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Teatre Montrealyj
Sudegė 76 Ypatos

Į NUSIŽUDĖ DU ŽY
MUS PLĖŠIKAI

DARBĄ!
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Pittsburgh ir Ohio angliaka- 
syklų operatoriai' tariasi bend
rai eiti j derybas su unijistais 
angliakasiais apkalbėjimui apie 
naujas algas. Tikima anglia
kasių streiko jeigu nepasiseks 
susitarti iki Balandžio 1 d.

New Yorke, statant 27 aukš
tų budinką, nupuolus iš aukšto 
geležies balkiui užmušta du ir 
sužeista 12dąrbininkų.

22 pietinių Valstijų gelžkelių 
dąrbininl&įl Balsuoji už strei- 
kavimą kądžf" kompanijos atsi
sakė pakelti mokesti.

ŽUVUSIEJI DAU
GIAUSIA VAIKAI

Montreal, Kanada. — Sausio 
9 d. Laurier Palace kino teatre 
kilus gaisrui sudegė 76 ypatos, 
daugiausia vaikai, kurių buvo 
užsipildė popietiniam perstaty
me.

Nuo ugnies tiesioginai nu
kentėjo visai mažai kas, bet vi
si žuvusieji buvo sugauti išei
gose ir nuo užsigrudimo užtro
škę. Taip lavonai buvo susi
grūdę landžiai kad ugniagesiai 

i ir policijantai negalėjo greitai 
įsigauti į vidų. Tada ugniage
siai iškirto sienoje skylę (ir ne
šė lavonus surinktus viduje.

*'----- ;-- - ---—-----—------- :---------
Charlie Chaplin Divor- 

suojamas
Los Angeles, Cal. — Kruta

mu paveikslų juokdario Čaplino 
žmona padavė teismui reikala- 

i vimą persiskyrimo.
j Amerikos mergos yra geros, 
ilgai nelaiko prisikabinę prie 
turtingų jaunikių, palaikę metą 

| kitą paleidžia ir duoda progą 
i kitoms prikibti ir pasinaudoti, 
nes persiškirdamos gauna gerą 
pasogą.

Čaplinas jau su kelinta ski
riasi.

4 Užmušta Dinamitu
Marion, Ill. — Pasekmėj kru-

Didelės automobilių kompa
nijos pereitais metais ekspor
tavo i užsienius už apie šimtą 
milijonų dolarių savo automo-, 
bilių. Taigi apie 9 nuošimti 
savo išdirbinių išptatino .Euro
poj, Azijoj, Au.'tftjazijoj. Vie
tų Amerikoj, Vakarų Iridijose 
ii* Afrikoj. Per du metu eks
portas pasididino dvigubai.

Huntington, W.wVa. — Susi
organizavo į vieną didelę kom
paniją vienuolika angliakasyklų 
savininkų pietinėj West Virgi
nia valstijos daly j!

Washingtone,- savo posėdyje 
Amerikos Darbo Federacijos 
taryba išpešė pageidavimą kad 
butų pakeistas prohibicijos įs
tatymas ir bųtų leidžiama vie
šai pardavinėti alus ir kiti gė
rimai, prašalinimui to blogo 
kokis dabar viešpatauja ačiū 
slaptų butlegerių veikimo ir 
nuodų pardavinėjimo.

Clevelande Sausio mėnesio 
pradžioje jau pasirodė didesnis 
reikalavimas darbininkų. 21 
didesnių dirbtuvių ruošiasi pa
imti daugiau darbininkų apie 
pabaigą Sausio. Daugins savo

Aplinkinės krautuvės buvo 
panaudota kaipo pirmos pagal
bos stotįs sužeistiems. Lavo
nai nuvežta į lavonų butų, ir 
gulėjo eilės daugiausia vaiku
čių, kurių kiti buvo visai mažu
čiai, Tik keletas suaugusių te
būvu tarp negyvųjų.

Dideles Teatrų Nelai
mės Praeiyje

.Bėgyj pereito šimtmečio bu
vo sekančios didelės teatrų ne
laimės.

1811 m. Richmond, Va., teat-, 
re žuvo 70 ypatų.

1876 m. Brooklyne, Conway, 
teatre, žuvo 295 ypatos.

1881 m. Viennoj, Austrijoj, 
žuvo 800 ypatų.

1887 m. Paryžiuje, opęro j su
degė 200 ypatų.

1887 m. New Yorke sudegė 
75 ypatos.

1894 m. Milwaukee, Wis., su
degė 76 ypatos.

1897 m., Pekine, Chinijoj, su
degė 230 žmonių.

1897 m. bazare Paryžiuje 
sudegė 143 ypatos.

1903 m. Boyertown, Va., te-

vinos butlegerių kovos pietinėj 
Illinois dalyj užmušta keturios 
ypatos. šį sykį panaudota di
namito 'bombos prieš kulko
svaidžiu^ .kurie nuraminta, ore 
pasirodė liepsna,, ir tyla, po to 
grb-kveslMoae. ra? ta -ketari Ihvo- 
nai tarp kulkosvaidžių ir šau
tuvų. Lavonai taip buvo su
diegę kad nebuvo; galima pa
žint. ' ' ‘ '

Kaunas. — Gruodžio 19 d. 
buvo tokis nuotikis. Du nepa
žįstami vyrai atėjo į Bogurevi- 
čiaus krautuvę, palūkėję kolei 
buvęs kkautiivėje pirkėjas iš
ėjo, paprašė krautuvninko 100 
gramų saldainių. Bogurėvičius 
atsvėręs saldainius vyniojo po
pierių, tuo tarpu nepažįstamie
ji išsitraukė iš kišcniaus po du 

į revolveriu, pareikalavo jį iškel-j 
ti rankas Aukštyn, nuvedė į ki- 

• tą kambarį kur buvo žmona, ir 
I ten vienas plėšikas paliko sau- 
I got šeimininkus, kitas gi nuėjo 
į krautuvės kasą ir išėmė pini
gus. 300 litu.'I

Gryžęš atgal iš šeimininko 
reikalavo atiduoti 25,000 litų, 
kuriuos jis- laikąs prie savęs, 
pinigai esą reikalingi komunis
tų partijai, o jie esą jos agen
tai.

