Pilką Chicagoj e ir dirbti 
ii juo toliau. Jeigu pavyktų 
r’t. Pilką užlaikyti tai ir toliau 
arėtų gražių vaidinimų; Tu
jina repertuare dar “Klasta ir 
[eilė” ir “Kęstutis”, šiais mė
lis gal pasiseks pastatyti “Pi- 
igėliai” ir naują Lietuvišką 
eikalą “Pinigėliai”-.

Kadangi Kearny
Harrisono tai ir 
tuviai katalikai
Harrisono Lietuvių parapijos.

yra visai arti 
to miesto Lie- 

priguli prie

žmogeli kasyklose 
Likosi moteris dar 
amžiaus, todėl ji vėl 
bet ne už Lietuvio

Ne-
už-

is-

—N.

HARRISON, N. J
prieHarisonas yra kaip ir 

destis Newarko, susiduria su 
Learny, bet miestas yra sau 
įaskiras, su savo valdžia ir sa
fe tvarka. Harrisone yra daug 
isokios rūšies dirbtuvių. Dir
ia jos neblogiausia. Užėjus 
ventėms kaikuriose dirbtuvėse 
larbai susilpnėjo.

Lietuvių čia yra nedaug ir 
ie patįs iškrikę 
riek ir biznierių, 
alikai turi savo 
jonu jiems yra

Makarovienės Graudus Verks
mas

Prieš metus laiko tūla Lietu
vė su savo vyru gyveno anglia-į 
kasyklose; Vyras gerai uždir
bo įr buvo susitaipę gerokai pi 
nigų-

Vyras buvo amžinas bolševi
kas ir tikėjo į Maskvos rojų ir 
savo moterei liepė tikėti, 
tikėtai 
mušė, 
dūrinio 
tekėjo,
gavo vyrą Rusą, Makarovą, 
nes įtikinta savo pirmo vyro 
kad tik Rusijoj yra išganymas 
ir Rusai yra geriausi žmonės, 
ji atmetė visus Lietuvius kurie 
ją kalbino vestis.’ Šis Rusas 
buvo toks turtingas kaip buvo 
Adomas iš rojaus išvarytas, 
ji Rusą aprengė, aptaisė, nupir
ko laikrodėlį, už kelis tūkstan
čius dolarių automobilį, įr pra
sidėjo jų rojaus linksmybės. 
Bet tas neilgai tęsėjo, Rusas 
girtas automobilį sudaužė 
reikalavo nuo moteries kad 
tą pirktų, Jai neklausant,
ją grokai apkūlė, ir tada gavo 
.kitą automobilį, ir tą sudaužė. 
Moteris iš desperacijos apser- 
ga, pasiduoda ligoninėn, o savo 
vyrui įduoda 100 dolarių apmo-

ir 
ki- 
jis

gyvena. Yra
Lietuviai ka- 
parapiją, kle- 
Kun. Jakštis.

Parsineškime Namon
Keletą

NAUJŲ VICTOR 
REKORDŲ

Pasitenkinimas yra žinoti kad bėgyje šių ilgų žierrfos 
mėnesių; su yi'ctrola ir Victor Rekordais, visada esti 
smagumo ir muzikos, dainų ir- šokių, bile laiku kada 
tik norima.
Gražios Mergos ......................... Sr. Vincento Lietuviu Choras
Miela širdžiai .............. šv. Vincento Lietuvių Choras

No. 78992, 10 colių, 75c.
Mano Sieloj šiandien Šventė ........... ■ Kamila Jozevskaitė 
Kad aš Našlaitėlė ............. .. Kamila Jozevskaitė

No. 78995, 10 colių, 75c.
Cuckoo-Waltz ................. Internacicnalis Naujybės Kvartetas-.
Lena-Schottįsche ........... Internacionalis Naujybės Kvartetas

No. 20253. 10 colių; 75c.

Jeigu jus negirdėjot NAUJO Į 
ORTHOPHONIC VICTROI.A, 
dar jūsų laukia didelis smagu
mas. ~ 
Victor 
viršuj 
NEW 
rodyt 
nuo $17.50 aukščiau.
Gavimui geriausių rezultatų, naudokit Victor Rekordus groja
mus ant Victor instrumentų su Victor adatpmis (arba Tung- 
stone Styli).

Paprašykit artimiausio 
pardavėjo pagroti jums 
minėtus rekordus ant 

ORTHOPHONIC, ir pa- 
daugelj stylių Victrolų

Tėmykit šitos tradc-mark!

Katalogai Lietuviškų rekordų dykai ant pareikalavimo.

A/ictrola
Victor Talking Macjiine Co. Eamden, N. J., U. S.

Nauja 
Orthophonic

kėjimųi už valgį ir nuomą. Bet 
jis nemokėjo, pinigus pragėrė, 
ir sugryžus moteris rachis jį 
įgirtą dar labiau apserga. Pi
nigams baigiantis, ir iš didelioj 
r usigraužimo, pametę kasyklas jraan raš°: 
atvažiuoją į Hąrrispną. čia tt 
'patį istorija: Mąkarpyąs geria 
:dąrbąn neina. Pinigų neliko, >
ir kada sįygdąmą moteris prieš ‘Tėvynę’. 
Kalėdas paragino savo vyrą ei
ti dirbti dirbtuvėn ir nors 
anglių nusipirkimo Uždirbti taiic'a Lietuvos laikraščiuose. Bet 
jis dar daugiau ją apdaužė, 
d.tųžė ausis kad ji negali gerai 
g'rdėti ir kasdien ašarose plus- 
t;., ligota ir biedna, nei turto 
r ei sveikatos neliko.

Dabar nabagė graudžiai ver
kia ką padarius, kam tikėjus į 
Rusų rojų, kodėl ne už savo 
tautos žmogaus ėjo, kur buvo 
jos protas.i..

Ji dabar pataria visoms mo-> 
terims likus našlėms neiti už 
bolševikų, ypač ne savo tautos 
žmonių.

Iš patyrimo žinoma jei sena 
n.oteris nori gauti jauną vyrą 
tai kožnos laukia Makarovienės 
likimas. Pinavijas.

PASTABUKĖS
Vienas Amęrikiečiarns pilnai 

patikėtinas žmogus Lietuvoje 
“Lietuvos liaudis la- 
Amerikos Lietuvių 
laikraščius, ‘Dirvą’, 
‘Sandarą’ ir išdalies 
Juos gaudyte gaudo

ba mat juose randa sau tikrą- 
ant j tautiškai sielai peną, ko neran-

bai myli 
tautiškus

už-|kas kita su musų ponija-valdi- 
nei Vals- 

kuriems 
tautiškai

Socialistas Grigaitis ir vėl 
pradėjo giedoti savo seną ir nu
dėvėtą giesmę, “Nei cento Lie
tuvai”. Grigaitis savo paga
mintoj . rezoliucijoj sako: “Kol 
šitie reikalavimai nebus išpil
dyti Amerikos 'Lietuviai neduos 
ij.okips paramos ' Lietuvos val
džiai”, o editoriale sako: “Lie
tuvos bonus šiandien pirks ne
gu tiktai tie ką gyvena beprot
namiuose”, 
iniąu sako: 
šio cento”,
socialistai kurie visuomet bijo 
kalbėti savo vardu ir slepiasi už 
Amerikos Lietuvių pečių. Jų 
obalsis buvo ir yra “nei cento 
Lietuvai”, o Lietuvą gavo mili
jonus iš Amerikos Lietuvių.

T. M. D. REIKALAI

AMERIKOS LIETU
VIŲ TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS

Amerikos- Lietuvių Tarybos- 
pirma konferencija įvyks Sau
sio 16 d., “Vienybės” svetainė
je, Brooklyne. Visi tarybos na
riai išrinkti ’Penkto Amerikos 
Lietuvių Visuotino Seimo ir na
riai į Tarybą išrinkti nuo orga
nizacijų yrą kviečiami dalyvau
ti šioje konferencijoje.

Atsibuvusio Seimo užbrėžti 
□tanai visuomeniniais reikalais 
tu tilpo 'spaudoje pirmiau. 
Susinti Tarybos konferencija 
turi tinkamai sutvarkyti visus 
tuos gerus sumanymus ir vy
kinti juos gyvenimam

Lietuvos valstybinis pervers
mas nemažai sujudino Ameri
kos Lietuvius, šito perversmo 
klausimas, nėra abejonės, bus 
□p keltas Tarybos konferencijo
je. Amerikos Lietuvių Taryba 
jau buvo raginama tarti savo 
žodį Lietuvos perversmo klau
sime, bet jos viršininkai numa
tė kad tai geriau palikti pačiai 
konferencijai spręsti, 
ji netrukus įvyksta.

Butų gerai kad į 
konferenciją atvyktų
mesnių miestų bei valstijų vi
suomeniniais reikalais užintere- 
suoti Lietuvių veikėjai su savo 
gerais patarimais. Negalėdami 
atvykt į konferenciją bet turė
dami gerų sumanymų ar pata
rimų atsiųskite juos Tarybos 
sekretoriui.

Taipgi Seimo išrinktas komi
tetas jaunimo organizavimui 
malonės išduoti raportą Tary
bos konferencijai apie savo 
darbuotę.

D. Į?, pilką, Tarybos sekr. 
373 Broadway, S. Boston, Mass.

kadangi

Tarybos 
iš arti-

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau savo dėdės 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. Eisniąntas
Biržai, Rotušės g. 12'. Lithuania

ninkąis, neišskiriant 
t iečių Liaudininkų, 
Amerikos Lietuvių 
nusistatę laikraščiai, yra niekis. 
Pas juos daugiau įtakos turi 
rocialistiškos Chicagoj -išeinan
čios ‘Naujienos’.”

) Ot kame ir buvo šuniukas 
pakastas P. Grigaičio “bendra
me fronte”, kur jis norėjo pri
sitraukti Sandariečius ir ku
riam nemažai gelbėjo tuo laiku 
Amerikoje būdamas ir J. Ma
kauskas.

Smurtininkams išvertus Lie
tuvos demokratinę valdžią, 
Amerikos Lietuviai, dešinieji ir 
kairieji, pradėjo iš galvos krau
stytis, o ypač komunistai, ku
rių visas abazas išsiveržė Į ko
lonijas ir ten rėžia ugnines, 
liaudį kurstančias prakalbas, 
prie kurių prikergia ir bjau
riausio turinio neva rezoliuci
jas, iš kurių jokios naudos nie
kam nebus Lietuvoj, bet Ame
rikos Lietuviški komunistėliai 
tuo įvykiu nemažai pasinaudos, 
nes jie prisižvejos į savo tuš
čius kišenius ganėtinai dolarių.

Kadangi jie apie Lietuvą tik 
tiek žino kiek ir jus, nei vienas 
neikit jų prakalbų klausyti.

{kaitinti komunistų Brookly- 
no “Vienybininkai” irgi paga
mino protesto rezoliuciją ku
rioj pasisako kad jie nepripa
žins Lietuvos naująją valdžią. 
Išrodytų kad Lietuvos naujoji 
valdžia dabar tikrai turės griū
ti, nes Brookjyno “Vienybinin
kai” jos nepripažįsta.

Iš laikraščių ir šiaip žinių 
kurios mus pasiekė mes aiškiai 
matome kad Lietuvos valdžios 
perversmas jau iškalno buvo 
numatomas. Tačiau kodėl val
džia nesistengė tam užstoti ke
lio tai mums nesuprantama.

Valdžia visai nekreipė atidos 
kaip į komunistų siautimą taip 
ir į kunigų agitaciją prieš val
džią, o jos vietoj pastatyti juo
dojo klerikalizmo apaštalus, 
kurie pasistengs Lietuvos 
stybėj įkurti dar ir papos 
stybę.

val- 
val-

Brooklyno komunistai
savo “Nelaisvę” įkalbėti savo 
skaitytojams kad tautininkai 
sukilo prieš J. O. Sirvydą, “Vie
nybės” redaktorių, ir kad ten 
eina atkakli kova ir kad širvy- 
das turi tik vieną sau šalinin
ką, ir apsisukę7 vėl sako kad jie 
netiki kad sukilėliai laimėtų, 
nes Sirvydas laikraštį redaguo
ja taip kaip redagavęs' toj pa
čioj pakraipoj'.

Stebėtis reikia ką tie kąmu- 
nistėliai neprasimąno, Čia kai-' 
ba apie sukilimą tautininkų 
(suprast reikią “Vienybės” di
rektoriai—ž. R.) prieš Sirvy
dą ir kad Sirvydas turi tik vie
ną sau šąlininką; čia vėl prieš
tarauja patįs sau ir netikį į tai 
ką patįs kalba. Tikri mulkiai 
tie Brooklyno kamunistai!

per

gi pora eilučių že- 
“neduos nei sudilu- 

Naivųs tie musų

Sveikinu “Dirvą” ir jos 
daktorių K. S. Karpavičių 
išmintingą patarimą skaityto
jams būti šaltais ir atsargiais: 
“ir neklausykime tų kurstytojų 
kuriems ne Lietuvos ir Lietuvių 
gerovė rupi, bet jų pačių kro- 
melis”.

Bukime tikrais Lietuviais ir 
blaivo proto, žiūrėkime į Lie
tuvą kaipo j savo tėvynę rim
tomis akimis, o komunistus, so
cialistus ir klerikalus ignoruo
kime.

už

Brooklyn© “Nelaisvėj” tavor- 
ščius Mizara tūlo kamunistėlic 
lupom iš Lietuvos sako: 
tuvoj sekasi vidutiniškai, 
prantąma, nuobodumas 
Ypatingai ant kolonijų, 
labai nesmagu kad kur 
eini visur dūsavimai,

Lie-
Su- 

didelis. 
Dargi 

tik nu- 
visur 

skundimasis ant sunkių vargų, 
'ant trukumo litų. Tik tie link
smi kurie turi savo vaikus so
vietų Rusijoj. Iš sovietų Rusi1 
jos dabai- daugiau atsiungia pi 
nigų negu iš Amerikos. Dabai 
retenybė kad iš Amerikos pri
siųstų tūkstantį litų, o iš so 
vietų 
čia.”

Čia 
kyta 
yra suprantama tik Pruseikomt 
■r Mizarams, bet jos nesupran
ta eiliniai komunistai. Ji juo
dam darbininkui yra paslaptis 
Kad iš.sovietų Rusijos siunčia
ma į Lietuvą nemažiau tuks 
tančio litų tai tiesa, bet kad tie 
tūkstančiai butų siunčiami į 
Lietuvą pašalpai tėvams kurii 
vaikai yra sovietų Rusijoje ta 
melas, 
buvo ir yra siunčiami į Lietu 
vą nėra tai pinigai tų sūnų, be< 
yra ir buvo siunčiami komunis
tų ir komunistų propagandoj 
vedimui ir kurstymui'Lietuvos 
tamsių žmonelių prie sukilime 
prieš valdžią. Na ir tas tik 
tiems komunistams išėjo į 
naudą.

o
Rusijos mažiau ir nesiun

to komunistėlio yra paša 
tikra tiesa, bet ta tiesf

Tie tūkstančiai kurie

pa
ne

Vaičkaus Dramos Teat
ros Maršrutas

8 
1Q 
23

6

Vaičkaus Dramos Teatras 
lankys sekančias Lietuvių ko
lonijas :

Sausio mėn.:
ir 9 d. — Rochester, N. Y. 
ir 17 d. — Pittston, Pa.
d. — Kingston, Pa.

Vasario mėn.:
ir 13 d. — Cleveland, O.

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

UŽSIMOKĖJO UŽ 1926 M.
• 2 kp. Union City, Conn.: A. 

Kundrotą, V. Karbauskas, Fr. 
Baųkus, St. Butkus, Fr. Becke- 
ris, Fr. Gridauškas, J. Pocius, 
J. Bendleris, V. Presevičius, 
F. Vilkas, M. Butkus, V. Jen- 
čiunienė, M. Jociuvienė, V. 
pląuskas.

Pa

ATSILYGINOME
šv. Roko Dr-ja iš Montello, 

Mass.j^. buvo aukavus Tėvynės 
Mylėtojų Draugijai $15 Šerno 
Raštams leisti. Kadangi TMD. 
tų raštų neišleido, o pinigus su
vartojo leidimui kitų knygų tai 
šv. Roko Draugijai atlyginta 
už auką suteikiant jai 30 egz'. 
pirmo tomo Pasaulio Istorijos.