Tuo metu krautuvėn i nė jo I 
kaimyno laimaitė cukraus pirk
ti. Ji teiravos plėšikų kas čia 
dedas, kurie jai aiškino jog 
šeimininkus areštavę kaipo ko
munistus ir radę komunistų li
teratūros. Tarnaitė apie tai: 
papasakojo šeimininkui, kuris 

.pasiėmęs, ^iųkkt pasik.iSet.a_s.ar*.l 
gybinius ir policiją. Tuo tar-l

pt;:—*-rr? -------y, \

(KIVIRČAI SU MEKSI- 
; KA IR NIKARAGUA___________

Washington. — Nikaraguoj, 
I Centralinėj Amerikoj, į pietus 
nuo Meksikos, kilo revoliucija 
prieš prezidentą Diazą, ir per
versmo pasekmėj iškilo tokie 
nesusipratimai su Šuvienyto- 

Imis Valstijomis kaip jos turi 
nesusipratimų su Meksika.

Meksikos valdžia perleido 
naujus įstatymus neleidžian
čius kitų šalių kapitalistams iš- 

i naudoti Meksikos aliejaus šal
tinius, ir panašiai pradeda da
ryti Nikaraguos valdžia.

Kadangi abiejose tose šalyse 
sulindę Amerikos kapitalistai 
tai Suv. Valstijos užstodamos 
už juos lenda į tas respublikas 
ir siunčia savo kariumenes sa
vo piliečių interesams ginti.

Nors tame įveltos valstybės 
ir elgiasi šiurkščiai, bet kolei 
kas dar kalba kad nori vengti 
karo. Suv. Valstijos sako kad 
Meksika prikurstė Nikaraguą 
prie varžymo Amerikiečių tei
sių toje šalyje.

Suv. Valstijų laivai pradėjo 
gaudyti ir vaikyti Meksikos 
laivus nuo Nikaraguos pakraš
čio. Suv. Valstijos nori pagel
bėti senai konservativei val
džiai grj žti. ' / ' '

Pasikalbėjimas su Kon 
Vanagaičiu

Užsukus "Dirvon komp. A. i musų Lietuviai, darbo i 
Vanagaičiui, man teko su juo j suprastų kas tai yra n 
trumpai pasikalbėti. Aš ž i n- šviesa ir tiesa. , 
geidavaus kaip jis žiuri į Ame-j Menas kaip tik neša t 
rikos Lietuvių gyvenimą. Va-! slo. šviesos ir tiesos žibi 
nagaitis išsireiškė sekančiai: * i kurio žmonija negali

— Amerikos Lietuviai per- suoti. Iki šiam laikui,n 
daug atsidavę savo Tėvynės po-(turėjome tinkamų vai< 
litikieriams, nors jie nemano koncertų, etc., betMabai 
ten su jais gyventi. Svajoda- męt daugiau prasilavinus 
mi apie Lietuvoje politinį, i par- ni ninku pribuvo iš Lietui 
tijinį, tikybinį, bedievinį gyve- lime organizuotai pradėt 
nimą užmiršta Savo “nam(us”, po visas Amerikos Lietu’ 
kurie kas metai labiau apdilci- lonijas.
džia h* pradeda užželti takeliai1 ’ ♦ *
į savitą, kultūrini gyj|eaHną. 1 Biskį pamąstęs. Van 
Priviso bedievių. tikinėjusį!. ko- bylojo toliau štai ką: 
miinistų ir Visokių kitokių, o Aš galvoju apie Artis 
Lietuvių kaip ir nėra. jungą Teatrui kurti, čia

Užvis labiau apleista meno rikoje, km- galėtų daug i 
dirva. Teatrai, koncertai ir ki- ti jei tik Amerikos Lietu 
ti meno pakraipos parengimai suopienė išreikštų norą ij 
virto kokiomis tai vakaruške- dėtų paramą. Lietuviški 
mis j kuriuos nesilanko publi- ro gastrolės yra būtino 
ka. Munšainas ir “surprise be jų mes išnyksime m

party” visus pavergė. Chica- bitės....
goj, kur yra daug tūkstančių Nufruko kalba. <ai 
Lietuvių, į vaidinimus atšilau- susijaudinęs užsirūkę ei 
ko vos keli šimtai. Clevelr.n- — Ką čią, —.sako, ■

pu plėšikai nuėjo į, ten pat esa
mą traktierių, pasivadino save 
kriminalinės policijos valdinin-

R eik alau ja Fordo Šeri- 
ninku Taksų

darbininkų skaičių automobilių 
ir automobilių reikmenų kom
panijos ir geležinės.

Fordas gavo leidimą būdavo- 
ti automobilių dirbtuvę Graiki
joj, su ' išlyga kad materijolas 
ir mašinerijos butų gabenama 
Graikijon ant Graikiškų laivų.

Deimanto drožėjai laimėjo.
Brusselis, Belgija. — Deimantų 
kainos pakils, nes 14,000 Belgi
jos deimantų drožėjų laimėjo 
streiką gaudami daugiau algų.

atre sudegė 169 ypatos.
1903 m. Chicagoj gaisre žu

vo 603 ypatos.
1913 m. Calumet, Mich., te

atro panikoj užmušta 72 yp.
1922 m. Washingtone įlužus 

teatrui užmušta 97 ypatos.

21 Užmušta Meksikoj
Tikybinėse Riaušėse

Cocula, Meksika. — Susirė
mime tarp katalikų ir miesto 
valdininkų čia užmušta 21 ypa-

Detroito ir kitų miestų auto
mobilių išdirbėjai sako kad per 
1927 metus bus padaryta pen
ki milijonai naujų automobilių.

Angliakasių unija vėl paei

ta ir 10 sužeista. Miesto ma
joras irgi užmuštas. Muštynė 
kilus kai miesto valdžia neno
rėjo leisti laikyti bažnytinę de
monstraciją.

rengus reikalauti penkių darbo 
dienų savaitėje, po šešias va
landas Į dieną.

Fordai Argentinon. Buenos 
Aires sulaukė 4,000 fordukų ir 
200 traktorių naudojimui ųkė- 
se Argentinoje.

Nužudė pačią ir save. Cin
cinnati, O. — Tūlas 56 m. vy
ras nušovė savo pačią, 36 m., 
ir pats nusišovė. Jiedu jaesu- 
gyveno ir pati reikalavo persi
skyrimo.

Krassin Nepaliko 
Jokio Turto

Londonas. — Miręs sovietų 
atstovas Londonan, Leonidas 
KraSsini kurio turtą dabar su
vedė, pasirodė turėjęs prie dū
šios tik '$25. Jis'*'gyveno išlai
džiai, žinodamas < kad gaus dau
giau.- Londone gyveno ir jo 
šeimyna, kuri užsilaikė labai 
puošniai. Jis visada buvo ži
nomas kaipo “bolševikiškas ka
ralius”. Leninas kai buvo gy
vas Krassiną vadino "turtingu 
inžinierium”.

Francuzijoj ir Europoj Į 
Siaučia Influenza

Paryžius. — Francuzijoj ir vi
soj Europoj pradėjo apsireikšti 
influenza kokia siautė karo lai
ku. Francuzijoj manoma im-| 
tis Visų įmonių kovai kaip da
ryta karo dienose: uždaryti te
atrus, viešas sueigas, dėvėti 
maskas ir tt.

kais ir reikalavo parodyti do
kumentus. Kareiviai su poli
cija jau supo namus ir greit ki
lo susišaudymas. Atvykus dar 
Kauno kriminalinės policijos 
valdininkams susišaudymas tę
sėsi su pertraukomis apie pora 
valandų.

Plėšikas Vladas Goštautas 
sužinojęs kad jie kareivių ap
supti pridėjo sau prie galvos iš 
abiejų pusių revolverius ir pa
leido kulkas į galvą.

Juozas Civinskas pasikėlė į 
antrą aukštą ir iš ten šaudė 
per langus į kareivius. Vienam 
policijantui pavyko prisiartinti 
prie namo ir atsistoti prie sie
nos. Jis pradėjo kalbinti: "Juo
zai ! Civinske! pasiduok!” šis 
atsakė: “Kas tu toks esi kad 
mane pažįsti?” Ir po to už
traukė himną ir ėmė dainuoti. 
Šaudydamas į langą be to dar 
ėmė šokti, liežuviu sau grajy- 
damas. Civinskas buvo gerai

Mergaitė Apmoka Ku
nigo Teismo Lėšas j

New York. — Penkiolikos!
metų mergaitė, Doris Duke, pa-j 
veldėtoja $53,000,000 savo nu-l 
rūsio tėvo, buvusio tabako ka
raliaus, apmokės lėšas teismo 
ir naujo tardymo užmušėjų
kunigo Hali ir jo mylimosios, 
Eleonoros Mills. Iš priežasties 
paveldybos ta mergaitė turi 
sumokėti apskričiui kuriame 
teismas buvo taksus, taigi iš 
tų taksų bus apmokėta teismo 
lėšos.

Detroit. — Valdžia iškėlė by
lą prieš buvusius Fordo kom
panijos šėrinihkus reikalauda
ma kad jie užmokėtų taksus 
kuriuos nuo valdžios užslėpė. 

'Tų taksų parėjo $50,000,060, o 
jie mokėjo tik $21,000,000, Val
džia nori prievarta atimti liku
sius taksus.

Šita taksų byla parodo kaip 
Fordo automobilių kompanija 
išaugo. 1903 metais susidarė 
organizacija su $28,000 kapita
lo automobiliams dirbti. Pėr 
16 metų ji išaugo iki $227,542,- 
708. Fordas 1S>19 metais išpir
ko devynis savo šėrininkus ir 
liko pats vienas. Gavę savo 
pinigus, smulkieji šėrininkai 
savo ineigose neparodė“ kiek jie 
tikrai gavo,, bet dabar-, susek
ta ir jie turi užmokėti likusius 
taksus nuo ineigų.

išsigėręs. • j
Karininkai ir valdininkai už

lipo ant stogo, nusileido į pir-' 
mą aukštą, iš kur pateko į vai
kų kambarį ir ten rado Civins- 
ką gulintį aukštieninką sofoj, 
laikantį rankose du revolveriui 
ir be žado.^Civinskas nusišovė j 
į burną. Tuo budu visuomenei 
paliko laisva nuo šių pavojin
gų elementų. “L.”

21 (Užmušta Rusijoj
Maskva. — Traukinio nelai

mėj netoli Maskvos užmušta 21 
ypataj ir 100 sužeista. Pasa- 
žieriai buvo daugiausia studen
tai gryžt an t ij po švenčių į mo
kyklas. -

Nužudytas Mergaites
Užmušėjas

Columbus, O. — Valstijos ka
lėjime Sausio 8 d. nužudytas 
elektriškoj kėdėj tūlas Thomp
son, iš Coshocton, O., kuris 
pereitą vasarą nužudė 16 metų 
mergaitę po išgėdinimo netoli 
savo miestelio.

Chinijoj Neramumai 
Verda

šanghal. — Iš Hankow ir ki
tų punktų Geltonosios upės pa
kraščio bėga žmonės į šanghai, 
ypač kitų šalių piliečiai, jieško- 
dami prieglaudos, kuomet ten 
eina karas tarp Kantono ir Pe
kino kariumenių.

das tuo žvilgsniu aplenkia Chi- kalbėsim. Aš nemoku ”j 
ea&a.'- - M&n*1 -rvateymI),. foJau jp.lv
Vanagaitis, reikėtų Cleveland..* kuri., kalba neišdildomai, 
sudaryti skrajojama trupė, ku- kalbos tėra naudingos ti 
ri apielinkės kolonijas lankytų pagandai. Gaila tų ku 
su .vaidinimais.- Plytinės kolo-, klauso....
nijos labiau aprūpintos menu! Užsitraukęs, “ilgą dum 
negu Vakarinės. i dainavo savo asilą:

Amerikos* Lietuviai netoli-'
moj ateityj supras savo klaidas “Jeigu tu butum asilas ] 
ir. sukurs savitą vienetą kilmės Kas butų antras — įspė 
ir tautybės žvilgsniu, kuris "Drauguži mielas, lengva 
žengs, nepriklausomai nuo Lie- Reik tik ausis tau pridėt 
tuvos, į naują kultūros erą.' * *
Lietuviams darbininkams truk-' . Juokdarys, pamaniau 
sta apšvietus, nes jie mulkina- Keistas žmogus. Kada 
mi visokiais išnaudotojais. Kad patenkintas, tuomet dain 
musų inteligentija pasirūpintų nuoja, “fones” krečia... 
meno reikalais tuomet greitai, but idealistai visi toki.. 
išnyktų propagandos dvasia ir. Anų

•‘KONSTITUCIJA SUTREMPTA!”
(Gaila kad ne musų kojom, anot Marksis

Marksistai šaukia apsiputo- j 
ję: “Ptotėstuokim! Protestuo- 
kim! Pasaulio Lietuviai, žiū
rėkit kas atsitiko Kaune! žmo-[ 
nių išrinkta valdžia nuverstai”!