Centro sekr. V. Sirvydas.

Naujus Metus Prade
dant

TMD. nariams trusiantis kul
tūriniame darbe, nejutom kaip į 
greitai prabėgo 1926 metai, Ii-, 
ko' vien atmintis iš musų skais ' 
čių apšvietos nuveiktų darbų.

Gyvename pradžią naujų me
tų, Su šiais 1927 metais kiek
vienas TMD. 
naujų knygų, 
bius veikalus,
“Dailės Milžinus”.

narys įgysime 
būtent du svar- 

“Knygnęšį” ir
Padidės T. j

M. D. narių literatūros darže- 
• lis dviem knygom. Per šiuos 
1 metus • turėsime aprinkti vėl 

naujus veikalus del 1928 metų, 
belaukiant trečio tomo “Pasau
lio Istorijos”.

Ačiū nariams kurie nestoka- 
vo noro dalyvauti diskusijose 
per organą '“Dirvą”, reiškiant 
savo nuomones apie tai kokias 
knygas turėsime leisti ir kokių 
knygų nariai pageidauja, cen
tro valdybą turės medegos ir 
žinos į kokią pusę žiūrėti.

šiems1 metams knygų 
mas išspręstas.

Turbut nei vienas neis 
čus kad knygoms išleisti 
linga pinigų ir jei nariuose kį- 
la mintis leisti knygas, dargi 
su nurodymais kokių.

Reikalinga butų kad rastųsi 
dar geresnių minčių su nurody
mais kaip ir kokiu budu sukė- 
us tūkstančius dolarių kapita-j 
□ leidimui knygų. Juk sakoma 
tas ką nori atsiekti ar įgyti tą 
r gauna. Kas gali būti prie- 
iingu kultūriniam darbui — 
mygu leidimui? Turėdami pil
tą laisvę ir gerus norus ir Šim
us kilnių tėvynainių veikėjų ir 

keletą šimtų narių, nemažai iš 
ialies rėmėjų, vieną užduotį tu
rime sau turėti šiais naujais 
metais tai su naujomis minti
mis, degančia energija, pakilu
ma sveika dvasia- visiems ben
drai imtis už gyvesnio veikimo 
TMD. labui.

Kuopų valdybų ir visų .nariu 
būtina priedermė šį tą veikti.

leidi-

į gin- 
reika-

Man ne vieta kviesti ar ragin
ti, nes tai yra musų visų ben
dras reikalas. Ant kiek busi
me veiklus tiek ir naudos iš 
TMD. gausime.

Kviečiu į bendra darbą paša
linius Lietuvius, kurie dar n& 
ra TMD. nariais.. Prašau įr 
kuopas kviesti visus Lietuvius, 
nepavydėkite nei vienam gar
bės būti TMD'. nariu;

Prašau kuopų veikėjus už
vesti organe “Dirvoje” disku
sijas reikale sukėlimo kuodau- 
giausia pinigų, nes esame 
laiku neperbagoti.

Apie knygų turinį plačiai 
kalbėjom. Dabar kaip tik
kas kalbėti kaip įgijus spėkų 
atspausdinti tuos raštus ku
riuos nutarėme leisti..

Su pradžia 1927 metų tebūna 
man leista sveikinti visų kuopų 
valdybas, veikėjus ir eilinius 
narius su nauju veikimu. Ve
liju visiems - pasekmingai dar
buotis labui musų garbingus 
organizacijos, Tėvynės Mylėto
jų Draugijos.

M. Kasparaitis.
Vice-Pirmininkas.

tilo

ap- 
lai-

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — -Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininka.5 

1420 Howe Street, Racine, Wis.
V. Sirvydas — Sekretorius

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

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

Medus Parsiduoda
TYRAS BIČIŲ MEDUS 

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

Kar^elįųrbąlandžių Lietuviškų var- 
tuolių visokių nuo $2 pora ir aukš
čiau. ' 
$15. 
pora $10.

Gončai šunes medžioklei po 
Labai gražių vištų apželtkoju 

(1)
P. D. ANDREKUS

Box 107 .. .. Pentwater, Mich.
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Palaikymui puikiu
plaukų naudok

st

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

JŪL

Geriausis vaistas nuo viduriu 
užkietėjimo.

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ

| "SANDARA” |
SAVAITINĮ LAIKRAŠTI.

Jei norit kad jūsų gimines pažintų pasaulį, suži
notų kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant užra- 'jįjį 
šykit jiems laikraštį “SANDARĄ”, už tai jie 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaitė naujausias 
saulines įįpias. geriausių Lietuvos ir Amerikos 
šytojų staPpsnių, apysakų, pilių ir juokų.

“SANDAROS” prenumerata metams: į Lietuva 
Amerikoje $2. Vienų numerį pasižiūrėjimui 
me dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu:

1 • “SANDARA” i
So. Boston, Massi327 E Street

bus 
pa-

$3; 
sįųnčia-
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nž norėjimą kad Lietuviai 
ristikai paristų visus kitus 
r,ištikus reikės sėdėt karš
toj kėdėj ir žiūrėt kaip Ky
bartas ritasi su Krunkaičiu 
už Klyvlando čampionatą, 
alė jie amžinai vienas kito 
neparis.

TIEROJI PAGALBA NUO 
KOJŲ GĖLIMO

GERB. LICIPERIS AP- I susirinkimo vėl kalbėjimą 
RODINĖJA GERB. SPRA- i draugiškai kaipo su savo 

GILUI VIETAS KUR (partijos nare, ir už mažini- 
PAKUTAVOS KLYV-

LANDIEČIAI

ale amžinai to negalės pa
daryt.

Čeraukai už prirodinėji- 
mą kr jaučiams kad bolševi-Įmą Pencilvenijos populiaci

jos turės suptis ant aukštos j kai yra didesni sukčiai už
Ot jau praėjo peni metai i kartės virs duobių karštos] žydus ir už viliojimą vyčių 

ir atėjo nauji metai, o dau- smaIos ir sieros ir kartei skaityt “Dirvą” reikės įpil- 
gybė Klyvlandiečių dar ne.|braškant baimintis kad lus ^tyt sierą į katilus kuriuo- 
žino kur jie Pekloj bus ir' ir jis kris ar į vieną ar Į ki- se sėdės jo šapos kriaūčiai. 

,• kas už ką pakutavos gerb.) duobę. ir kriaučkos, ale tie vis iš-
^Spragilo teritorijoj nors vi- Žukui už didelį politika-,taškys ir jis niekaip nega
rsiems \ rupi ir visi nekan- vimą su visu miestu ir ap-'lės katilų pripildyt.
trauja. sukimą-gerb. Cibulskiui ka-j Vasiliauskui už targavo-

Ale, jau nekantrauja ūrizyrų iš kito galo, ir už dė-i jinią automobiliais ir nie- 
gerb. redaktorius, ba nore- vijimą kamziolės vasaros ka(j neužpeįnijimą nei cen- 
jo kad gerb. Spragilas pa-(karščiuose, reikės rūkyti to ir už sakymą kad bol-f 
pasakotų ką Slaipti Spragi-! Sulzmano cigarą rąsto di- ševikų dienraščių Šerai nie- 
laičiai iš Slabados praneša durno ir amžinai nesurukyt. ko neverti reikės bandyt iš- 
apie Kauno revoliuciją, ką j Banioniui už slaptas dip- gręžt skylę dugne katilo, 

>as, iš;- 
karštos sieros, ale 

niekad negalės išgręžti. >
Žiuriui už buvimą Sanda

riečiu ir nešimą pusdolarių 
bolševikam^ pažiūrėjimui 
ar jų mergos kam tikusios 
reikės .šljaužioti nuo sta- , 
taus snieguoto kranto užsi- 
sėdus ant ledo šmoto žemyn 
į karštos smalos balą ir taip 
daryt be paliovos.

Baranauskas už norėjimą 
kad klebonas remtų Teatra
lišką chorą, o choras neduo
tų nieko ant mišių, ir už 
pasitikėjimą kriaučių žo
džiui turės basas vaikščio
ti ant karšto raudono dra- 
to ištempto per dilgėlyną ir 
baimintis kar kris ir kris.

Raponkus už grajinimą 
visokiais instrumentais ir 
norėjimą kad pagal jo mu
ziką visi šoktų turės pūsti 
namo didumo tramboną iš 1 
kūTio vietoj muzikos tyškės = 
karšta smala. Ę

Giliui už virimą Lietuvis- = 
kų kopūstų ir anksti uždą- Į 
rymą valgyklos kad senber- Į 
riiai ’palydėję mergas naktį Į 
neturi kur nei kojų sušilt ir

Johnson’s Belladonna Plas-- 
ter’is greitai pašalina ' 

skausmus.
Jus galifė būti visiškai tikri grei-' 

ta pagalba nuo kankinančios agoni
jos nuo pairusių nervų kojose var
tojant .Johnson’s Belladonna Pias
ter’!. Kaip greit šis gelbstintis vai
stas bus panaudotas prie skauda
mos vietos jo pagalba ūmai bus pa
stebėta. Jis švariu, budu persisun
kia per odų tiesiog j kūno audinį, 
ramindamas pairusius nervus ir pa
šalindamas skausmus greičiausiu 
būdų.

Belladonna Johnson’o Plasteriuose 
yra specialiai paruošta ir pritaikin
ta ir yra garantuojama jų pagalba 
atgauti pilnų stiprumų ir veiksmą,- 
kaip tik plasteris atliks savo gelb
stinti veiksmą, štai del ko jus galit Į 
būti visiškai -tikri gerais rezultatais 
kuomet jus vartosite Johnson’s Bel
ladonna Plaster’Į.

Šis nuostabus vaistas suteiks ma
lonumą ir paliuosuos nuo skausmų 
ir kentėjimų nuo reumatizmo, ne
uralgijos, lumbago, sopančių mus
kulų taip greit, tarsi magišku bu
du. Parduodamas visose vaistinėse. I

ŽMONIJOS ISTORIJOS” Prenumeratori

Dirvos” Administracija.

Kurie permainėt savo antrašus ir dabar ne 
dar gavę “Žmonijos Istorijos”, atsiliepi 
ir tiems kuriems siųstos knygos sugryžo l 
pasiųsta naujai priduotu antrašu.

75c APDARYTA jjjj

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

o 
O 
O 
o

pasakotų ką Slapti Spragi

apie Kauno revoliuciją, ką
veike su'tetule per Kalėdas,) lomatijas prieš bolševikus i kuriame sėdės Kaupi 
kur randasi ir ką veikia (ir už neužfundijimą Mažei- leidimui karštos sier<
brolis- Martynas su savo i kai pantukės reikės vaikš- 
savo biblija ir kokius pla-1 čicti tarp sieros durnų ir 
mis pasaulinei rrrevoliuci-i jieškoti bolševikų protestų 

. jai turi draugas Stepas del | rašinėtoji prieš gerb'. Spra- 
naujų metų, o čia vis tik Į gilą gerb. Liciperiui, ir nie- 

■ apie Peklą pasakos eina ir: kad nerasti kas rašo.;.
nežinia kada, dar pasibaigs. Garmui už mislinimą kad

Alę aš pasakysiu kad jau ■ vis niekad laiko neturi, ir 
turės baigtis, bą jau nusi- už ėjimą Į. šokius kada la* 
bodo skaityt (visiems tiems bai užimtas reikės pačiam 
kurių vardų čia nebuvo), 
nors kiti dar laukia ir dėl
to skaito kad nori žinot kur 
'jie bus ir kokią pakiltą už- 
kokius griekus 'turės nešt.

ŠUi dar pasakysiu kokias 
pakiltas pakutavos tie ma
no sostinės Lietuviai kurių 
dar čia iki šiolei nepaminė
jau:

Bankierius Bartoševičius 
už įpratinimą Klyvlandie- 
Čių politikierių pirkt West
cott automobilius ir už ne-i 
rėmimą iš Lietuvos atva
žiuojančių politikierių aukų 
rinkti turės kiauroje val
telėje karštam ežere nūsi- 
iręs meškeriot, žuvis, ale 
amžinai nei vienos negalės 
pagauti.

Brazauskas už norėjimą 
Įvest Klyvlande neprigul- 

‘mingų vyskupų seminarijos' 
ir užsimanymą leisti para
pijos organo, ale pasilikimą 
Sandariečiu ir nesilankymą 
į ristynes turės važinėt de
gančiame automobilyje po 
vandenį ir niekaip negalės 
užgesinti.

Bindokas už rėmimą visų 
tautiškų reikalų ir, neįstoji- 
mą į “Dirvos” bendrovę tu- 

.rg^ąą^jnai siiit KipšukamS' 
^ąyęrKuis, ale jie niekados 
nendrės jų nešioti.

Jokubynas už pabėgimą 
nuo “Sandaros” redakto- 
rystės dar nepradėjus re- 
daktoriaut ir lošimą su Pet
ru turės sėdėti ant karštos 
skarvados, po kurią Kiipšu- 
kai’ kūrins ugnį.

Praškevičius už bąrimąsi 
su Mažeikienę per 14-tos 
kuopos susirinkimą, o polmindžibt ir užgesint ugnį,

Floridą ir Kalifor- 
niekad neišvažiavi- 
už mislinimą kad 
turi kalbint vyrus 
reikės ožj pasikin-

Plaukite po Amerikos Vėliava”
Nupiginta ten ir atgal kelionę 

trečia klesa į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau per 

Cherbourg ar Bremen
"TVABAR laikas daryti planus 

lankyti tėvynę 1927 metais.
Justi naudai išeis patyrinėjimas 
'nepaprastai gerų įrenginių ant laivų 
ir operuojamų Suvienytų Valstijų 
Valdžios.

Ten rasite patogumų kelionei apie 
kurius nebuvo sapnuota keli metai 
atgal, su specialčmis ekskursijomis 
sudarytomis iš jūsų pačių tautiečių.

Vasario mėnesi išplauks:
S. S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Vasario 9
. S. GEORGE WASHINGTON 

Vasario 19
S. S. REPUBLIC 

Vasario 23
S. S. LEVIATHAN 

(via Cherbourg) 
Vasario 26

Jūsų vietinis laivakorčių agentas 
galės suteikti pilnas informacijas 
apie situs ir kitus išplaukimus, taipgi 
apie spcciales ekskursijas, kurios 
yra ruošiamos; arba rašykite tiesiai 
pas,:

s.

United 
Šutės Lines 
p Hotel Cleveland Bld. Cleveland^ 

feSL 45 Broadway, New York City

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašyki! saviškiais 
Lietuvoje metams “Dirvą”

CUNARD
I LIETUVĄ 

(Per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos abiem 

galam laivakorčių

Į KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
MAURETANIA ... $211 
AQUITANIA .. $215
I Lietuvą “Teitu laiku. Išplaukimai 
kas Subatą. Keleiviai nepiliečiai 
Įleidžiami be kvotos varžymą. Visi 
8 klesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreinki-

CUNARD LINE
Union Trust Building 

1022 Chester Ave. Cleveland, 0.

O 
O “DIRVOS” KNYGYNAS

6820 SUPERIOR AVENUE 
Cleveland, Ohio.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose sk Ityse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei

save karštom vielų rykštėm 
plakti ii- nebus kam klausyt 
kada rėks.

Stankūnui už mislinimą 
kad nėra kitų garsesnių 
žmonių pasaulyje kaip ris
tikai ir už saugojimą savo 
fruntinių durų reikės, šin- 
kuoti gerb. bolševikėliams 
smalą, ale jų niekad nepri
sotins.

Mičeliui už rengimąsi va
žiuot j 
niją ir 
mą, ir 
mergos 
ženytis
kius važinėt ratukuose' pa 
skruzdėlynus ir mislyt kad 
važinėją didžiausiu auto
mobiliu.

Miščikui už nesiskundi- 
mą kad jo šeimyniški rei
kalai jo neišleidžia ir už ap
siėmimą j visokius tautiš
kus pasitarnavimus reikės 
prakaituojant kurini ugnis 
po katilu kuriame sėdės 
“Dirvos” redaktorius, 'ale 
niekad negalės ugnies Įkur
ti.

Šmigelskiui už rengimą 
Maikiotėvui prakalbų ir ne- 
sukvietimą ’publikos reikės 
amžinai ruošti pietus antį 
milžiniško stalo Klyvlando 
socialistų kuopos nariams, I 
ale nei vieno žmogelio prie! 
stalo nebus.

Šimkūnui už užsinorėji- 
mą farmeriaut ir pametimą 
farmų ir už norėjimą kad 
visi būtų Sandariečiais ale 
pačiam nesilankymą į San
daros susirinkimus reikės 
ugnies duobėje bandyt iš-

;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiitiiiiiiii!iiiiiii!iiiiiiiimiiiiiiiiii^  
: Prospect 2420 Central 1766 -

THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į 
: Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- | 
; tojai bankinių, šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- | 

kuo jam, išleidžiam ir sukraunami. =
; 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
^MimniimiiiiiiimihmiiHiiiimiiimiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiniiniiliiiHHiiiiiiiimiiiiiE

NAUJIENA “DIRVOS” SKAITYTOJAMS

Trumpoje ateityje per “DIRVA” V^1 pradėsime leist žingei
džią pasaką, to paties rašytojo, gerb. VĖJO, kurio pasakomis 
‘^Vargšų Karalienė”, “Vargšų Karalienės Duktė”, ir “Šiaurės Ku
nigaikščio Sūnūs”, visi 'skaitytoj ai-taip džiaugėsi. Ta nauja pasa
ka neužilgo pradės eiti per “Dirvą”, jos vardas:

“JUODAS KARŽYGIS”,
apie vieną jaunikaitį milžiną, kuris savo spėka atsižymėjo ir nu
galėjo visus, kurį 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.

RODYKLĖ No. 2
raidėm. Pamarkyk tą vietą 
nori' ženklą užrašyti krakmol 
dėk ant jos karštą prosą. T 
slidų paviršį rašymui, ir reik 
dot neišplaunamą (indellible)

Skalbiant naujas megstine 
firankas patirsit kad jos pili 
kio. Sutaupysi laiką ir nn 
merkdama jas per naktį vi 
kuriame reikia ištarpyt drusl

Grožės Patarimai
Lgiptėnai išrado ir užalikė 

grožės paslapčių, kurių dabar 
šių laikų grožės trokštančios 
riškos. Keletas tų paslapčių 
kė iki dabar ir tarp jų taip 
mas Egiptiškas veido mazį 
štai kaip jį prirengti: Vien 
ja benzoin tinktūros, kurią: re 
lėto įmaišyti į astuonias unci 
žinio vandens, visu laiku 1 
Po to vieną .unciją tyro glice 
šaukštuką sodos borato ir si

Gaminimo Receptas
Užsigardavimas duodamas po val

io yra svarbi jlališ gerai prirengtų 
pietų. šeimininkės kurios pasiga
mins užsigardavimą ryte patirs jog 
jų rūpestis apie prirengimą pietų 
pasibaigė, nes, užsigardavimą turint 
gatavą davimui į stalą, pietus gali
ma prirengti į nuo dvidešimts minu- 
tų iki puses' valandos laįko. Sekan
tis yra pavyzdis laiką taupančio už- 
sigardavimo receptas, kuris bus 
ras pavaišinimas jūsų šeimynai.

Meringo Pudingas Į
2 puodukai parengtų vaisių 
% puoduko jelly arba jam 
% iki 1 puoduko evaporated pieno 
4 šaukštai miltinio cukraus 
% iki 1 puoduko nuluptų almondų 
% iki 1 puoduko plakamos Smeto

nos (whiping cream)
20 šąlu ąlmond prieskonio
Sumaišyk vaisius ir jelly arba jam

(vaisių košę), sudek ant dugno tau-! juos į kruyą, dadedant karčių 
kuotos kepamos blekes. Suplak try- . emulsijos. : .P . T ‘ «
nius su 3 šaukštais miltinio cukraus. I supilk palengva j rožių skys' 
įmaišyk baltymą ir prieskonį, už
pilk ant vaisių, užbarstyk likusia da
lim cukraus. Kepk lėtame karštyje, 
iki paruduos (apie 30 įhinutų).. Su
maišyk plaktą Smetoną su evapora
ted pienu, atšaldyk, ir plak. Duok 
pudingą su plakta Smetona. Užteks 
del šešių.

Virtuvės Patarimai
Viršutiniai salotų lapai, išvirti su 

supjaustytom morkom yra skanus 
valgis.

Suregimas vaisių košių buna nuo 
negena uždengimo parafinu arba ne- 
negero išvirimo skystimo pirm dadė- 
jimo cukraus.

Naminiai Pasigelbčjimai
Kuomet prosiji servietukes duoda

mas prie valgio, neapkrapink jų, bet 
pamerk kožną trečią servietukę ty- 
ran šiltan vandenin', įdek tarp dviejų 
kitų ir landžiai suvyniok. Už 20 
minutų jos bus gatavos prosijimui, 

i ir reik/ prosyt iš abiejų pusių'.
Popierinį maišą kurį gauni pirkda

ma groserius gali panaudoti . laiky
mui vyniojamų popierų, pakabinda
ma maišą už durų į skiepą, kur jis 
nesipainios.

Jeigu duodi skalbinius kitur, gerai 
yra susižymėti kožną dalyką savo

MES REKOMENDUOJAME
Jeigu jums reikia pieno darymui 

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

gi

tik

jam
Sumaišyk tą į

.' zenzoiną, bonką gerai kratau 
tas trauktų odą, dadek biskį 
nio. Veidą, kaklą ir rankas 
numazgoti drungnu vandeniu 
šluostyti. Paskui sutaisytą 
tepk visur, ir lai išdžiūsta an 
Reikia naudoti iš vakaro. 1 
oda bus -švelni, graži ir kvepia

Ypatiška Sveikata
Motinos turi žinoti kas rėil 

jų vaikų veikliems kūnams, 
turi gauti maištingą valgį. T 
ti maistai kurie duodą spėką 
ir žaist ir dirbt. Grūdai, d't 
sviestas tą padarys. Taipgi t 
ti maistai kurie teiktų mede 
davojimui naujų kaulų ir plč’ 
not kaip greitai vaikai augi! 
nas ir kiaušiniai duos tą bu 
mą medegą. Taipgi tūri būti 
tas kuris reguliupš kūno proct 
ris užlaiko kraują gerumoj; 
ir dantis kietus ii- vidurius tv 
Sėlenos, vaisiai ir pienas tą 
Uogos arba bananai, su kori 
kais ir pienu, yra valgis kiu 
budaovjimo, reguliavimo ir en 

3 i maištą krūvoje. Duokit v 
‘ konni flekų kuodaugiausia, n 
maistas duos kurą jų veiklion 
žoms gyvybėms.
SEKANČIUS PRODUKTUS:
den’s Evaporated Pienas yra 
riebus pienas: Jis niekad nė 
da ir patenkins jus pilnai visi 
žvilgiais.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pa« tikrą Specialistą, o 

prie kokią neišlavintų daktarų. 1 
ras Specialistas arba profesorius 
siklausinės kokia liga sergi ir 1 
skauda. Jisai pats tą jums pasai 
po išogzaminavimo. Daugybė dali 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir 
tviimo bei neišrado jūsų tikros lig 
Mano aparatas Radio-Scope-Baggi 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bai 
riologiškas egzaminavimas kraujo i 
dengs man tikrą jūsų ligos prieži 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, ju 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata 
tvirtybe. Jeigu turite nuailpnėjus 
nervus ir kenčiate nuo užnuodiji 

5 kraujo, turite išbertus veidus, pučkua ant viso kūno .ir burnos, fa 
į zdas užsisenčjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikv 
S kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai p: 
5 sakysiu ar jūsų liga 'yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinii 
S gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- 
į siems.
| DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
? 10496 Enclid Av. Kampas E. 105th St. CStTctaBd 
P ANTROS GRINDYS, KAMBARI8 4.
S Oflaa valandos: Nuo 10 ryto iki 4 — nuo S Cd S vafeiųe 
į Nedildisniaia ano 10 Iki Ii



i Nuo Redakcijos
r MESKIM NIEKUS, NORS SYKĮ!

DO. Kauno perversmo, mu- 
1 įsų laikraščiai Ameriko
je ■ užsipildė visokiausiais 
niekais kurie puldyte puldo 
Ainerikos Lietuvių ūpą, ku
rie mokina Lietuvius nieko 
nekęsti ir tik keršto j ieško
ti.

IViena iš mėgiamiausių 
tauzų musų laikraščiuose 
yra tai pakartojimas pasa
kų rašomų Angliškoj spau
doj ar tai Lenkų agentų ar 
tai kitų neišmanėlių, kurie 
amžinai turi tikslą parodyt 
kad kas Lietuvių daroma 
tai nepadaroma be Lenkų 
žinios, ir kad Lietuviai ne
turi savo proto, tik gyvena 
Varšavos smegenimis.

Tas zaunas daugiausia 
pakartoja musų socialistiš- 
ka ir bolševikiška spauda, 
kuriai nepatinka kada mes 
sakom jog jie gyvena Mas
kvos Žydelių protu.

Jeigu jums nepatinka šis 
pasakymas tai nors sykį pa- 
mislykit kad perspausdin
dami visokiasA Lenkiškų 
mazgočių srutas ir rišdami 
Lietuvius su Lenkais kiek
viename pasijudinime už- 
gaunat tikrus Lietuvius.

* *

Po praėjusio sumišimo

rėsim būti Lenkų vergai ii’ 
kad iš to ištrukti negalim.

Ar su tokia dvasia lemta 
musų tautai šiame pasauly
je gyventi? .

Jeigu neturit tikslo Len
kams pasitarnauti, socialis
tai (o kaip kurie ir tauti
ninkai bei katalikiškų laik
raščių redaktoriai) paliau- 
kit patįs pilstęsi save Len
kų pamazgomis ir šlakstę 
savo skaitytojus. Palikit 
tą vietą tuščią jeigu nieko 
kito neišgalvojat.

Rengė Pakeitimus
“Lietuvos žinios” Gruodžio 

15 d., pora dienų prieš pervers
mą, rašė kad ministerių kabi
nete ruošta asmenų pakeitimas 
ir tie asmenįs buvo vidaus rei
kalų ininisteris Požėla ir švieti
mo ministeris Čepinskis. Jie 
buvo įteikę savo atsistatydini
mo raštus.

Ju vieton buvo nužiūrėta šie: 
į vidaus reikalų Adv. Girtau
tas, į švietimo ministeriją V. 
Kvieska.

Bet už poros dienų įvyko vi
sai kitokia pamaina ir tai visa
me kabinete.

Tos pat “Liet, žinios” rašo 
kad Seime buvo įteikta inter

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

Meksika ir Lietuva

Kada skauda man tai nege
rai, o kada skauda kitam tai

peliacija del areštavimo Pulk. 
Glovackio ir Pulk. Leit. Ple
chavičiaus,- kuriedu kaip žino
me už kelių dienų po to tapo 
visų sukilėlių vadais.

“Dirva” ir Lietuva
Musų raudonukams parupo 

kam “Dirva” neišsižiojo prieš 
Lietuvos fašistus, ir dabar ne- 
išgalvoja kaip Sandara nubaus 
“Dirvą” už tai kam neprotes
tavo ar nesmerkė perversmo 
įvyky tojų.

“Dirva” pasilieka Sandarietš 
kokia buvo, tai yra tautiškas 
laikraštis su nusistatymu kad 
Lietuva butų Lietuvių, o ne 
bolševikų ar Lenkų, ir prieš tai 
nei Sandara nei kas kitas ne
gali prieš “Dirvą” žodį kelti.

O ir kėlimas reikštų tik tiek 
kiek dabar reiškia komunistų, 
socialistų ir išdalies Sandarie- 
čių kėlimas protestų ir “nepri
pažinimas” naujos Lietuvos 
valdžios.

Nebuvo tikslo “Sandarai” iš
sišokti, jeigu “Sandara” nega
lėjo sutikti su socialistų “ben
dru frontu” ir nesutiko su so
cialdemokratų darbais kuriuos 
jie dirbo Lietuvoje, užlindę už 
Valstiečių Liaudininkų užpaka
lio.

Dar labiau reikėjo pasilikti 
bešališka “Tėvynei”.

J
rietuvoje, Lenkų mazgotės 
asinaudojo proga bumbėti 
pie Lietuvos reikalus *ir 
-įrls prideda kad tai su Len- 

įkų žinia perversmas pada
ryta, kad tai Lenkams pa
taikauta, kad tai Lenkai 
padėję Lietuvos fašistams 
nuversti socialistus, kad tai 
padarius nauja valdžia eis 
į sutartis su Lenkija; ant 
galo net ir tokia nesąmonė 
rašoma, o musų spaudos pa
kartojama, buk “Maršalas 
Pilsudskis norįs kad Lietu
va butų Lenkijos dalimi. Jis 
norįs ‘didžiosios Lenkijos', 
kurion ineitų tie kraštai ku
rie priklausę Lenkijai dar 
įprieš jos padalinimą.” Ir 
tt. ir dar kvailiau.

Šitas žinias skaitant, pa
prastam Lietuviui žmoge
liui išrodo kad štai va Pil
sudskis su armijom gata
vas pulti ant Lietuvos, už
imti ją, ačiū tam kad fašis
tai taip pasielgė, nuvertė 
socialdemokratų ir Valstie- 
čių-Liaudininkų valdžią, o 
patįs parsidavė Lenkams.

Gi tie musų laikraščiai

DAINA
(J. Jaudzems) 

Turėj’ broliukas -tris seserėles, 
Kaip darželyj tris lelijėles.

Viena sesutė žirgą balnojo,
Antra sesutė kilpas segiojo, 

O ši trečioji, ši jauniausioji, 
Vartus atkėlė ir palydėjo.

Broliukas musų, jaunasai musų,
Ką mums atsiųsi tu iš vaiskelio?

Vienai sesutei aukso žiedelį, 
Antrai sesutei rūtų kvietkelį,

O šiai trečiajai, šiai jaunesniajai, 
Šilkų kasnyką, rūtų vainiką.

Eisim, sesutės, ant vieškelėlio, 
Lauksim iš vaisko musų brolelio.

Atbėga žirgas, atprunkštuliuoja,
Aukso kilpelės atkabalduoja.

O tu, žirgeli, tu juodbėrėli, 
Kur tu padėjai musų brolelį?

Jūsų broliukas už Varšavėlės
Guli kraujuose ir purvynėlyj.

Saulė tekėjo, brolį nušovė, 
Saulelė sėdo, jį pakavojo.

DAINA
užsimerkia prieš faktus kad 
Lenkai visada norėjo Lietu
vos ir seniau ir tas jau vi
siems žinoma. Lenkai sap
nuoja ir svajoja apie Lietu
vą jau nuo pat karo pabai
gos ir visaip prizaunijo jų 
agentai, ir pripasakojo kad 
tokių žmonių kaip Lietuvių 
visai nėra, ir kad Lietuviai 
be jų niekados negalės gy-

(E. Bendzaitytė) ■ 
Saulelė jau leidžias, 
Arti vakarėlis, 
Uždengia šviesumą 
Tamsus debesėlis.

Ateina naktelė 
Poilsį nešdama, 
Rasa sidabrinė 
Žolelę dengdama. 

Sugulė žvėreliai 
Į sausus kelmelius,

vent, ir dar daugiau.
Prašome musų pasenusių 

redaktorių dupti nors kada 
ką nors savo skaitytojams 
naudingo, pamokinančio, o 
ne kartoti Lenkų mazgočių 
niekus ir be paliovos puldy- 
ti musų žmonių ūpą ir dva
sią, nepaliaujamai įsivaizdi
nant kad mes buvom ir tu-

Sutupė paukšteliai 
Į medžių šakeles.

Darbininkai žmonės 
Nuo darbo parėjo, 
Po prakaito 
Saldžiai atilsėja.

Tik aš, našlaitėlė,
Viena neužmiegu, 
Graužia mane skausmai, 
Ašarėlės rieda....

(Tąsa)

Abbė d’Aigrigny buvo visai nusiminęs 
ir nustojęs ūpo; šis baisus smūgis sunaiki
no jo gyvenimą ir energiją. Nusėdo jis į 
krėslą kaip nuvargintas. Laike šito pasi
kalbėjimo, Rodinas stovėjo pas duris lyg 
prasčiokėlis, laikydamas skrybėlę rankoje. 
Du ar tris sykiuSj ant nekuriu išsireiškimų 
pasikalbėjime abbės su kunigaikštiene, to 
seno raštininko veidas mainėsi ir išrodė 
kad jame eina kokia tai vidujinė kova, per
imta piktumo ir rūstybės; bet staiga, jo 
veidas ir nubukus išvaizda atgijo ir jis at- 
sigaivaliojo.