Gšila man. jūsų kad jūsų į 
protas dar tebėra lopšyje. Ver
kiat šiandieną užsimerkę akis 
kaip kūdikiai ir nežinote delko 
vieną dieną skelbiate demokra
tizmą, didžiuojatės, ir tuoj vėl 
užmirštate viską.

Ko dabai- verkti, kaip darėte 
taip ir susilaukėte. Manot nu
sigąs Lietuvos valdžia jūsų 
protestų, renkate net parašus.

“Naujienose” buvo patalpin
ta protestas neva Chicagos vi
suomenės veikėjų vardu. Tas 
jau perdaug kad kožnas galėtų 
kalbėt —visuomen^įLveikėjų var
du. Marksistai 'klaidina visuo
menę kiek tik galėdami, ir at
siranda tokių kurie duoda savo 
parašus (ko kada nors apgai
lausi ir padeda rėkti Interna
cionalą. Visuomenė pažins jus

iš jūsų darbų.
Gerbiamieji, nepritar 

kiai kruvinai revoliucija 
Lietuvoje nebuvo kito ii 
Lietuvos liaudis iienor 
Marksistų praktikos met 
negalėjo pakęsti toliau 
numo. Valdžios proteg 
žmonės Lietuvos vėliavą 
skarmalu ir ministerija 
išginti tautiškumą iš m 
Jų draugai čia Ameriko 
da Lietuva kovojo už si 
priklausomybę, šaukė “N 
to Lietuvai!”

Kur tas jūsų senai i 
mas demokratiškumas L 
tarpe? žinote gerai, 
valdo. Turėjo risą valė 
vo rankose, kareivius, 
ir tt., bet niekas matyt 
nesimpatizavo, tai ko v

Jus nėsipriešinot kuor 
žėla su čepinskiu giedoji 
nacionalą, tai ko pyks 
kiti dabar užgiedojo 
Tėvynė Musų" S. j



| Iš Lietuvių Gyvenimo !

DIRVA

DAYTON, O.

šis ir Tas.
Musų klebonas turi berno 

etiką, net bažnyčioje iš sakyk
las. kolioja parapijonus be rei
kalo, už ką geri ir protingi pa- 
r-api jonai pradėjo nepakęsti to- 
kįo kunigo elgesio ir pradėjo 
duoti griežtus pareiškimus ne
būti • daugiau parapijonais ir 
nieko neturėti bendro su tokiu 
klebonu. Klebonas . sugalvojo 
piują planą del ilgesnio pagy
venimo Daytone, kad kožnas 
parapijonas apsiimtų mokėti 
pb 100 dolarių ekstra del atmo- 
klijimo bažnyčios skolų. Bet 
vargiai gaus tokių šimtdolari- 
hių avelių. Net kiti parapijo- 
nai sako geriau duotų. šimtą 
dolarių atsikratyti tokio sau 
nepatinkamo klebono..

Ir mirusieji turi mokėti
Jau buvo rašyta apie pasi- 

mirirną K. Maseino. Kadangi 
velionis neturėjo pinigų tai pri
siėjo kolektuoti del grabo, bet 
pinigų rinkėja padavė pinigus 
klebonui. Klebonas atsiskaitė 
jo skolą į parapiją ir gal sau 
užj mišias, o graboriui Keido- 
šiiri neliko nei vieno cento. Ta
da” graborius palaidojo velionį, 
be, klebono pagalbos, nors jis 
ir-norėjo suteikti bažnytinį pa
tarnavimą bet negavo.

S^Mšbadė Smetonai akis
Už nuvertimą Lietuvos val

džios Smetono neteko akių. At
sitikimas buvo toksai. Viena 
moteris gavo sieninį kalendorių 
pU A. Šmoionos- paveikslu, 'bet' 
vyras dagirdęs . kad Smetona 
nuvertė valdžią priėjęs prie 

.. Smetonos atvaizdo išdūrė akis 
nors ir negyvam.

Atsargiai su įnamiais
Burdingieriai čia vienuose 

pamuose parsinešę baltakės ir 
neišgėrę visą pastatė ant len
tynos ’ pusę buteliuko. Tuom 
tarpu užėjo sausieji agentai ir 
rądo. Kadangi burdingieriai ne
prisipažino prie to gero tai gas- 
padorius turėjo užmokėti baus
mę $100 ir teismo lėšas be jo
kio reikalo, už svetimus grie- 
kus.

ma, bet nesigirdi kad kas ren
gtųsi sulošti' teatrą ar' ką ki
to dailos srityje. . Dabartiniu 
laiku rengiama tiktai šokiai, 
bet reikėtų ir ką kitą parengti.

Darbai dar neatsipeikėją. Iš 
po švenčių ir apiskaitų darymo 
dar dirbtuvės nepradeda pilnai 
dirbti, bet numanoma kad per 
1927 metus dirbs gerai, ypač 
Delco Light Co., nes netrukus 
atidarys naujas dirbtuves.

Visų Tarnas.

kad
pa-
pa-

BALTIMORE, MD.

Sausio 7 d. buvo SLA. 64-tos 
kuopos metinis susirinkimas, 
kuriame buvo renkama ir šiems 
metams kuopos valdyba. Pir
mininku išrinkta P. P. Jaras į 
vietą senojo Adv. V. F. Laukai
čio, vice pirmininku liko A Ku- 
relaitisį turtų raštininku J. Jifi;1 
lunaitis (jis sykiu lieka ir iž
dininkas ir organizatorius); 
užrašų raštininku vieton J. 
Butkaus tapo išrinktas K., Liut
kus, Turto globėjais liko J. 
Bajoras, F. čėsna ir J. Juoza
pavičius. Paskui buvo renka
ma delegatai į Tautišką Kny
gyną, išrinkta J. Dekinis; į B. 
L. Tarybą P. Lazauskas, į L. S. 
B. Bendrovę J. Baublis. Pasi
baigus rinkimams buvo paskel
bta klausimas apie prisirengi
mą prie SLA seimo, kuris įvyks 
Baltimorėj 1928 m. Po visa
pusiško apkalbėjimo prieita 
prie rinkimo Seimo rengimo ko
misijos. Komišijori pateko šie: 
Adv. V. F,, Laukaitis, J, Bajo- 

i ras, P. P. Jaras, J. Alyta, K. 
I Liutkus, S. Butkus ir J. Milu- 
naitis. Komisiją pirmą posėdi 
laikys Sausio 22 d.