— Tuoj turiu rašyti Romon, praneš
damas apie šitą pralaimėjimą, kas buvo 
tapę pirmos svarbos klausimu, nes tas nu
bloškia musų dideles viltis, — tarė abbė, 
labai nusiminęs.

Abbė sėdėjo. Parodydamas pirštu į 
stalą Rodinui, tarė: — Rašyk!

Rodinas pasidėjo savo skrybėlę ant 
grindų, ir atsakydamas nuolankiu pasilen
kimu ant įsakymo, priėjo prie rašomo sta
lo. Paimdamas plunkšną ir popierio, ty
liai laukė ką jo viršininkas diktuos.

— Ar pavelysi, kunigaikštiene? — 
tarė abbė į madamę St. Dizier. Ji atsakė 
neramiu rankos nuraojimu, lyg pabardama 
jį už formalį prašymą tokioj vąlandoje. 
Abbė linktelėjo, ii' pradėjo diktuoti sekan
čius žodžius užkimusiu balsu:

“Visos musų viltįs, kurios pastaru lai
ku buvo beveik tikrenybė, itapo nublokštos. 
Renneponto palikimo nuotikis, nežiūrint 
visų gabumų ir atsargumų iš musų pusės, 
visiškai ir galutinai nuėjo veltui. Tai yra 
pats baisiausias nuotikis musų Draugijai, 
kuri turėjo pilną teisę prie tų turtų, klas
tingai užslėptų nuo konfiskavimo ir pave
dimo musų draugijai. Mano sąžinė tiek 
tik man liudija kad iki paskutinei minutai 
aš dėjau visas pastangas apginti ir įrodyti 
musų teises. Bet turiu pakartoti jog aš 
laikau šį svarbų nUotikį visiškai žuvusiu 
mums, ir nemanau daugiau apie jį.”

Laike diktavimo abbės pečiai buvo at
sukti Į Rodiną. Staigiai Rodinui sukrutė
jus, atsistojant ir metant plunksną ant 
stalo, vietoj toliau rašyti, abbė atsisuko į 
jį, ir žiūrėdamas su didele nuostaba tarė:

— Na! ką tu darai?
— Laikas tą užbaigtis — tas žmogus 

išėjęs iš proto! — tarė Rodinas sau, pa
lengva eidamas link ugniakurio.

Paskui, prabildamas į kunigaikštienę, 
kuri irgi buvo nusistebėjus iš jo pasielgi
mo, Rodinas tarė:

— Jis nustoja sąmonės.
— Atleisk jam, — atsakė kunigaikš

tienė; — be abejo, .susijaudinimai nuo žlu
gimo musų darbo atsiliepia ant jo.

— Padėkuok kunigaikštienei, gryžk į 
savo vietą, ir rašyk toliau, — tarė abbė į 
Rodiną, ir rūsčiai pirštu parodė į rašomą 
rtalą.

Sočius, kokį ciną Rodinas turėjo, vi
sai nepaisydamas to naujo įsakymo, ėjo 
.prie ugniakurio, išsitiesė į savo pilną auk
štį, tvirtai atsispyrė ant savo kojų, sutry
pė į kaurą savo apšiapusio bato kulnu, su- 
kryžiavojo savo rankas po plačiu savo su- 
plėtmėjusio užvalkalo kalnierium, ir, iš
keldamas gaivą įtemptai žiurėjo į abbę. 
Rodinas nekalbėjo nei žodžio, bet jo žiau
ri išvaizda, dabar padidinta, staiga parodė 
savyje tokią viršininkystės išraišką; ir to
kį išdidų nepaklusnumą abbei, sumaišytą 
su ramiu ir šaltu drąsumu, kad abbė ir ku
nigaikštienė net susimaišė.

Jiedu jautėsi užvaldyti šito mažo žmo
gaus, taip prasto ir taip bereikšmio. Ab
bė d’Aigrigny pergerai žinojo savo Drau
gijos papročius, užtai tuoj dasiprotėjo kad 
toks paprastas raštininkas, galintis taip 
staigai apsireikšti savo viršenybėje ir ne
paklusnume, nedarė tai be reikalo ir be 
jokių teisių. Vėlai, pervėlai, abbė supra
to kad šis nuolaidus raštininkas gali būti 
dalinai špiegas, dalinai patyręs pagelbinin- 
kas, kuris sulyg jų Draugijos įstatų turėjo 
teisę ir užduotį nuversti ir laikinai užimti

vietą neatsakančios ypatos prie kurios jis 
buvo pastatytas kaipo sargas. Ir abbė ne
apsivylė taip manydamas. Nuo paties ge
nerolo iki provincialų, ir iki kolegijų rek
torių, visi Ordeno viršininkai turėjo pa
statytus šalę savęs, bet be žinios, ir iš pa
žiūros prastesnius, vyrus bet galinčius už
imti jų vietas ir eiti jų pareigas bile mo
mentu, kurie, tuo tikslu, nuolatos tiesiogi- 
nai susirašinėja su Roma.

Nuo to kaip tik Rodinas pastojo ton 
pozicijon, abbės būdas persikeitė. Nors 
tai jam buvo sunku ištarti, bet abbė pra
bilo į Rodiną: — Tamista, be abejo, turi 
tiesą komanduoti mane, kuris iki šiolei ko
mandavo.

Rodinas, neatsakydamas nieko, išsi
traukė iš savo nutrinto ir taukuoto kiše- 
niaus popierį, ant kurio buvo parašyta ke
lios eilutės. Perskaitęs raštelį, abbė pri
spaudė jį pagarboj, net religiškai, prie lu
pų, paskui atidavė jį Rodinui, žemai nusi
lenkdamas. Kuomet vėl pakėlė savo gal
vą, abbė išrodė paraudęs nuo gėdos ir su
sipynimo. Nežiūrint savo papročio dide
lio paklusnumo Ordenui, jis jautėsi užsi
degęs rūstybe pajutęs taip staigai numes
tas iš galybės. Tas dar ne viskas. Nors 
jau ilgas laikas kaip buvo pasilievę meiliš
ki ryšiai tarp jo ir kunigaikštienės, vienok 
ji vis buvo moteris. O jam būti pažemintu 
moteries akyse, buvo, be abejo, žiauru, 
nes, nors jis jau buvo persiskyręs su že
miškais dalykais ir buvę Jėzuitu, jis vis 
tik jautėsi vyras.

Dar daugiau, kunigaikštienė, vietoje 
išrodyti užgauta, ir užrūstinta tokiu stai
gu pervertimu viršininko į pavaldinį, žiu
rėjo į Rodiną su žingeidumu ir nuostaba. 
Kaipo moteris — kaipo moteris, su didele 
ambicija, jieškanti susidraugavimo su vi
sokiomis galingomis įtakomis — kunigai
kštienė mėgo šią keistos priešginybės ypa-. 
tą. Jai išrodė žingeidu ir nuostabu kaip 
šis žmogus, beveik skarmaluose, prastos 
išvaizdos, ir negražiai šlykštus, ir tik ką 
buvęs nužemintas pąstumdėlis, žiuri iš au
kštumos savo viršesnio proto į aukšto gi
mimo, pasižymėjusį elegantiškais apsiėji
mais vyrą, ir tik ką buvusį svarbų žmogų 
jų Draugijoje.

Nuo šio momento, kaipo svarbesnė 
ypata iš jų dviejų, Rodinas užėmė visiškai 
abbės vietą kunigaikštienės mintyse. Pir
mam pažeminimo skausmui perėjus, abbė 
nors viduje dar kankinamas pasididžiavi
mo, padėjo visas savo žinomas pastangas ' 
būti dusyk prielankesniu Rodinui, kuris 
patapo jo viršininku šitaip netikėtai daly
kams persivertus. Bet tas eks-socius, ne
galėdamas ar nenorėdamas įvertinti nei 
pripažinti, tokių delikantų apsiėjimų, pa
sidarė vienu sykiu tvirtas, valdoviškas,
brutališkas savo naujoj pozicijoj, ne delei
kokios reakcijos užgautos garbės, bet nu
jausdamas kad jis tikrai to vertas. Ilga 
pažintis su abbe d’Aigrigny parodė jam 
ant kiek tas kunigas buvo negabus,

— Tamista numetei plunksną, — tarė 
abbė Rodinui labai prielankiai, — kuomet 
aš diktavau laišką į Romą. Meldžiu pasa
kyti man kaip aš klydau?

— Mielai, — atsakė Rodinas savo aš
triu balsu. — Ilgas laikas man jau buvo 
aišku kad tavo spėkos buvo permenkos 'pa
siekti tuos turtus, bet aš laikiausi nuo įsi
maišymo. O kokių klaidų pridarei, kaip 
negabiai veikei ir negalėjai sugalvoti; ko
kius prastus budus naudojai siekimui!

(Bus daugiau)

Puikus dideli 
LIETUVOS

ŽEMLAPIAI
kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

gerai.
Meksikoj ir Lietuvoj valdžią 

turėjo liberalai, ir musų kleri
kalams iš riksmo net kitas ga
las per gerkles matėsi. Mat, 
liberalai paėmę suvaržė Runi- 
kų teises.

Bet štai Lietuvoj kunigai at
griebė valdžią į savo nagus iv 
pasėmė visas reikalingiausias 
ministerijas sau, kad galėtų 
būti absoliučiais ponais.

Dabar jie slopina kiek įma
nydami liberalus, ir kada dabar 
šitie', aimanuoja tai klerikalams 
smagu ir gerai, nes jiems ne
skauda.

Atmetus fanatikus, tikrai ži
nome kad protingi katalikai ne
sidžiaugia matydami kunigėlius 
varžant visiems laisvę ir tei
ses, vardan savo gerų laikų.

Bet kadangi ten jų neišmo- 
kysim, kadangi jie žais vaikiš
kai, nors iki kraujų, tai mums 
lieka tik saugotis nuo klastingų 
įtakų kurstančių mus prieš pa
čią Lietuvą! mes turim paremti- 
savo brolius kaimuose, bet ne
remti nei vieno politikierio, nei 
vienos partijos, nei vienos kli
kos.

Jeigu kokei nors politikieriai 
rinktų ar prašytų aukų Lietu
vos politikai duokit jiems šluo
tų, nes žinokit aiškiai kad jie 
tais jūsų pinigais, gali nužudyti 
jūsų brolius, jūsų tėvus.

Laikykimės pinigus sau mes 
gana vargom ir vargstam šioje 
šalyje.

Lietuvos politikieriams nei 
cento — lai buna toks musų 
naujas obalsis.

1 Tik atminkit': neklausykit 
jokių saldliežuvių, juodų ar 
raudonų. Tauta puikiausia iš
gyvuos jeigu jūsų broliai galės 
lengviau gyventi, nes tada jie 
galės kulturėti ir kilti. Jokie 
politikieriai neišgelbės, nes ma
tom ką jie nuveikė per visus 
aštuonis nepriklausomybės me
tus : tik pešėsi už vietas, tik 
vieni kitus niekino, stumdė iš 
valdžios, ir dar mus privertė, 
lyg kokias beždžiones žiūrėti į 
jų darbus ir daryti tą patį.

■Gana to.

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

Itališki AKORDEONAI

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

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

Chicago, Ill,



DIRVA

;sika ir Lietuva

skauda man tai nege
nda skauda kitam tai

toj ir Lietuvoj valdžią 
befalai, ir musų kleri- 
š riksmo net kitas ga- 
gerkles matėsi. Mat, 
paėmę suvaržė Runi-

K. S. KARPAVIČIUS

Birutė ir
Trijų aktų tragedija iš 

Lietuvių krikštijimo dienų

, I

E I vos gražybes dainuoju,

Svietas Juoksis sy 
kiu su Tavimi

ii Lietuvoj kunigai at- 
ildžią Į savo nagus ir 
visas reikalingiausias 
ias sau, kad galėtų 
(bučiais ponais.
jie slopina kiek įma- 
beralus, ir kada dabar 
inuoja tai klerikalams 
gerai, nes jiems ne-

(Tąsa iš pereito num.)

s fanatikus, tikrai ži- 
protingi katalikai ne
matydami kunigėlius 

ūsiems laisvę ir tei-, 
n savo gerų laikų, 
iąngi ten jų neišmo- 
dangi jie žais vaikiš- 
iki kraujų, tai mums 
augotis nuo klastingų 
stančių mus prieš pa- 
ą! mes turim paremti-' 
us kaimuose, bet ne
vieno politikierio, nei 
tijos, nei vienos kli-

Birutė
Kokia mums laimė sutikti čia savo drau

gą! Sakyk, sakyk kas tu esi ir iš kur?
Liutavaras

Mano vardas yra. Liutavaras.... Atme
nu gerai, dar vaikiščių būdamas, su tėvais 
lankiusi Utenoj vaišėse pas kunigaikštį 
Šventaragį.... Ir lyg per sapnus, mačiau 
ten skirtingą iš visų mažutę mergaitę....
Birutė

Tai buvau aš — tai aš! 
liau.... ?

Kas to-

bei nors politikieriai 
prašytų aukų Lietu
ti duokit jiems šluo- 
lokit aiškiai kad jie 
inigais gali nužudyti 
is, jūsų tėvus.
tęs pinigus sau mes 
m ir vargstam šioje

Liutavaras
Toliau, rodos iškilmėse, lenktynėse ark

liais su mumis susižeidė vienas jaunas vai
kiščias. ...
Kuprelis

Tai gal aš?.... Tai turbut aš...... Tai
aš 1 Ar tai apie penkiolika metų atgal, ka
da Utenoi lankėsi daug svečių, kada Šven
taragis užėmė savo tėvo vietą?.... Aš 
tada lenktynėse nupuoliau nuo arklio, ir 
nors likau gyvas, man amžinai liko raišu
mas ....

politikieriams nei 
ii būna toks musų 
sis. ” 
inkit: neklausykit 
iežuvių, juodų ar 
'auta puikiausia iš- 
ii jūsų broliai gales 
ventį, nes tada jie 
•ėti ir kilti. Jokie 
neišgelbės, nes ma- 
nuveikė per visus 

Vriklausomybės me- 
šėsi už vietas, tik 
niekino; stumdė iš 
dar mus privertė, 
tezdžiones žiūrėti Į 
daryti tą patį.

Ir

aš esu sūnūs------
iš dešinės garsiai ineina 
jie persiskiria, nesulaukę

“Dirvoje” visada 
prisiunčiant 25 c. 

wrs tas apgarsini* 
Alpintas.

KORDEONAI

ir importuojam 
klesoB rankų darbo 
CORDEONUS, kurie 
aulyje. 10 metų ga- 
ainos žemesnės negu 
>rdeon lekcijos kurie 
katalogai. (53) 
RENELLI & CO. 
d Ave. ' Dept. 82 
ago, III-

svetimas, taip ir jų tikėjimas man sveti
mas. Aš esu sūnūs Airiogalos -kunigaikš
čio ir juomi .pasiliksiu....
Birutė

Airiogalos kunigaikštis tavo tėvas?! 
Girdėjau aš kalbant apie Airiogalos kuni
gaikščio dingusį stulų.... Ak kad jie ži
notų kur tu, kur aš. Tikrai Ryga liktų iš 
pamatų išgriauta....
Liutavaras

Bet jie niekados to nežinos.... Krikš
čionis gudriai moka vogt Lietuvių vaikus 
ii* padarę juos krikščionimis mano pasi
naudot jais prie Lietuvių, nes tik tokie ga
li geriausia prieiti prie savo žmonių. Tik 
jiems uždrausta išsiduoti- O kiti ir tikrai 
lieka jų tikėjimo platintojais arba karų 
įrankiais.
Birutė

Ką aš girdžiu.... Tai gal ir mus jie 
tuo tikslu laiko.... Niekaip neįsiprašom 
duoti žinią į Uteną....
Liutavaras

To nesitikėkit. Jie kunigaikščio Utenos 
neišleido nei už didžiausi išsipirkimą. Jis 
nelaisvėj turėjo nusižudyt. Bet mes-turim 
baigt savo kalbas.... Pavojinga mums 
drauge būti.... Nuo dabar ir aš su jumis 
sykiu poterius kalbėsiu kada mus kas už
eis.... Pilis smarkiai saugojama — ne
girdėjau kad kas išspruktų iš nelaisvės. 
Pavelykit man išeiti, o prie kožnos pro
gos aš stengsiuos su jumis susitikti.... 