Prie kuopos per šį susirinki
mą prisirašė tris nauji nariai, 
tarp kurių ir Adv. N. Rastenis.

Kuopa paskyrė iš savo iždo 
$5 L. T. knygynui.

Ant galo naujas kuopos pir
mininkas P. P. Jaras trumpai 
prakalbėjo į narius kviesda
mas visus skaitlingai lankytis 
į kuopos susirinkimus ir vi
siems bendrai veikti kuopos ir 
orgahizacijos labui.

SLA. 64 Kp. Narys.
Jaunimas

čia yra diktokas būrelis gra
šių Lietuvaičių. Kai surengia 
Uetuyišką balių jų gan daug 
prisirenka, ir myli jos net Lie
tuviškus šokius šokti ir nesi
gėdi kalbėti Lietuviškai.; bet 
Vyrukų tai visai mažai yra, ir 
tie patįs trankosi pakampiais, 
apsileidę, lyg žmonių bijotų.
-■ Patartina kitų kolonijų do
riems jaunikaičiams atvykti 
cią gauti sau gyvenimo drau
ges, skaisčias, prakilnios dva
sios Lietuvaites.

Lietuviai šiuo sykiu snau
džia. Jau prasidėjo šalta žie-

PASTABU K ĖS
Nuo senai P. Grigaičio pa

geidaujamas “bendras frontas” 
su Sandariečiais pagaliaus jau 
įvyko. Sandariėčiai su socia
listais bendrai rengia protesto 
mitingus, kuriuose Grigaitis ir 
Michelsonas rėžia iš savo gal
vos spyčius ir pakiša socialis- 
tiškas rezoliucijas Sandarie- 
čiarns užkirti, kuriose skamba 
“nei! sudilusio cento Lietuvai”. 
’' Ar 
išeift1 
išėjo 
kam s 
tuvoje.

Klerikalams valdant Lietuvą 
kada Smetono buvo kankina
mas kaip koks eretikas, Brook
lyno klerikališkas “Garsaą” sa
kydavo gerai jam, ba jis,į Sme
tona, yra šalies išdavikas^? Na 
o šiandien tas pats “Garsas” 
jau Smetoną kelia į padanges 
ir sako kad Smetona išgelbėjo 
šalį. Argi reikia didesnių ste
buklų?

BROOKLYNO ŽINIOS

gerai
Kad

.iš to “bendro fronto” ne- 
Saridariečiams taip kaip 
Valstiečiams Liaudinin- 

su socialdemokratais Lie-

Sandariėčiai ir Vienybiečiai 
savo neapgalvotais protestais 
■dalinai pastūmėjo liaudį į ko
munistų glėbį, kurie dabar ke
dena tai liaudžiai kišenius ir j 
saują sau prunkščia iš savo 
talkininkų.

mas apie Sleževičiaus valdžią 
dalė spėliojimus kad jį.galėjus 
sužinia pasiduoti fašistams ir 
sakė jeigu išeis aikštėn- 
Sleževičiaus valdžia sužinia 
sidavė tai tada mes kitaip
kalbėsim, Kaip jie tada kalbės 
tai nepasakė, o gal taip kaip 
aną metą “pasikalbėjo” su Vy
tautu Aleksą Norkaus raštinėj 
Kaune.
■ Verkdamas prašė aukų ir 
įsakė kad jos jam labai reikalin- 
įgos i(mąt gal badauja “Nelais
vės” skiepę), ir sugraudinti 
žmcneliai sumetė ‘ viris $60.

Kada vienas žmogus pasi
prašęs balso pasakė kad jūs 
neturit tiesos protestuot visų
Baltimorės Lietuvių vardu iri 
Liepė komunistams kalbėti tik! 
savo vardu; vardu tų draugijų 
kuries rengia tas prakalbas, tai 
kamunistėliai kaip kokie žvė
ris pradėjo staugti; Kamunis- 
tams keliant trukšmą, komite
tas 'pasiskubino pranešti kad 
jau viskas pabaigta, ir patys 
krepšius ri'paštvėi-ę pirmutiniai 
apleido svetainę. .7

Ant galo dar norėtųsi paste
bėti kad kaip socialistams taip 
ir Sandariečiams maukiant vi
suomenę prie protestų tas ko
munistėliams daug pagelbėjo 
ir jie pasiskubino išnaudoti 
progą, ir komunistėliai -patrau
kimui prie savęs žmonių nebijo 
pacituoti ir iš organų sau tin- 
kamesriius šakinius ii- drąsiai 
pasisako kad visi su jais, o. jie, 
komunistai, yra ^adaj, na ir 
ačiū tam komunistai prisirin
kę sau dolarių sustiprės, o so
cialistai ir Sandariėčiai, kurie 
du'od'a bolševikėliams . publiką 
dar šusilpnėš. Lietuvis.

Bolševikų Prakalbos
Sausio 2 d. Lietuvių svetai

nėj atsibuvo bolševikų sureng
tos protesto prakalbos, kalbėjo 
Bimba. Publikos buvo apie 
pora šimtų. Bimba rėkė kaip 
koks gyvulis, su visu šlykštu
mu riaumojo apie Smetonos 
valdžią Lietuvoj ir nežiūrint į 
faktą kad bolševikėliai nebuvo 
ten sušaudyti jis gvoltu rėkia 
kad kruvina buožių valdžia 
šaudo musų draugus, ir’ mes, 
sako, rėkime, šaukime visus į 
“bendrą frontą” prieš fašistus, 
o kaip mes juos šaudysim tai 
tada jie galės rėkt. Kalbėda-

---------- -- ■

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
ko jomis—pamėginkit©

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

35c. vaistinėse.

CHICAGO, ILL

“Klasta ir Meilė”, “George 
Dandin”.

Birutės Dramos Skyrius pa
ruošė labai gražų, kostiumuota 
vaidinimą, kokio Chicagos Lie
tuviai dar nebuvo matę. Buvo 
ko pasižiūrėti. Vaidino taip 
kaip niekas nesitikėjo. Senie
ji, arba, tikriau sakant, pir
miau vaidinusieji, vaidilos šia
me vaidinime pasireiškė savo 
talentuose. N. Gugienė buvo 
nepamainoma bajorė, kurios 
vyru buvo art.- St. Pilka. A. 
Žavestaitė, kuri ištekėjus už 
“mužiko” komj. A. Vanagaičio, 
labai puikiai vaidino. Baisių 
šeimyna, yaitekunas su Keme
šiu, tiesiog sudarė pavydėtiną 
ansainblą. Geresnio sąstato ne
reikia.