[Viena ranka sveikinasi su Kupriuku, 
kita su Birute, ir jiedu abu giliai vie
nas kitą akimis perveria.]

[Uždanga.]

GAUDŽIA varpai 
kalėdiniai

• Gaudžia varpai kalėdiniai; 
Ardydami nakties tylą, 
Liūdnos mintis galvoj kįla, 
Nerimsta- širdis krūtinėj.

Varpu garsas toli sklysta 
Skelbdamas linksmą naujieną: 
Užgimimą žmogaus Dievo — 
Taip jį žmonės pripažįsta.

Kodėl jį dievu vadina?
Mat, dabar žmonės taip mano 
O kuomet tarp jų gyveno 
Tai užmušo, nukankino.

Kaip tie žmonės -keisto budo, 
Jie per amžius vienaip veikia: 
Numirusiems garbę teikia, 
Gyvus kryžiavoja, • žudo.

Ar sutarps kada jų protai, 
Ar bus galas tos karionės? 
Tik vaikai teisingi žmonės, 
O suaugę — idiotai!

Viešpatauj’ visur pavydas, 
Neapikanta, godumas, 
Veidmainystė ir tuštumas — 
Kas visas sųrokuos ydas!

Rodos daug žmonių mokytų, 
Laikas butų'susiprasti, 
Tvarką goresnę surasti, 
Kad viens kito nežudytų.

Kristus, meilės pilna siela, 
Mokino vieno laikytis. 
Artimui to nedaryti
Kas pačiam tau nėra miela.

Ar daug Kristaus pasekėjų 
Pildo prisakymą jojo?' 
Vien tik žodžiais jį kartoja, 
Darbais tik pagiežą sėja.

Kaip šiuom laiku, Lietuvoje
Kad jie žmones kursto, siundo
Kol užtrauks svetimą jungą, 
Visam kraštui gręą. pavojus.

Ar toks filosofas rasis
Kurs sutaikintų žmoni jį
Duotų meilės viešpatiją?
Tas butų dievas tikrasis’.

Eleonora.

, visai 
Į užmiršdama Chicagos stokjar- 
dus, už ką turėsiu po mirties 
smaloje išskalbti baltai gerb. 
Spragilo marškinius. Kadangi 
esu moteris, manau kad patrū

nyčiau marškinius išskalbti ne 
tik smaloje bet ir ant pačios 
gerb. Spragilo nugaros.

O kaslink vėlai pradėjimo ra
šinėti eiles tai priežodis sako: 
Geriau vėliau negu niekad, ko 
aš rimtai ir laikausi.

Kodėl aš dainuoju daugiau
sia apie Lietuvos grožybes? Už 
tai kad ten pergyvenau kūdi
kystės amžių, kas yra kiekvie
nam maloniausiu atsiminimu.

Apie Chicagą, Chicagiečius 
ir tsokjardus atsakau eilutėmis, 
kurios telpa apačioje.

DEL APRŪPINIMO
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Už S3 metuose p 
visą kaimą — užn 

kiams į Lietuvą

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensimo rei
kalus įdomius būsiančioms 

motinoms ir molinoms jau
nų kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas ir pe
nėjimas yra. dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu

rime rcgullariškals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvildentL

SI'
F

Tu

GEROVĖS skYRIUS

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

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

Pasitark su Gydytoju Greitai
Susirgus kūdikiui, reikia gydyto

jui tuojau duoti žinią, o motina turi 
turėti raštišką rekordą jo* tempera
tūros, pulso, kosėjimų, verkimo, vi
sli ženklų skausmo; ir abelnos kūdi
kio išvaizdos. Ji turėtų atžymėti 
kiek ir ko kūdikis valgė, kiek van
dens gere, iek sykių liūosavo vidu
rius, kiek šlapinosi, ką vėmė, ir bile 
Reikia palaikyti dali šlapumų ir iš- 
kitus nepaprastus apsireiškimus, 
matų del gydytojo analizės.

Gydytojui ką Įsakius, reikia tas 
pildtyi tikrai' griežtai. Motina tur
ėtų užrašyti kada ji išpildo ir ką pa- 
temijo.

Jei gydytoją negalima greitai gau
ti, reikia prisilaikyti sekamų dalyku. 
Kūdiki reikia laikyti lovoje kol tik

I rodys temperatūrą virš 99.5 laipsnių 
F. Jei liga buvo sunki tai reikia jį 
palaikyti lovoje ir dar tris ar septy
nias dienas po to kaip jo temperatū
ra palieka normalė (9816 iki 99.5 F.) 
ir laikėsi tokia 24 valandas. Galima 
išvengti daugelio ligų pasekmių pa- 
ilgniant šitą pasveikimo lafkotarpį.

Turi savo kūdiki laikyti sveiku ir 
stipriu. Kūdikio sveika ir išsivys- 
tyn as priguli daugiausia nuo prie
žiūros, ir pieno kurį jis gauna. Kū
dikį reikia kasdien maudyti ir regu- 
liariškai penėti. Jei negali savo kū
dikio žindyti, pabandyk Borden’s 
Eagle Pieną. Tai yra pirmaeilis kū
dikių penas -y pagamintas iš riebaus 
karvių pie.no ir kruopšto cukraus— 
ypač kūdikiams. Ji gydytojai visur 
rekomenduoja del jo kokybės ir vie
nodumo. Per keletą gęntkarčių tūk
stančiai Amerikos motinų išauklėjo 
savo kūdikius su Borden’s Eagle Pie
nu. Jos tą derė dėlto kad Borden's • 
Pienas buvo joms rekomenduotas jų 
draugių ir dėlto kad jos rado ji už
ganėdinančiu.

.Yra faktas kad vaikai dažniausią 
buna hedapenėti tuo metu kada jie ■ 
sparčiausia auga Regis jie valgo už
tektinai, bet i tikrenybėje jų maistas 
nesuteikia jiems tinkamos soties 
Nesenai vesti tyrimai • mokyklos va-i- 
kų tarpe parodė kad Eagle Pienas 
yra pasekmingas taisant nedapenė- 
tus vaikus. Kiekvienas vaikas turi 

| gauti kasdien po du šaukštu Eagle 
i Pieno atmiešto trimis ketvirtdaliais 
I puodelio šalto vandens. Duok pary
čiu’ ir po pietų. Senesni kūdikiai 
dažnai labiau jį mėgsta si; ginger 
ale, vaisių sunka, suplaktu kiaušiniu 
ir skanskoniu.

CHICAGA
Chicaga yr’ garsus miestas, 
Mat čia nieko nestokuoja, 
Nors žmonių nuomonės keistos 
Kai iš kitur atvažiuoja.
Bet kad ją gerai pažinus 
Negailėkite tam laiko, 
Kad vardą jo negadinus, 
Nepeikkit tuojau, be saiko 
Kad stok j ardai čionai dvokia 
Ir kaminai labai rūksta, 
Kad plėšikai smarkiai veikia, 
Ii- munšainerių netrūksta. 
Visur randasi dvi pusės : 
Viena gera, kita bloga, 
Bet kad viršų im’ geresnės 
To ūžginčyt negal niekas. 
O kad štokj ardai ir dvokia 
Kai dešras tenai rukina. 
Ką daryt ? Sviests alkans laukia, 

Tegul tik sustot mėgina! 
Tuoj pajusit ir jus patįs 
Ką stokjardai del jus teikia; 
Kai porkčaps įlips į medį 
Sakysit jų peikt nereikia. 
O kad kaminai čia rūksta 
Ir gatvės retai nušluotos, 
Užtai dolarių netrūksta, 
Visi važinėjas au-tuos. 
Chicaga muš sostapilė! 
Daug slaunesnė yr’ už Kauna, 
čia viengenčiai n’apsivylė, 
Ir taip baisiai nesikauna 
Kaip vadinamoj tėvynėj 
Brolis brolį drasko, smaugia. 
O! kaip trukst ten sutartinės, 
Kokie jie dar neužaugę!.... 
Visi valdovais nor būti, 
Ar kas jų nor ar nenori, 
Už nosies liaudį vedžioti,z 
Šalies išgamos nedori.
Užtat kas Chicagą peikia- 
Tas didelę skriaudą daro, 
čia viengenčiai rimčiau veikia, 
Tiek gėdos tautai nedaro.

Petronėlė

Ir kitiems Instru

MUZIKA SMUIKAI 
mas No. 2 — Lon 
didelis rinkinis 
šokių muzikos 
smuikos. Telpa d; 
cų, polkų, maršų, 
kitokių. Muzika t 
trui. Kaina tik .

Reikalaukit “Di

For Cuts and W?
.Saugokitės užsikri 
ITepkit visus įbrč 
įsusižeidimus ir įpjo 
su šiuo stipriu nen 

■gu antiseptiku. ! 
stačiai užmuša peri 
•pagelbsti gydyti.

ATIDENGIMAS TREČIAS.
Meinhardo viešoji salė. Mėnuo. Idika -i: 

vėliau.
Scena I.

Heinhardas, Albrechtas, Liutavaras karo 
Šarvuose. Feliksas. Lauke girdėti trimi

tų garsai, šukavimai.
Meinhardas

[Luprechtui] : Eik kuogreičiausia, su
tvarkyk, ir tuoj išjojam! Prapultis neti
kėliais! Prapultis visiems kurie musų 
kelyje paklius! Šiame žygyje nušluosim 
juos nuo pajūrio ir susivieniję su Prūsų 
ordenu viešpatausim pagonų žemėse!
Albrechtas

Gerai, maršale! Tuoj sužiūrėsiu, ir ga
lėsim leistis kelionėn! [Išeina.]
Meinhardas

[Liutavarui] : Tu, Henrikai, vadovausi 
rytinį kariumenės sparną. Eik susitark 

Bereikalo su Von Švabu! Aš tuoj busiu su jumis!

Liutavaras
Ak, nelaimingas tu musu broli.... 

kas galėjo spėti kad mes vėl susitiksim!
Birutė

Taigi tavo tėvas irgi kunigaikštis?
Liutavaras

•Taip, taip....
[Tuo tarpu 
Feliksas ir 
atsakymo.]

Scena VII. 
Ineina: Feliksas.

Feliksas
[Galva rūpestingai kraipydamas, inėięs 

dar ju nemato. Saul: Ak, Viešnatie, 
Viešpatie.... baisi užduotis.... [Paėjęs 
kelis žingsnius pastebi juos, bet toli vie- 

• ną nuo kito stovint.] O, Henrikas? Ge
rai, gerai, pamokink tu juos šventų maldų, 
labai gerai padarysi.... Mario’ galva/ už
versta: dideliu rupesniu.... Kai išmoks 
Sveika Marija”-, pradėk “Tikiu į Dievą 
Tėvą”.... Aš turiu išeiti pas Vyskupą... 
[Panlojęs jiems per pečius, išeina per vi
durį.]
LitITAVARAS

Gerai, dvasiškas tėve, aš pasitarnausiu. 
[Feliksui pranykus, šie nuožvalgiai ir 
rūsčiai dėbteli į Liūtą varą.]

Bėrutė
Tai tu jau esi krikščionis?! __________ 

pasižadėiaį jam mus krikščionimis padary-l 
ti.... [Nusisuka nuo jo.] I
Kuprelis

Mudu tik del visko jų poterių mokina
mos ; jei tu esi krikščionis, buk sau tokiu— 
hies neseksime tavęs.... [Nusitolina nuo 
Liūtą varo.]
Liutavaras

[Širdgėloj]: Broliai mano! Nesitolin- 
kit nuo manęs.,., aš nekaltas.... Aš 
jau ilgas laikas čia esu, kitaip negalėjo 
stotis ....
Birutė

Bet mes turim palikti ištikimais savo 
dievams!....
Liutavaras

Ir aš jaučiu savo tėvų dievus gyvenant 
mano širdyje, nors 
likti krikščioniu....
Birutė

[Suminkštėjus] :
Liutavaras

Jau virš dvylika: metų .... Jau ir savo 
kalbą pradedu užmiršt, ir dar metas ki
tas jį visai man butų likus svetima.... 
Dievai man jus atsiuntė, taigi bukit mano 
draugais..,. Aš esu Lietuvis širdyje, 
krikščioniu priverstas būti iš paviršio..

[Birutė ir Kuprelis nudžiunga.] 
Kuprelis

Tai tu neišsižadi musų tikėjimo ir die
vų?! s
Liutavaras 
_ Ne. Kaip jų vardas man duotas yra

Nuo Juokų Red.: Griešijame. 
talpindami šias eiles savo kam
pelyje, ir sykiu kam taip vėlai 
talpiname, nes r gavome jas 
piūeš Kalėdas, bet turime pasa
kyti kad gerb. Eleonora para
šė eiles kokių pasauliui senai 

ypač musų politikie-
nepa- 
neiš-

Skaitykit šituos straipsnius 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

kas

TOUrti
Night and Morning ti 
them. Clean, Clear and I

Write for Free “Eye ( 
or “Eye Beauty” Bt 

Murino Co., Dept. H. S.,9 E. Ohio S

DYKAI PATRUKUSIE
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Pk

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss 
1 "B” yra atsakančiai nutaikint 

Šis chiosnus pasiūlymas yra padarytas per te tokiam vartojimui, kad eulaih 
crifice ir taipgi prilaiko viduriu 
pastarosios neišsisvertų į lauko 
Juškaitės yra rezervuaras, šiam 
re yra stebėtinas sausinantis sui 
medikalas. Kaip greit sis medikais 

sušildytas! 
leidža ir 
mažą skyl 
ra pažymė 
“C” ir y 
per mažas 
lutes, kad 
nusilpnėjuj 
Jus ir veil 
darymo si 

“F” yra 
PLAPAO-J 
kuris turi 
pintas per 
nepaliečiau 
vadinto frt 
dalies* i! 
kad davus 
stiprumą 
PLAPAO-I
Išmegin 
Mano I
Aš noriu 

rodyt pats 
tais, kad ; 
pergalėt s« 
kimą.- 

Kuomct silpni muskulai atgaus 
rūmą ir tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pav< 
veržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis n esu grįžt 
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą 
energiją, stiprumą—

Ir jus atradote ir jaučiate geri: 
sišk.ai ir jūsų draugai patėmija ju 
juno pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų ' 
pergalėtas ir jus širdingai dėkav 
už stiprų paraginimą priimt DABi 
buklingą uždyką išmėginimą. 
Rašyk šiandie, Reikalauda 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo verti 

pinigų, už' Dykai Išmėginimą, Pla 
jums nekaštuoja, apart to, jis . 
pagrąžint sveikatą, kuri daug verti 
žibantis auksas. Priimk šį dykai 
nimą” šiądien ir jus busite linksn 
gyvensite, pasinaudoję šia proga, 
atvirutę, arba išpildykite kuponą s 
grįžtančia krasa jus aplankysite 
niili dykai Plapao su pridėčku Mr 
48 puslapių knygutę apie patruki] 
nančią informacijas apie būdą, l 
apdovanotas auksiniu mcdaliumi R: 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, 1 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo 
saus užgavimo. Jeigu jus turite, 
draugą, pasakykite jam apie šį did 
lymą.

5,000 skaitytojų gales gaut šį iš 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, 
viršijantis. Kad netapt apviltu, 
DABAR.

reikėjo, 
riams, 
sįmokins tai niekas j 
mokins.