“Klasta ir Meilė” buvo vai
dinamą penktas aktas; kuriame 
stebėtinai gražiai vaidino Petr. 
Milerienė, Luizos Mileraitės ro
lėje. Didelė pažanga padaryta. 
P. Milerienė bus bene gabiau
sia scenos pajiega. Reikia la
vintis ir neapleisti scenos me
ną, kuris reikalauja daug 
tingumo ir inteligentijos.

Aft. St. Pilka parodė
reik vaidinti dramatines roles. 
Jam puikiai pavyko suvaidinti 
“Ferdinando” rolę. Nors “Ge
orge Dandine” jis man geriau 
patiko kaipo komedijantas. 
tįstas ir režisorius iš 
kos nepamainomas.

Apie Vanagaitį nėra 
syti. Jis visur tinka;

este-

kaip

St.
Ar-
Pil-

kas ra- 
“Geor- 

ge Dandin” iš jo buvo toks ko
kio reikėjo. Vanagaitis visur 
tikęs. X.

Tokių vaidinimų mums reikia' 
daugia. “Birutei” garbė kad 
ji tokius vaidinimus gali pa-
ruošti.

Per smurtą įsisėdęs į Lietu
vos prezidento >. kėdę Antanas 
Smetona vietoj prisiekti ištiki
mybę Lietuvos konstitucijai 
prisiekia Dievui pabučiuodamas 
kryžių ir evangeliją. Nejaugi 
Smetona drovisi sudėti prisie- 
gą Lietuvos konstitucijai ku
rią pats sulaužė?

Smarkioji “Tėvynė” beteisiu- 
dama buvusio Lietuvos švieti
mo ministerio, socialdemokrato 
Čepinskio pro-Lenkišką politi
ką nurodo kad 1926 m. priva
tinėms mokykloms steigti buvo 
paskirta 1,600,00b litų, o 1927 
metais buvo projektuota 1,090,- 
000 litų. Bet mandagiai nuty
li faktą kad Čepinskio parėdy
mu Lietuviškoms privatinėms 
mokykloms 'pašalpa buvo sulai
kyta, o Lenkų mokykloms pa
didinta. Kodėl 
kėjo pražiūrėti

"“Tėvynei” rei- 
šitas faktas?

Klerikalai isu JSnletona, I Val
demaru ir‘ .keliais karininkais 

■i 1 ,;!> • 'i
priešakyje auvėrtę > Lietuvos 
raidžią/ pasiėmė sau svarbiau
sias' ■ vietas, kaip tai švietimo 
ministeriją, per kurią dabai- 
galės' sukišti visas davatkas į 
Lietuvos mokyklas, o tikrus 
mokytojus išmęsti į gatvę; pa
siėmė finansų ministeriją, per 
kurią įgalės šelpti visus Lietu
voj davatkynus ii1 klerikalines 
įstaigas valstybės pinigais; vi
daus reikalų ministeriją, su 
kurios pagalba, kunigėliai,, galės 
jodinėti ant žmonių sprando ir 
bizūnais plakdami neduos tei
sės nei pasiskųsti.

Kamunistai, socialistai, San- 
dariečiai ir net “Vienybiniai” 
protestuoja prfeš smurtininkus 
ir smerkia juos už pagrobimą 
valdžios. O aš sakau kad yra 
kalčiausia pati buvus valdžia, 
kuri nesistengė^ suvaldyti kaip 
raudonųjų taip' ir juodųjų, ku
rie liuosai vedė agitaciją prieš 
valdžią. Jeigu Valstiečiai Liau
dininkai butų kietai paėmę už 
kalnieriaus komunistų ir kleri
kalų agitatoriams, o ypač ku
nigams, kurie bažnyčiose liepė 
žmonėms neklausyti valdžios, 
•ir butų padėjus juos į‘tam tik
rą palocių kol jų kraujas butų 
atšalęs tai smurto nebūtų buvę 
ir valdžia butų buvus savo vie
toj.

Kada klerikalai valdė Lietu
vą Smetono su Valdemaru bu
vo didžiausi klerikalų kankin- 
tiniai, bet dabar pasidavė vieni, 
kitiems . rankas ir užgiedojo 
Vieną ir seną klerikalų giesmę, 
“Lietuva 5 katalikiška, viskas 
Lietuvai, o: Kastuvą Kristui”. 
Romos papos viešpatystė Lie
tuvoje pripažįstame ir papos 
iškeptiems višrems penkiems

N. vyskupams-^ąlgąą mokėsime.”

Brooklyno Lietuviai 
pradėjo naujus metus, 
visas metas taip butų linksmas 
kaip buvo lauktuvės ir išleistu
vės senųjų.

Tas dvi puotas rengė L. M. 
G. D. Gruodžio 31 d. “Vieny
bės” svetainėje. Tai buvo pui
kus vakarėlis naudingas Lietu
vos našlaičiams. Oras buvo ne
koks, nes lijo tai sulaikė sve
čius, bet ir taip žmonių buvo 
gražus būrelis. Programėlis bu
vo labai gražus ir visi buvo pa
tenkinti. Visi šoko, dainavo 
kol pasigirdo varpų balsai kad 
jau senuką metų turim atsi
sveikinti, o patikti naują-jau- 
nutį. 
sėdę 
šaukė,
kėlė dėkodami 
kad geras buvo, 
prašė kad jiepis 
skaniai valgyt per visus 
tus; ėmė bučiuotis visi ir

spirgėjimo,- o ypatingai spirgės 
Vitaitis kaip jis spirga per “Tė
vynę”, nors tas laikraštis nė
ra politikos organas.

Sandaros 1-ma kuopa nutarė 
apVaįkščioti Vasario 16 d., bet 
jad'Viena. Nežinia kodėl socia
listų kuopelė neprisidėjo: gal 
jai atrodo labai tautiška.

Visur

NEWARK, N.

Buvęs.