Apie šias eiles galima butų 
labai daug komentarų prirašy
ti ir prikalbėti, bet mes turbut 
neįstengsime pasakyti to ką 
turime galvoje, užtai ir nesi
kėsinsime. .

n* jeigu jie iš šito
——,j.ų 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. NEKEIKIA 

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 
periškadija kraujui 
Kuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt? Štai yra ge
riausia kelias, kurj jus galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausis ir svarbiausia siekia 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą taįp 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medskales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties 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- 
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ 
, Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
alką aplaikomos pasekmės.
Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau

janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valau- ' 
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, .nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduole 
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 pagelbos 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”, įcuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo vidutis 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 
besislinkimo.

puMomn
- /muturui! 
opmiį

YtTMHM/D

IHITTHATCOUfdS
ISMADEADHcSIVi

Liutavaras
[Atiduoda viršininkui pagarbą]: 

rai, garbingas maršale! [Išeina.]
Meinhardas

[Feliksui]: Kur moteris? Kur Kristi
na? Pavadink ją čia!
Feliksas

Tuojau. Ją nesenai mačiau su Kupreliu 
bokšte tėmijaht į besirengiančius karei
vius. Tuoj pavadinsiu. [Išeina dešinėn.]
Meinhardas

[Sau] : Šiandien mes išvykstam ant Že
maičių, ir tai bus mirties kova už laimėji
mą viso pajūrio iki Memelsburgo! Pargry- 
žęs iš karo pradėsiu naują gyvenimą kaipo 
vyras ir tėvas! Ryga matys-tokias vestu
ves kokių nuo savo įsikūrimo neregėjo! 
Eleonora jau paruošta vienuolynan, ir man 
gryžus galės iškeliauti.... Po pergalės
ir laimėjimų vyskupas mari nusileis. [Dai
rosi] Bet kur Kristina? Kodėl dar ne
ateina? [Nekantriai pribėga prie dešinių 
durų, tėmija.] Ją man atsisveikint 
kia.... [Blaškosi iš nerimasties.]

Ge-

O gerb. Petronėlė M. štai ką 
rašo:

Gerb: gnibtelėjo
Chicagiečius, o kartu ir mane 
kad.pervėlai pradėjau poezija' 
rašinėti ir kam tik apie.Lietu-

M.

A. B. Bartoševičius sako: Jau 
tokia žmogaus prigimtis, Išei
na žmogus medžiot, ir šauna 
zuikius šešis, dvidešimts, kiek 
tik pamato, nors negalėtų par
neši ir žino kad nesuvalgys jų, 
pasmirs begulėdami ir reiks iš
mest.

TOSKUtfTHE
PLAPAO-PAD ' 
HRMLYT0TH6" 
BODY.wmCNKfPi 
TKtPLAPAO COK- 
TINUAUYAPPU£D

Problema kurią 
kiekviena 

motina turį 
išrišti

-j- ir ger^ savo.Ą
Y kūdikiui. aš bandžiau be^ ranč
krutu pieno neturį , Bordens sun,
paskiau mano gy Į kūdikis tuoj ?

X „..... c

aol ju,

literatui09*
^auoau^.^0^0^-

THE BORDEN 
Borden BMg., New York,

čia buvau ’priverstas 
Neapleiskit manęs!

Ar jau senai čia esi?

cAntiseptic S
Prevent JI

& Relieve
Lfi Hoarseness 
pr Sore Throat

adė by
Zo.. Saint Louis, U. S. fu_

rei-

(Bus daugiau)

SIŲSK KUPONĄ STANDI
PLAPAO LABORATORIES

Block 327 4, st. Louis, J
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr.

Knyga apie Patrūkimos.
Vardas ••••••••••••••
Adresas .........................................
Grįžtanti krasa atneš dykai išmtg.



D I K v A

Jiznieriq if Profesionali! Direktorius
•Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

6411 Superior Ave.
iandykit musų Vaistinę pirmiau- 
ia—Mes užlaikėm prekes geriau

sias ir kainos teisingos.

REMKITE BIZNIERIUS 
IR PROFESIONALUS 
KURIE GARSINASI 

“D I R V O J E”

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
I Elekrišky reikmenų bei Plumbininio 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Furnasai

1169 East 79th St.
Randolph 5977

Randolph 6332.
Cleveland Sheet Metal J 

Works
dirba Visokius Metalinius dalykus,1 
Lubas, Nuotakas, ir viską kitą.
Jirba viską del pečių ir šildymo. I

6935 Superior Ave.

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6.926 Superior Ave.

Valome Ševerykus ir Skrybėlės, da- 
siuvame padus. Darbas atliekama 
gerai. Kaliošai padaroma kaip nauji.

H. & S. Electric Co.
SKALVI AMOS MAŠINOS
vacuum Valytojai

Radio ir reikmenjs—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

Įsteigta ' 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

iuperior Hardware Co.
eleždaikčiai, Cino Reikmenjs. Pečiai

. Maliavos, Stiklas, Etc.
6412 Superior Ave.

aisome fumasus ir kitus dalykus.
Siuitų ir Žvyro Stogai.

andolph 965 Kampas E. 651 h St.

Gordon Park Hardware!
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sieninės Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS— 
7720 S. Clair Ave. j 

Phone Rand. 5440
7820 St. Clair Ave.

Phone Rand. 4931

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėlės ir Induose Augintos
Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Specialiai.
1203 East 79th Street

Florida 3992-J

Estella Beauty Shoppe
1218, East 79th St.
Plaukų Kirpimo ir i 
Marceliavimo Parlor į 
Kerpam, Plaunant ir] 

gražinant.
Aptaisoni veidą ir 

tam panašiai. .
Telefonas Pennsylvania 1250

rhe East 79th St. Shoe 
Store

4149 East 79th St.
loteru Arch Supporters Ceverykai 
isokie avalai riebioms moterims su 
įsčiom pėdom, Profesoriaus Starr 
loksliškai išdirbti avalai. Patent 

odos. Satino ir Suede.

— Patarimas Dykai —
‘"Dirvos” Skaitytojams.

UŽ PATARNAVIMĄ MOKATE. 
HENRY J. MENDELSOHN 

(Advokatas iš Kauno) 
1387 East 24th Street Cleveland

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Auto 

reikmenų. Specialistai suliejime.
7208 St. Clair Ave. -

Penn. 0783
HARRY W. SMOLK, Prop.

K. E. YOCHUS Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVE

f VIETINES ŽINIOS I
JL_______ ________ • _ JJI

RAUDONUKU SIAURA- 
PROTIŠKUMAS

Musu raudoni draugučiai ne
nori pripažint pašalpinių orga
nizacijų konstitucijos ir visuo
met ateina j susirinkimus su 
savo politišku krorneliu.. Jie 
ateidami į susirinkimą atsine
ša ir draugijos įstatus kiešnėje, 
bet vistiek jie neturi gana su
pratimo kad draugijos nusista
tymas yra nesikišti į jokias iš
laukines politikas ir tik žiūrėt 
savo narių ir draugijos reikalų/

Dr. V. Kudirkos draugystėje 
teko pastebėti praeitą visą me
tą, kad nebuvo nei vieno susi
rinkimo kur nebūtų primaišys 
ta politikų, o tas politikas - vi
suomet atsineša draugučiai rau
donukai. Kodėl tie. netikę ii" 
nereikalingi ginčai nesustabdo
ma? Tokis apsireiškimas tarp 
narių veda Į didžiausi nesutiki- 
•mą ir daro, didžiausius nuosto
lius draugijai. Patįs nariai iš
sirenka sau valdybą ir patįs ją 
apsisukę kolioja jeigu valdyba 
riepavelija laužyt Įstatus ir nu
statytą tvarką,

Draugučiai raudonukai, ge
riau apsistokit su savo politi
kom ir karščiavimaisi susirin
kimuose, geriau bus draugi
joms' ir jums patiems.

Dr. V. Kudirkos Dr.| narys.

I savo roles nemokėjo.
| Manaičio rolėje vaidino A. P. 
I .Bąltrušaitis; Klausutienės — 
L., Banionienė; Julės — Z. An- 
derspniute; Judos —,A. šmigel- 
skis; Sorės —- M. Dovydaitie
nė; Kunigo — F. J. žiuris; 
Smauginskio — V. P. Banionis; 
Vandos — M. Baranauskaitė; 
Vlado — J. Armonas; Katals- 
kio — A. Zdanis;, Kristaus b- 
tarno — J. S. Petronis; Klau
sučio — F, Sutkaitis. Prie to 
buvo būrelis jaunimo ir bau
džiauninkų. žandarų rolės vai
dino J. V. Mačiulis ir S. Kazi
lionis;

Baudžiauninkų — F. Sutkai
tis, S. Mežanskas, K. Vincunas; 
P. Martinkienė, M. Dovydaitie
nė. Jaunimo: -K- Milunaitė, M. 
Leikauskaitė; J. Kayackas, F. 
Miltinas, P. Račiukas.

Buvęs.

Parduodame Dirbtuvės Kainomis 
7808 Superior Ave. 
Prie E. 79th Street

Randolph, 1822

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Malan Auto Service 
ieneralis Taisymas ir Apžiūrėjimas} 
įdegina ‘Carbon. Sulieja Trukiipus j 

ir sudeda breksus.
^^utomobilii^ elektrikieriai

J7321 Superior Ave.
Tel. Penn.’ 572

EI! Atkreipki! atidą čionai ir 
pažiūrėkit kaip viskas atpigo! 
Jau po Kalėdų tai viskas pigiau 
pas kriaučių:7 valymas, prosy- 
mas ir pataisymas visokių dra
panų, ar tai moteriškų ar vy
riškų. Viską padarom daug pi
giau, nes po Kalėdų kriaučiui 
hera kas veikti ,tai džiaugsimės 
tik darbo gavę kad nereiktų dy
kiems šapoj sėdėt. Atsilankyki! 
pas

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje, 

7412 St. Ciair Avenue

K. E. YOCHUS
1310 Russell Rd. Cleveland

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIM 

$89-75
APEX

Electric
Washers

rhė Buckhorn Coal Co. 
i’ . ANGLIS DĖL NAMŲ IR pęyn garo gamyklų.

978 East 67th Street
Jenos .Rūšies. Geras patarnavimas 
land. 1571 Rand. 5495

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

SWAN ELECTRIC WASHER
CO-

7800 Superior Ave,
Atdara Utar'., K etv. ir Penkt. v.

IŠ SLA. 14 KP. VAKARO
Sausio 2 d. Lietuvių salėję 

įvyko SLA. 14-tos kuopos ren
gtas vakaras su perstatymu 
dramos iš baudžiavos laikų; 
“Sulaukė”. Vakaras buvo vi
sapusiai pasekmingas, ir vie
nas .iš pasekniingiausių kokio 
ši kuopa per ilgą laiką jau ne
turėjo, ačiū varžytinėms tarp 
tautininkų ir raudęnukųC

Šiame atsieikime pavykimas 
galima, priduoti tai priežasčiai 
kad vaidinime veikalo buvo ak
toriai iš tautininkų ir kairiųjų. 
Tas reiškė kad nei viena nei ki
ta pusė nebuvo “pasigriebus”, 
užtai, abi pusės ir rėmė.

Prie vakaro surengimo dau
giausia dirbo V. J. Zabulionis.

Vaidinimas išėjo gana nuo
sekliai, ypač iš pradžios ėjo 
gerai, tik pati;pabaiga buvo la
bai nuobodi, ,«kacĮangi aktoriai

Frank Ceme
BRANGMENŲ, radio ir 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465 
930 East 79th Street *i 

Penn. 999

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER
307 WILLIAMSON BLDG.

į kur su visais teisių reikalais 
I Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
j Rusai drauęai kreipdamiesi tu- 
| rėš teisingą patarnavimą.

ANTRI MORTGEČIAI
MR. FELDMAN 

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

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

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

LIETUVIŠKI REKORDAI
Juozo Babravičiaus

liir Bakūžė Samanota ir 
Aguonėlės

tykiai Nemunėlis Teka ir
Visur Tyla

lernužėli, Nesvoliok ir
Ne Margi Šakalėliai

Jale Sodo Rymavo ir
Švint’ Aušrelė

uolita (Ispaniškai) ir
Aprile

Maukia Sau Laivelis ir
Karvelėli (.12 colių)

JONO BUTĖNO

Josiu Jomarkelin 
jitai ir
?eka Upe per Beržyną ir

Leiskit j Tėvynę

les Be Vilniaus Nenurimsim!
Girtuoklio Daina

fur Bakūže Samanota ir
Vilniaus Kalneliai

Lš Mergytė Kaip Rožytė ir
Nesigraųdink. Mergužėle

knt Ežerėlio Rymojau ir
Kada Noriu Verkiu

)i^-Mergele, Mergužėle ir
Stasys

| Kalinio Daina (Prisoner’s Song) 
Mano Gimtinė

! Lakštingalėle ir
” | 1 Aguonėle

75c 1 Eina Garsas nuo Rubežiaus ir
, I Oi Kad Aš Pas Močiutę

‘75c i O. Beržienės
! Mužika-Muzika (Vnnagaičio) ir

" • Dainuok Sesute Lepunūle

Kosto Sabonio
1 Į Beržyną Eina Ona ir

1.25; Atvažiavo Sveteliai
I švintant Aušrelei ir
i Kam Šėrei Žirgelj

75c i Juozo Šuildauskb
! Gėriau Dieną ir
j Esu ant. Šio svieto

75c i
Jono Ramanausko

ir | Atneša Diedas Kukuliu Viedra
7>c Oi Motule, Mą’

} žalioj Lankoj ir
1 Kur Josi, Broleli?

r: •
75c ŠOKIŲ REKORDAI
t ' X .I ,Šv. Lucijos Šokis ir

75c I Mano Sielos ŠokisI
| Vestuvių Maršas ir

75c Klarneto Polka

ir ! Marsalietes Maršas ir 
75c ’ Atsiminimai iš 1917

l Žaidimo Mazurka ir 
75c j Gegužinė Polka

' K ubanų šokis ir 
75c Karininkų Valcas

! Draugingumo Polka ir 
Prakilnumo Polka

75c < Polka Makoka ir , 
y Musų Linksmoji Mazurka

Santiago Valcas ir
La Paloma Serenada 

75c ’ .Vilniaus \ alcas ir
Rinkinis Rusiškų Melodijų 

75c '; Meilės ir Jausmų šokis ir 
“Stasės” Polka

J įvairybių Valcas ir 
75c I Kaminakrėčio Polka

į Polka ir
Į Polka' Mazurkair i 

75”? i Senelis Polka ir
Gražuolė

75c Į “Maria” Valcas ir
Berželis Valcas

Polka “Marytė” ir 
75c Polka “Katryte”

Kaimiečių Valcas ir 
75c Kitająnka Polka

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

š kitų miestų šiuos rekordus 'reikalaukit visų 75c., išskyrus vieną Babravičiaus 12 
D. O. D., arba nesiųskit pinigų, užmokėsit colių rekordą kuris kainuoja $1.25. Per- 
<ai pastorius juos atneš Į namus. Kairia siuntimas atsiena tik keli- centai daugiau.

“D IR V A”
8820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
iVy^W^W^AVAVftAAWA*A^’A^SVA,ArAWAVW.,AVAVAW^AAVA\^VAVAWVA

VALET

AutoStnų)
Razor

SI<A. 14-tos Kuopos Valdyba 
nepripažintą. Šita istorija ei
na dar nuo pereito SLA. sei
mo, kada buvo atmestas nele
galiai išrinktas bolševikų dele
gatas į seimą, o išrinktas • tau
tininkas. Prieš šito išrinkimą 
raudonukai padavė centro val
dybai skundą, o kadangi skun
das buvo neteisėtas ir raudo
nukų suklastuotas, centras at
kreipė domę į tą skundą, bet 
dalyko dar neišrišo.

Visi ant skundo pasirašę na-

Puikųs
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 metams “Dir
vą’’ kitam ir prisius $2>gaus 
tą Kalendorių dovanai. Bet 
nereikalaukit jo prisiųsdami 
savo seną prenumeratą; nes 
tiems neišgalime duoti.

Kalendorius yra “Keleivio” 
laidos, 96 pusi. Reikalaukit 
“Dirvoje tuojau.

riai lieka be. teisės pastoti kuo- j 
pos valdybon, o kaip tik tokius 
Gruodžio susirinkime suėję di-i 
durna raudonukų išrinko.

Šiame susirinkime Sausio 5| 
d; skaityta centro pranešimas I 
kad naujai išrinkta valdyba ne
gali eiti pareigų ir pasilieka se
noji. Kilo baisiausias lermas 

| ir dar daugiau priekaištų tau- 
: tininkams.

Greitu laiku gal šita maiša-1 
I tiene bus išspręsta. N." N. I 

-------:---------  ■
PILIETYBĖS MOKYKLOS
Su pradžia šių metų atsida

rė vėl pilietybės kursai' dauge
lyje miesto mokyklų ir kitų įs-l 
taigų, ‘ Kurie turi pirmas pi-1 
lietybės popieras ir suėjo du ar 
daugiau metai nuo jų turėjimo, i 
pasimokinę tose mokyklose rei
kalingų dalykų galės i gauti pil
nas popieiįas ir tapti piliečiu.