J

'užėjus

Lietuvoje, pa- 
męškerės ne 
ir “Keleivį”, 

“Tėvynę”, ku-

Komunistų papos Angarietis 
ir Kapsukas prisiųsdami kabelį 
“Laisvei” apie sušaudymą -ke
turių komunistų 
sigsvo ant savo 
tik “Naujienas” 
bet ir smarkiąją
rie visi graudžiai apverkė dar 
gyvus komunistus,, pasmerkda
mi fašistų kraujaliejystę. ‘Nau
jienos’ dar nuo savęs pridėjo: 
“Mirties bausmė buvo išpildy
ta už kelių miliutų po teismo 
nuosprendžio”. Kažin kaip tie 
ponai išspjaus dabar tą netei
singą kabliuką kurį jie taip 
gardžiai buvo prariję ?

mi-

gana snausti organizuoki- 
darbininkų
Mokykimės

sporto sąj un- 
vartoti gink- 

atėjus galėtu- 
šalin. bur- 

yąldžia

Lapkričio^ 21 d. Tilmanso 
Įėjo Kaune laike darbininkų 
tingo komunistai šaukė, “Drau
gai, 
me 
gas!
lą kad valandai 
me su juo apsieiti! 
Žujai! šalin buržujų ; 
Lietuvoje!”

Tą komunistų graudų 
tuoj išgirdo generalio 
majoras Plechavičius kuris pa
leidęs tą taip labai komunis
tams nekenčiamą 
vietoj padėdamas 
Valdemaru, kuri 
vos komunistams 
duoda jiems darbus ir pastogę 
kurioj būnant dabar nereikės 
kęsti nei šaltį nei alkį.

Nors švenčių sezonui 
darbai kiek silpniau dirbtuvėse 
eina, vienok su Bedarbe- darbi
ninkai nebėdavoja, ir Newarke 
geriau dirba kaip kitur kur.

Oras yra nešaltas ir sniego 
nėra. Kalėdos buvo gražios ir 
kas mokėjo linksmai praleido 
Kalėdas. Tik žinoma nė visi. 
Keturi Lietuviai per Kalėdas 
nukeliavo pas Abraomą, 'mat 
prisilakę medinio alkloholio. 
Vienas jų buvo dar ir biznie
rium vadinamas, laikrodžių tai- 

---- — — -- ----- 1 sytojas. Jis mokėjo savo ama- 
kad per visus naujus metus ga-pą neblogai, bet nemokėjo sa
lėtų taip linksmi būti.---------------vo proįo mašinerijos valdyti ir

Šiame vakarėlyje buvo įvai- turėjo viduramžyj

Taigi svečiai už stalų su- 
prie skanių užkandžių 
barškino ir kitaip

senam
o patikę

duotų

lermą 
metui 
naują 

taip 
me- 

sakė

rių pažiūrų žmonių, tai nekurie 
įsikarščiavę norėjo priminti ir 
Lietuvos smurtą, nes mat ant 
sienos kabojo' Antano Smeto
nos paveikslas'tarp vėliavų; tie 
buvo sumanę paveikslą nuimti, 
bet mes L. M. G. D. nesam po-

pabaigti sa-

dar gydosi, 
ligonbutyje.

vo gyvenimą.
Nekurie dabar 

kas namie, kas
Ot tau ir “šausi laikai”. Jeigu
žmogus pats savęs netvarko nė
ra kas galėtų jį sutvarkyti.

Dabai- po Kalėdų visokios 
litikos, o labdarybės draugija, | draugijos, pradėjo rengti pra- 
ir kadangi mums visi geri bilejmogas. Belaukiant liauju me- 
tik Lietuviai, tai nepavelijom j -įų Jurgio draugija suręn- 
paveikslo paliesti, taip 
ko.

jis ir li-
Narė.

balsą 
štabo

valdžią jos 
Smetoną su 

dabar Lietu- 
bus geresnė:

ne-
uė-

Skilimas
83-čioj kuopoj
negalėjo pakęsti raudo

ji' turėjo išsinešdinti į
Sako kad 150 na-

tautinin-

“Sandarai” matomai dar 
užtenka bėdų kurias turi, 
užtenka bėdų kurias turi, 
sigeidė dar vieną bėdą irgi iš 
Lietuvos parsigabenti.

Nauja valdyba naujai viską 
ir daro.

uz-

"Naujienos” kalbėdamos apie 
sušaudymą Kaune kbmunistų 
sako joms keista kad atšauki
mas jog nesušaudyti ateina iš 
Rygos, o pats pranešimas bu
vęs iš Kauno. Na ir ištiktųjų 
keista, bet keista ir redakto
riaus atmintis, nes “Naujienos” 
žinias apie sušaudymą talpino 
iš Berlino, o apie nesušaudymą 
iš Rygos. Tame pačiame nu
meryje “Naujienose” telpa ge- 
neralio konsulo Rabinavičiaus 
oficialis atšaukimas sušaudy
mo žinių, kuris nėra iš Rygos, 
bet iš Kauno.

Sandariėčiai matomai užsi
geidė pralieti kraują Lietuvoje, 
nes su socialistais iš vieno Bos
tone renka aukas del revoliuci
jos Lietuvoje.

Vyručiai, pagalvokit, ar jus 
ką gero atsieksit. Blogo tai 
labai daug galėsit padaryti, ir 
gal ne vienas Lietuvos pilietis, 
nuo to galės nukentėti.

SLA. 
kai jau 
n ūkų 
38-įtą kuopą,
rių persikėlė. Sausio 6 d, buvo 
paskutinis atsisveikinimas su 
raudonukais, taigi sekretorius 
V. Sirvydas turėjo atiduoti 
jiems knygas. Bolševikėliai li
ko labai nuliūdę, nes visi ga
besni nariai išėjo, dabar jie ne
turės iš ko rinkti valdybos, nes 
nemoka rašyti. Jie norėjo kad 
V. -Sirvydas paliktų jiems dirb
ti, nors jie gana jį apšmeižė.

Sausio 5 d. Jaunuolių Moky
klos tėvai turėjo savo susirin
kimą Vienybės svetainėje. Kai 
jiems pranešta kad ii- mokykla 
atsiskyrė 
tėvai net 
ir sumetė 
padirbimo 
pasižadėjo
daryti kai bus lentos supirk
tos.’ Pasirodo kad raudonukai 
visiems įkirėjo ir niekas jų ne
kenčia.