Lietuvių srityje tokios mo- 
kyklos randasi:-

Goodrich House, antradieni, |
E. 79th St. knygynas, antra

dienį,
Corlett School, Corlett avė.' 

ir E. 131 st., trečiadienį, ' *

'St. Clair knygynas-, E.’ 55 st. 
ir St. Glair, ketvirtadienį,

Pamokos prasideda nuo 7 iki 
9 vakare. . Kurie dirba nakti- 
mis gali lankyti Citizens Bu
reau, trečiadieniais .nuo 2 ryte.

Nuo Kalėdų gilus sniegas vis 
Clevelando neapleidžia.- Komu
nikacija vis -suvaržyta ir ma
žesnėse gatvėse sunku prava
žiuoti. Ir vis dar sninga po 
biskį. , šimtai darbininkų dir
ba. prie apvalymo sniego mies
to centre.

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism

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

Better than a Mustard Plaster

J!!!ulul'l<ni*l,l,l,ln,,ll,*lll*,l,ul|||n,*i*>iiiiiiiiiiiiMii<i<ttiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiii:uiiiiiiNHiitiiiitiiiHuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiininiu>initiiiiiiii>i>iinHiiiiuiiiniiiinniiiiiMiiinuiiiiiiii->*;

1 - li;

Vertėjai mokanti jūsų kalbą noriai pagelbsti pirkinėjimuose. |f

Vaikų Pirštinės, pora 49c.
Vilnonės pirštinaitės, gražiais 

viršais, visokių mierų; reg. 89ė. 
rūšies. Basemente po 49c.
83.95 Stiklo Blindai, po $2.79

Marginti stikliniai bliudai, se
tas. gražiai sidabru apvedžiotų. 
Specialiai Basemente po §2.79.

10c-12c Nosinaitės po 8c
Vyrų ir moterų nosinės, baltos 

’ir spalvuotos, moterų su mezgi
niais kampuose, specialiai Base
mente po 8c. %

$1.50 Corsettes, po 95c.
Iš vieno šmotOį sykiu apatinė ir 

viršutinė dalis, iš batisto, leng
vais kauliikais. Basemente po 95c.
Moterų Naminiai žiurkštai 

po 69c
” Moterų naminiai žiurkštai-suk 

aios, visokių stilių it mierų, stip
rių spalvų, ginghamb ir perkelio 
apvedžiojimais. Basemente 69c.
Mergaičių Bloomers, po 25c

Flannelette bloomeriai /ružavos 
ir mėlynos spalvos, su elestikais, 
tvirto darbo. Basemente po 25c. 
Moterų Naminės Kepurės po 

25c
49c naminės kepuraitės, iš ray

on tvirtose margose spalvose, su 
elestiku, didelės mieros. Base
mente po 25c.

Vaiku Megstos Kepurės 29c
Megstos kepuraitės vilnos mi

šinio, spalvuotos, mieros 4 iki 10 
metų. Basemente po 29c.

llc Nebaltintas Muslinas 
yardas 9c

Nebaltintas musliną^ 36 colių 
pločio, minkštos rūšies, gerai iš
austas, ' Basemente yardas 9c.
29c Planelis, yardas po 18c

Lumberjack flannelis, 32 colių 
pločio, vidutiniškų ir didelių lan
gų-- ir marginių, ekstra storas. 
Basemente yardas po 18c.
25c šiltas Planelis, yrd. 15c, į

36 colių pločio, ekstra platus | 
del naktinių užvalkalų, vidūs, šil
tas ir minkštas. Basemente 15c.

$4.25 Kaldros, po $2.95
Lovoms kaldroš, pilno didumo, 

gražiais viršais, pripildytos gera 
vata. Basemente §2.95;
16c Baltas Planelis, yar. 9c

Sniego balto (vatos) flaneliai, - 
abiem pusėm šilti ir švelnus dėl 
kūdikių. Basemente po 9ę.
26c Kaldrcms Viršai, yr. 15c Į

Kaldroms uždengimai, 36 colių 
pločio, lengvi, šviesus ir tamses
ni, su gėlėmis ir Persiškais mar
giniais. Skiepe yardas po ISc^

$1.25 Kaldroms Vata, 79c
Kaldroms viduriai, mieros 72x 

90 colių, tyri balti, išsivynioja Į 
vieną plotį, specialiai Basemente I 
po 79c.

Pats 
Aštrinasi LAIVAKORTĖS

EAGLE ŠTAMPAI/SUTAUPYS JUMS 3%.

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

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
At your draggut, 2Sc

The Knight Laboratories, Chicago

—— Mail 10c for copy of ~
— new Oh Henry7! recipe

• honk showing SIXTY ■ *• _ — 
ZZZ hew recipes. Write . ,

Williamson Candy Co. .i i 1 ■" 
Chicago, III.

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

EAGLE BIRAND
CONDENSED A'JLK

Laivakortes į Lietuva 
ir atgal, visais sezo
nais ir visokiais lai- I 
vais. — Kreipkitės

'“DIRVA’
6820 Superior Ave.

Babies It
Nuo visų skirvįo ir viduriu 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotoįas.

Mrs. Winslow’s į 

Syrup

SKAUSMĄ
Niekas nesuteikia tokio ra
minančio palengvinimo kaip

• originale Baume Bengtu-. Ji 
pradeda varyt skausmą kaip 
tik užtepi skaudamon vieton.

BAUME BENGUE
<ANALCŽSlaVB )

. . METINĖ ATSKAITA ®
Society for Savings in the City of Cleveland 

Pabaigoje Biznio, Gruodžio 31, 1926

RESURSAI

Pinigai rankose ir priklauso iš Į^itų bankų __$8;532,496.74

Suv. Vaišijų Valdžios Bondsai ____________3,719,916.16

Miesto, Valstijos, Gelžkelio ir kiti bondsai 35,821,022.04

Paskolos Užstatytos Pirmu Mortgečiu ___ 31,713,195.65

Paskolos Užstatytos Štoku ir Bondsais --^-5,615,096.51

Real Estate, Banko Bųdinkas __________-__564,149.46

Viso *_________ §87,330,921:56

ATSAKOMYBĖ

Perviršio Fondas _____________ ---------§6,500,000.00

Nepadalinti Pelnai ----------  400,949.05

Rezervas del Taksų _ — i-------------------------- 172,469,.71
Taupymui padėti Pinigai  ---------- 80,257,502.80

Viso ------------- §87,330;921.56

tncorporafeč /S f9

|n the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

■£----------------- •

OFK
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OFICIALIŠKOS ŽI 
NIOS IŠ KAUNO

Kaunas. — Gruodžio 17 d. 
jau virto mums istoriška diena, 
todėl pravartu yra atsigręžti 
atgal ir panagrinėti tas priežas
tis kurios 
valstybinio 
žinią.

Per pusę
M, Sleževičiaus vedama vyriau
sybė iššaukė bendrą visų gy
ventojų luomų nepasitikėjimą 
ir nepasitenkinimą. Tas kilo 
ne tiek del ekonominio gyveni
mo sunkumų, bet del ypatingos 
krypties, kurios laikėsi savo 
darbuose Sleževičiaus vyriau
sybė.

Valdžios politika pataikavo 
tiems elementams kuriems ko
munistiškos idėjos buvo arti
mesnės už kitus reikalus, negu 
kad kreipė dėmesio į plačiųjų 
srovių valstybiškai tautišką nu
sistatymą.

Staiga išaugusios dideliu 
skaičium komunistiškos pakrai
pos sąjungos savo veikimo vy
riausiu uždaviniu pastatė kovą 
prieš Lietuvos valstybę, prieš 
Lietuvių tautos laisvę ir nepri
klausomybę.

Komunistiškai bolševikiška? 
-pavojus Lietuvoj paskutiniu 
metu buvo virtęs tiek realiu 
kad jį aiškiai jautė ne tiktai 
plačios visuomenės masės, bet 
ir svetimi tėmytojai.

Taip dalykams stovint, vals
tybiškai nusistatę tautos sluog- 
sniai negalėjo likti pasivųs ma
tydami valstybės pagrindų ar
dymą, o ypač kariumenė, kuri 
yra paaukojus tiek kraujo lai
svei iškovoti.

Kariumenė pirmutinė stojo 
pakeldama ginklą prieš į rytus 
vedančią kraštą vyriausybę' ir 
nebuvo ne tik sutikta jokio pa
sipriešinimo, bet tą pat dieną 
susilaukta daug džiaugsmingų 
sveikinimų iš , visų Lietuvos 
kratšų ir iš užsienių.

Įvykęs valdžios pasikeitimas 
sutiktas visos šalies su didžiau
siu pasitikėjimu. Charakterin
gi šiuo atžvilgiu yra žodžiai ku
riuos buk pasakęs Požėla atė
jusiems jo suimti karininkams: 
“Gerai kad paskubėjot, nes po 
kelių dienų Kaune butų plevė
savusios raudonos vėliavos”.

* ¥

iššaukė tos dienos 
gyvenimo persilau-

metų savo valdymo

KRAŠTE VISAI RAMU

Kaunas, Gruodžio 20 d.
Gruodžio 17 d. naktį suimti 
internuoti ministerial, Seimo 
prezidiumo nariai, Klaipėdos 
krašto gubernatorius, kai ku
rie Seimo nariai, visi ant ryto
jaus dieną paleisti.

Visuose Kauno bankuose vi
siškai ramu. Visai normaliai 
veikia ir birža. Valstybės pa
jamos plaukia normaliu budu.

Kaune visos trįs naktjs pra
ėjo kuoramiausia. Kariumenės 
ir policijos sargyba labai tvar
kingai ir budriai ėjo savo par
eigas.

Lietuvos šauliams įsakyta 
ramiai laikytis ir jokių žygių 
be centro valdybos nedaryti, 
atmenant kad nuo dvasios ra
mumo pareina ir Lietuvos ra
mumas. Kadangi sumišimo me
tu išorinis priešas Lietuvai yra 
ypač pavojingas, todėl visi šau
liai suraginta būti ypatingai 
būti budriais ir pasiruošusiais 
kiekvieną valandą eiti ginti 
Lietuvos sienų.

Gruodžio 18 d. nuo 12 vai. 
apgulos stovis Kauno mieste 
nuimtas ir palikta tik karo sto
vis.

J. OLŠAUSKAS

5 vai

Lietuvių Salėj
6835 Superior Ave

ĮŽANGA 50c 75c. ir $1. YPATAI
RENGIA IR KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI—

m

ANT ŠOKIŲ 31

Komp. A. VANAGAITIS A. ZDANIS

Gero. Spragilas— 
“Refery”

it'.-; A

i

VANAGAIČIO
SARPALIAUS

M
pa

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



DIRVA

Pi _ _ ' iilį Kas Girdėt Cleveiande-Apielinkese I
i'i 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 i
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GERB. SPRAGILAS APIE 
VANAGAIČIO IR SAR- 
PALIAUS “RISTYNĖS” 

ŠIOJ NEDĖLIOJ

rė iš savo tarpo vieną tvir
tą vyrą, kuris bus “juodas 
arklys” ir kada Vanagaitis 
su Sarpalium baigs vienas

Po “ristynių”, Vanagaitis I 
sako reikalaus kad dai

nuotų visa publika.
Aną metą atėjo ant že-l 

mės toks vyras kuris apsi-1 
gyveno Klyvlande, Ohoho, 
kurio vardas buvo gerb.' 
Spragilas, vyriausia galva 
Slaptos Spragilų Sąjungos. j’

Kitą metą atsirado dzim-’ 
dzių pramicierius, kurio 
vardas buvo Vanagaitis,1 
pragarsėjęs po visą pasauli 
ir po Sohalsted strytą.

O dar kitą metą atsirado 
trečias vyrąs, kurio vardas

kitą pasismaugt ar berėk
dami užtrokš tai jis užšoks

I vo gyvenimo “Dirva” tą te
gali parengti.

Ateikit vyrai su savo šon
kauliais, ateikit tie kurie

Amerikos' Lietuvių Piliečių 
Klubas turės metini susirinki
mą Sausio 12 d., 7:3,0 vai. va
kare, klubo kambariuose; Mel
džiame visus narius ateiti ir 
po nąųją narį atsivesti. Da
bar žinote yra pigesnis įstoji
mas. Meldžiame visus pribū
ti ir susipažinti su'nauja val
dyba ant šių mėtų. M. šalčius.

SPORTAS

Lietuvių čampionas
Karolis Sarpalius 

steičiaus, apsidengęs

šonkaulių. jieškot, ateikit 
šonkauliai kurie jieškot sau 
vietos'kur prilipti, ba galė
sit pasižiūrėt ar yra jūsiš
kis iš kur jus išlaužti, ba 
po “ristynių” ir dainų ir ta
nių bus1 šokiai iki vėlybai 
nakčiai.

Vienas bolševikėlis korespon
dentas “Vilnyje” verkia kam 
“Dirva” neįdėjo j vietines ži
nias apie' plėšikus ir plėšimus 
kurie atsibuvo Clevelande prieš 
Kalėdas.' Nabagas, turbūt jis 
pats tuose plėšimuose dalyvavo 
ir norėjo matyt savo vardą 
‘‘Dirvoje” (kitaip mat negali 
įsisprausti), o ant nelaimės 
“Dirva” del daugelio kitų žinių 
ėmė plėšikų vardų ir neįdėję. 
“Vilnyje” jis pasirašo numeriu 
tai negali nei prirodyt kad jis 
tuese plėšimuose nedalyvavo ir 
turėjo teisę reikalaut “Dirvos” 
kad butų patalpinta jo vardas.

Juozas Komaras, sunkiausias. 
Lietuvių ristikas pasaulyje, ža
da tuoj gryžt į Clevelandą, po 
kelių savaičių pasekmingų ris
tynių pietinėse valstijose. Jis 
nepripažįsta Sarpaliui Lietuvių 
čampiono vardo ir sako kad jis 
turi pirmiau Komarą paristi du 
sykiu iš trijų, tada tik vadin
sis Lietuvių čąmpionu.

Akrono Naujienos

— Mister Policman, kodėl tu 
toks piktas?

— O kodėl
20-tos kuopos

■— Kur ji:
— Nagi Sausio 18 dieną, 

vai. ir 30 minutų vakare, Li

jus neina t Į TMD. 
susirinkimą! 
bus? Kada?

Kaip -Vanagaitis jaučiasi prieš 
Sarpalių (prieš ristynės) 

buvo Sarpalius ir kuris pra
garsėjo po Brodvei ir po 
Superiorave nuo ' Atlantiko I 
iki Erie ežero.

Tada tie du paskutiniai 
vyrai ėmė ir sumišimo kad 
jie nori imtis ir pažiūrėt 
katras iš jų daugiau turi 
garbės ir pasekėjų ant šios 
ašarų pakalnės.

Vietą paskyrė Lietuvišką 
salę Klyvlande, nedėlioj' Iš
džiuvusio mėnesio devintą' 
dieną, šeštą dziegoriaus va
kare. Ale kad ateitų dau
giau žiūrėtojų paėmė ir už
dėjo taksų po 5b, 75 ir po 
100 centų nuo nosies, ba 
jeigu uždyką leistų tai nie
kas neitų ir nebūtų kam 

vžiurėt.
Are; kad viskas išeitų tei

singai ir be suktybių, gęrb. 
Spragilas, vyriausia galva 
Slaptos Spragilų Sąjungos 
diktatoriškai paskyrė save 
už refery ir prižiūrės kad 
vienas kito jie nepasmaug
tų.

O ištyrimui ar jiedu yna 
geri ristikai ir ar vienas ki
to nebijo, Slapta' Spragilų 
Sąjunga parinko ir pasky-

* ant
veidą kad jo niekas nepa

mintų, ir nugąsdins juos iš- 
I šaukdamas imtis arba bėgti 
I laukan, 
' cevičius 
Ine.
j Laike
vadovaujant turės dainuoti 

i visa publika: “Tris Sesu- 
. tės”, “Plaukė Žąselė”, “Aš 
I Išėjau Į Girelę” ir kitas dai
rias. J, Olšauskas iš Det- 

| to, dzimdzių kanklininkas, 
| prituravos, o Zdanis dai-j l.uvil' salėj j J- 7 j j Cį<T ***
ruoš solo piano stumdymą | veikaiaL'

i ir kitas, dainas.
Biruta Žiurienė akomp;

nuos pianu. i kęs “Dįrvon’
O dar kokių dyvų dėsis ir l užrašydamas ' 

kokni tomų bus tai tik at- ‘ 
ėję .pamatysit. .. . .

. . Sausio 4 d. sv. Jono ligoninėj
Taigi, kurie miegosit na-|mil.ė v. Jafikauskas, kuris se- 

mie praleisit didžiausią cir-jniau laikė krautuvę netoli Lie- 
' ką kokis Clevelande Lietu-'1™1* salšs' Laidotuvės bus 

vių salėj kada buvo.
0 kurie ateisit neprašy

kit kad daugiau tokių 
rengimų butų, ba tai 
pirmas ir paskutinis, 
tik syki į dešimts metų

kaip padarė Mal 
Stecher’iui Bosto

dainų, Vanagaičiui

Visi nariai dalyvaukit, nes

mui ir bus rinkimas naujos val
dybos šiems metams. Vai.

A. J. Naunčikas, fotografas 
ir klišų išdirbėjus, sužeistas 
gatvėje prieš Kalėdas, dar vis 
t'ebesiranda sunkioj padėtyj.

Sandaros 18-fc- 
rinkimas bus Itiil 
11 d., antradicn o

’"j. Bus rinkimas nau
jos valdybos ir apkalbama kiti

Valtį.

ucpcs susi 
nas Sausio

S. Banis, iš Rocky River, O.. 
| viešėdamas Clevelande. atsilan- 

padarė' dovaną 
ą” ant metų 
Clevelrinde.

Į tuvių
i šeštadienio ryte.

Liko nubudus moteris su su- 
~ num. Laidotuvėse dalyvaus jų 

” draugai ir pažįstami.
Pa"j V. Jankauskas buvo geras 
būs i ėmėjas tautos reikalų ir bu vo I 
ira ‘’Dirvos” skaitytojas.

Amžinos ramybės jam šios 
s3 šalies šaltoje žemelėje.

LIETUVIŲ BANKO ŠĖRININ- 
KAMS

Clevelando Lietuvių Taupy
mo ir Paskolos Banko ir kitų 
tokių įstaigų šėrlninkams vals
tijos

valstijos sumanymas yra labai 
naudingas dėl musų Lietuviš
kos įstaigos. Pas mus yra dau
gybe užsirašę daug Šerų, o vi
sai mažai įmokėję už juos iv 
apstojo, mokėję, o tokie šėrinin- 
kai banko susirinkimuose turi 
daugiausia ką pasakyti.

J. Stapulions mario kad šis 
Banko susirinkimas, kuris bus 
Sausio 14 d., ilgiau tęsis, kuria
me bus renkama direktoriai, 
nes bus didelis skirstymas bal
sų. šiam susirinkime bus ren

įstatymais sumažinta b.'.J-
Jeigu šėrininkas užsirašęs 

kelis Šerus, o neišmokėjęs už 
juos, neturės nuo šėro po balsą, 
bet tik už tą dalį kiek bus su
mokėjęs.

Jeigu žmogus užsirašė penkis 
Serus ir įmokėjo $50 tai turės 
tik pusę balso, o ne penkis bal- karna keturi nauji direktoriai, 
sus. Tai bus pusė balso, už pu-j Trijų jau terminas sueina, c 
sę vieno šėro. Kas užmokėjęs. ketvirtas išvažiavo į Lietuvą, 
už vieną šėrą $10.0 turės tik 1i todėl jo vieton rinksis kitas, 
balsą. ' - Išrinkti bus iš ko, ries yra

Tokį patvarkymą įvedė vals- pastatyta daug gerų kandidatų, 
tija praeitą vasarą visiems tau-! kaip J. Stapulions ir kiti, kurie 
pymo ir paskolos draugijų šeri-1 yra tinkami tori vieton, ir jie 
ninkams.

Todėl J. Stapulions, kuris yra Į
išrinktas per šėrininkus kaipo i kit šin susirinkimas 
knygų arba viso banko biznio ' 
peržiūrėtojas, mano kad šitas

I yra tinkami ton vieton, i 
| dirbs gerui musų įstaigos.- 

Kožnas šėrininkas

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-nio 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI 

{vairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Win. Abel salėj, 7017 Superior av. 
Tyrinėjimai lygiai ant 2 p. p. 
Prakalbos lygiai ant 3 p. p.

SERGA: KAS IŠGYDYS?” 
Kalbės J. Masloveekas.

Kviečiame visus.
Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

d., kitą penkatdienj, 
vak. Lietuvių salėj.

J. Stapulions

SARPALIUS NUGALĖJO 
F. JUŠKĄ

Sarpalius liko Bostono ir sy
kiu N. Anglijos Lietuvių sun
kios vogos čąmpionu. Sausio 30 
d. buvo jų- ristynės surengtos 
Bostono promoterio Paul Bow
ser! Juška sveria 215 svarų, 
Sarpalius dabar sveria 202 sv,

Ristynės buvo labai smarkios 
ir Juška dėjo pastangas palai
kyti savo I vardą rytuose, todėl 
pirmą sykį parsilupo Sarpa'ių 
į 22 minutas. Bet kada Sar
palius įširdo ir pasiryžo palik
ti čąmpionu tai jau Juškai pri
sidarė karšta ir pirmu sykių 
parsimušė Jušką į 18 minutų 
nuolat tėkšdamas už'galvos (su 
hęadloks), o antru sykiu Juš
ka visai nedalriikū ir susmuko 
rinkėje, tokių bildu Sarpalius 
išėjo laimėtojas ir liko čampie- 
nas nuveikdamas Jušką du sy
kiu iš trijų šusikibimų.

Daugybė Lietuvių ir kitų 
tautų žmoniiį dalyvavo lose 
r.-stynėse.

DAR APIE SARPALIŲ
| Vietiniai laikraščiai suteikė 
musų drutuoliui Sarpaliui pa
gyrimą už ristynės. bet nenu
rodė kaip Vokietis Sandow pa
sirodė laukiniu norėdamas var
toti kumštis ir dantis ir baubė 
kaip bulius. Publikoj buvo di
desnis riksmas' negu girdėjom 
“Dirvos” piknike pereitą vasa
rą. Visi vienu balsu rėkė už 
Sarpalių del jo mandagaus už
silaikymo ir ristynių takto.

Kelis kartus kai Vokietis jau 
turėjo Sarpalių nuslinkęs nuo 
matraso publika rėkę -kad refe
ry pataisytų. Vokietis tiek dū
ko kad kartais nežinojo ką da
rąs. Jis norėjo pasirodyt vir
šesnis ir Sarpalių .nublokšti, bet 
nesisekė. Kada Vokietis no
rėjo mušti Sarpaliui per ranki 
kada- tas laikė jam už nosies, 
atitraukus Sarpaliui ranką Vo
kietis sau smogė per nosį kad 
net akyse žarijos pasirodė.

Lietuvių buvo susirinkę pu
sėtinas''būrelis ir nei vienas ne
abejojo kad Sarpalius praĮai-

AUG. FREIMONTAS, iš Chi- 
cagos, Lietuvių Samsonas, ku
ris gali prikelti daugiausia už 
kitus stipruolius, kuris geležį 
lanksto aplink save kaip kark
lus, kuris atlieka 'kitokius ster 
Ketinu dalykus vertus to var
do. Freimphtas neužilgo atsi-

I lankys Clevelande ir rodys sa
vo stebėtinus stipruolio stebuk
lus Lietuvių salėj;

Freimontas .yra nepaprastai 
gražaus .subudavojimo vyras ir 
yra ristikas kuriam mažai kas 
gali laikytis.

Apie dieną jo pribuvimo bus 
pranešta vėliau. Tėmykit.

atsilanky- 
Sausio 14 į 
nuo 7 vai.

SLA. 14 KP. NARIAMS I 
Praeitame “Dirvos” numery-1 

je buvo pastaba kad visi nariai' 
bėgtų į savo kuopos parengimą 
taip kaip .'bėga į susirinkimus 
kuomet būna kokie nors rinki-' 
raai. Taipgi buvo_pasakyta kad 
už nebuvimą parengime bus tu- i 
lų ir pavardės pagarsinta.

Kadangi buvo publikos daug 
tai padarau, amnestiją ir pa-j 
vardžių nekeliu viešai. Bet ar 
šiaip ar taip visgi aš nepamir-1 
siu tų kurie nebuvo parengime Į 
ir reikale pastebėsiu, ypač rin
kimų laikė.

Jeigu priklausom draugijoj 
tai jos parengimuose turim bū
tinai dalyvauti. ’

Nebuvėliai parengime gal ir 
pyksit ant manęs už pirmą ir | 
šitą rašymą. Bet pykdami at-| 
minkit kad tas buvo daroma ne 
del mano ypatiškos gerovės, 
bet dėlei SLA. 14t-os kuopos.

Mažas Narys.

Magikas Cekanavičius lanky
sis Clevelande su daugybe vi-Į 
sekių ir naujų stebuklų Vasa- j 
rio-Feb. 5 d., šeštadienio vaka-1 
re, Lietuvių salėje. Daugelis i 
rengiasi vėl jį pamatyti.

Clevelande per 1926 metus! 
nuo svaiginančių gėrimų tiesio- ■ 
ginai ir netiesioginai neteko I 
gyvasčių 133 ypatos.

Nuo 1922 mėtų, kada prade- j 
ta laikyti ’aiškus rekordai, mi- ■ 
re 513 žmonių. Tarpe tų yra; 
kc“ dėsėtkai Lietuvių.

Antradienį tris plėšikai už
puolę Hauserman Co. dirbtuvę 
pagrobė $6,60.0. ,

Pirmadienį duplėšikai ,ųž-| 
puolę' Miller-Becker kompanijos! 
pinigų vežėją aėmė $1,110.

Ateiviu įleidimo kvota per
žiūrima ir apie Balandžio 1 d- 
bus jau suvarkyta. Bus apma
rinta įvažiavimas iš nekuriu ša
lių, ir padidinta iš Rusijos, Lie
tuvos, Italijos ir kitų.

SARPALIAUS DARBYMETĖ
Kaip musų ristikas Sarpalius 

labai mėgiamas' ir visur kvie
čiamas liudija tas kad jis kas 
savaitė turį po tris keturias 
ristynės po plačią rytinę sritį;

Sausio 4 d. ritosi Brooklyne 
su Italu Mike Romano, bet pa
sekmių dar nepatirta.

Sausio 5 d. ritosi Utica, N. Y.
Sausio 6 d. Bostone.
Sausio 7 d. Philadelphijoj.
Sausio 9 d. su Vanagaičiu 

Clevelande.
Sausio 10 d. New Yorke.
Kadangi Sarpalius turi su

tartis ristis daugelyje vietų ry
tinėse valstijose tai gal negreit 
dabar Clevelandiečiai jį matys 
po ristynių su Vanagaičiu, to
dėl atsilankykit į Lietuvių sa
lę visi šioj nedėlioj, kurie jį 
matėt auditorijoj, galėsit pasi
kalbėt su juo ypatiškai.

Sarpaliaus pasirodymas Lie
tuvių salėj sausio 9 d. bus pir
mas- sunkios vogoš Lietuvio ris- 
tiko pasirodymas toj pastogėj.

mės, nors Vokietis buvo už ji 
didesnis.

Linkim Sarpaliui gerų pasek- 
inių, kad neatsirastų tokis ris
tikas kuris jf nugalėtų.

Juozas Ramošką;

Sausio 10 d. Karolis Skrpa- g 
liūs nedalyvaus ristynėse Alio- j 
ne, ries turi svarbesnes ristynės A 
New Yorko.'

GAVO
per “Dirvos” Agen

tūrą šios ypatos:
Uršulė Smailienė.......... Lt
Elzbieta Akiuskienč ..........
Juozas Starkevičia ........
“Šešupės Bangos” ........
Pr. Rucevičius ...........
Petras Žemaitis
Pranas Marcinkevičius . $35.00
Gabrė čigas ................. $100.00

Kreipkitės vėl:

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

. 95
50 

100 
.24 
250

BOIKOTUOKIT!
Musų raudonukai, kuriems 

amžinai Lietuva buvo ubagų 
šalis ir paniekos verta, dabar 
sukruto po Lietuvos perversmo 
pasižvejoti sau žuvų ir rengia 
po visas kolonijas raudų mitin
gus parodymui kad jie apgai
lauja nuverstos valdžios Lietu
voje. Clevelande jie rengia mi
tingą Sausio 8 d.

Patariame' nei vienam neiti į 
tuos jų mitingus, nes jie nieko 
nežinodami apie dalykus Lietu
voje, ir neva gaudami kokius 
ten pranešimus iš Maskvos (o 
tikrenybėj iš “Nelaisvės” skie
po) dums jums akis. Kurie ir 
nueisit tai būtinai paklauskit 
ko jie taip apie Lietuvą rūpina
si ir ko verkia apie Lietuvos 
nelaisvę kuomet jų rojuje Ru
sijoj iššaudyta milijonai ne
kaltų žmonių, nėra jokios lais
vės. spaudai ir nieko kito ką 
galima butų pavadinti demo
kratizmu.

Persergėki t savo tamsesnius 
brolius Lietuvius, lead neitų ir 
neklausytų raudonukų zaunų.

PARDAVIMAI
'NAMAS PARSIDUODA 

134? EAST 02 STREET
2 šeimynų, moderniškas, kaina tik 
$10,500. Su visais įtaisymais, su 
ugniekuriais, su skalbyklom. Ce- 
'.nentuotas įvažiavimas, dubalavas 
garažius. Lotas 40x130.

PARSIDUODA
Cash mesinyčia. Garantuoju $500 

savaitinių-, ineigų. Randasi 6920 
Wade Park avė. Žema renda. Par- 
siduos pigiai.

Del biznių pardavimo ar pirkimo 
kreipkitės pas Zimerman, Notaras, 
12900 Buckeye Road. (4)

NUOMAVIMAI
ANT RENDOS

Keturių kambariu namas, Lietuvių 
srityje, patogioj vietoj, arti bažny
čios. Renda. pigi- 5614 D.bble avė.

KAMBARĮ?'ANT RENDOą
Lietuvių šeimynoj, pavieniui vyrui. 
Šiluma. Arti St. Clair karo. Kreip
kitės 8813 Empire avė.

ED LEWIS LAIMĖJO
Chicagoj Sausio 3 d. buvo 

ristynės Strangler Lewis su 
Wayne “Big” Munn. Lewis iš
ėjo laimėtojų pagretu paguldy- 
damas du sykiu Munn, pirmą 
sykį į 5,7' minutas, antrą syk- 
į 5 minutas.

Tris Chicagos ristikai tapo 
suspenduoti už neaįsakantį ri
timąsi su savo priešais tose ris- 
tynėse. Tai yra John Freberg, 
Rafeel Grenna, ir Marin Plės
tina. Jie negalės’ristis Chiea- 
cagoj per 30 dienų.

Marotta vėl rengia
Sausio 12 d. miesto, auditori

joj įvyks Mąrottos ruošiamos 
ristynės. Užkviesta Strangler 
Lewis, Joė Stęcher ir Malcė- 
wicz.

Iš Lietuvių ristikų šį sykį ne
dalyvaus rodos nei vienas. ,

Visi kiti ristikai bus paskel
bta Angliškoj spaudoj vėliau.

REIKALINGA
Merginu ar moterų kurios moka 

Įsiūti rankom visą pamušalą į mote
riškus ploščįu's (ęoats). Taipgi rei
kalinga geri prosytojai. Kreipkitęs 
tuojau pas: (2)

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

(Siuvykla randasi iš kiemo.)

25*
—yrą tai 
tinkama kaina 
mokėjįmui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

GROSERNĖ IR BUČERNE
Albino A. Stankūno

mėsą. Dešros; Duoną, Pienas, Daržovės ir it.
Dideliame pasirinkime Groseriai, Šviežia ii- Rūkyta
Užlaiko didelę Krautuvę visokiu Saldainių, Minkštų 

•' Skanių Gėrimų ir Rūkymų,
Smagi užeiga dėl Lietuvių. Meldžiam užsukti:

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

Parduoda “DIRVA”, ir kitus laikraščius.

Pristatėm visokius užsakymus del Balių, Piknikų, Vestuvių. Krikštynų it 
ir del privatiškų reikalų į namus. telefonas RANDOLPH 3262.

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

J197 E. 79th St. Cleveland
“Studija sU dviem parodos langais” 
—■ ' Telefonas Randolph 5297 ——
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