Taipgi Sausio 6 d. buvo San- 
dariėčių 1-mos kuopos susirin
kimas apkalbėjimui kaip gė
riau prisirengus prie protesto 
mitingo Sausio 15 d. Mitingas' 
rengiama su socialistų ' kuopelė. 
Pasitarimui atėjo tik po kelias' 
ypatas iš abiejų kuopų. Kalbė
tojais busią Grigaitis, Vinikas, 
Vitaitis ir Bagočius. Taigi bus

nuo 83-čios kuopos 
pašoko iš džiaugsmo 
pinigų $29 del stalų 
naujai mokyklai ir 
kiti ateiti patįs pa-

gė kaukių balių su dovanomis. 
Publikos susirinko labai daug 
ir visi gražiai linksminosi.

Vietino. duonkepio A. Žiugž
dos apsirgo duktė; tėvai labai 
susirūpinę jos sveikata. (

“Dirva!’ jąbai platinasi New- 
ai;ke r.ir .'jį* žmonėms patinka; 
sako tai yrą rimčiausias iš Lie
tuviškų Amerikoje leidžiamų 
laikraščių, nevarinėja ginčų su 
kitais redaktoriais, bet 
tą užpildo žiniomis il
gais pasiskaitymais.
“Dirva” ir yra mylima;

Pina vijas.

tą vie- 
naudin- 
Už tai

Liet. Atstatymo B-ves 
Suvažiavimas

New York. — Sausio 18 d., 
10 vai. ryte, Cornish Arms Ho
tel svetainėj, 311 West 23Yd st., 
New Yorke, įvyks Lietuvos At
statymo Bendrovės 
susirinkimas.'

Susirinkime bus 
raportai ir rinkimas 
rektorių.

Kurie negali į susirinkimą 
atvykti lai pasiunčia savo pa
vadavimus (proxy) žinomiems 
asmenims, kad juos atstovam-, 
tų.

šėrininkų

išduodama 
naujų di-

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland,- 0.
M. Kasparaitis — Vice-PirmininVsj 

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

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

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

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
• SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ 

“SANDARA” 
SAVAITINI LAIKRAŠTI.

' Jei norit kad jusy gimines pažintų pasaulį, 
.notų kaip Lietuviai svetur gyvena 
šykit jiems laikraštį “SANDARĄ”, už tai jie 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaite naujausias 
saulines žinias, geriausių Lietuvos ir Amerikos 
šytoju straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

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

“SANDARA”
So. Boston, Massi

suzi-
nevilkinant užra- 

bus 
pa-

$3; 
siunčia-

327 E Street 3

Žinučių Rinkėjas. _ „jįj



,■ o ypatingai spirgės
ip jis spirga per “Tė- 
's tas laikraštis nė- 
s organas.
i 1-ma kuopa nutarė 
i Vasario 16 d., bet 
Nežinia kodėl socia- 

elė neprisidėjo: gal 
labai tautiška.

Visur Buvęs.

'ARK, N. J
snčių sezonui 'užėjus 

silpniau dirbtuvėse 
j su bedarbe' darbi- 
idavoja, ir Newarke 
i kaip kitur1 kur.- - 

nešaltas ir sniego 
dos buvo gražios ir 
> linksmai praleido 
?ik žinoma ne visi, 
tuviai per Kalėdas 
jas Abraomą, mat 
nedinio alkloholio. 
ouvo dar ir biznie- 
mas, laikrodžių tai- 
i mokėjo sąvo ama- 

bet nemokėjo sa- 
.šinerijos valdyti ir 
amžyj pabaigti sa-

dar gydosi, 
ligonbutyje.

labai* 
kas 

tusi laikai”. Jeigu 
savęs netvarko nė- 
į jį sutvarkyti.

Kalėdų visokios 
adėjo rengti pra- 
lukiant naujų me- 
o draugija suren- 
alių su dovanomis, 
irinko labai dąug 
ai linksminosi, 
inkepio A. žiugž- 
luktė; tėvai labai 
1 sveikata. . , , 
ai platinasi New- 
aoriėms patinka', 
imliausias iš Lie- 
rikoje leidžiamų 
'ari nė j a ginčų su 
riais, bet 
domis ir 
;ymąis. 
i mylima.

Pinavijas.

tą vie- 
naudin- 
Už tai

atymo B-vės 
davimas
— Sausio 18 d., 
prnish Arms Ho
ll West 23Yd st., 
yks Lietuvos At- 
Irovės šėrininku

bus 
ikimas

išduodama 
nauji/ di-

Ii i susirinkimą 
.siunčia savo pa- 
roxy) žinomiems 
:I juos atstovai^

tro Valdyba
s — Pirmininku 
Ave. Cleveland; 0.
- Vice-PirmininlAi 
■eet, Racine, Wis.
— Sekretoriui 
it, Brooklyn, N. Y?

— Iždininkas 
27, New Yprk City 
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pa- 
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GERB. LICIPERIS AP- 
RODINĖJA GERB. SPRA

GILUI VIETAS KUR 
PAKUTAVOS KLYV- 

LANDIEČIAI
Kudirka už mislinimą 

kad visi Lietuviai turi pri
gulei prie Slaptos Spragilų 
Sąjungos ir už nekentimą 
bolševikų turės stovėt ant 
plono ledo ir kirst jame a- 
ketę, o amžinai baimintis 
kad iškirtęs įkris ir prigers.

Barberis Urbšaitis už 
. . nepripažinimą vyčių kata- 

Virbickas už pasakojimą | Hkais ir už karpymą gerb. 
kad kas iš Lietuvos atva-l Spragilui plaukų turės di- 
žiuoja dainuot arba aukų dėlėm žirklėm karpyt. lieps- 
rinkt yra tik ubagai ir tin- nas laužo kuriame gulės 
gi dirbt, ir už nustojimą Debesys.
^uor^*^ePL turės sėdėda- Stapulionis už norėjimą 
mastant raudonos karštos Į šuplot Padegimui veido ir 
kėdės pasakot juokus ale; šaudymą zuikių kada rei- ' 
nieko neprisiprašys kad jo biznis varyt turės šokt 
klausytų. kazoką ant

Grigienė už norėjimą kad j virbalų, 
visos moteris butų politikie- Į pilvelis 
rėš ir už prirodinėjimą kad I “dū-vos-’ po 
sarmata yra vyrui būti sen-' „.u furgS

DIRVA

DABAR VISI FILOSOFAI - IR VISI TIKTAI 
TIEK TEIŠMANO

Nuo paskutinio bolševiko iki!prieiti. Bet- socialdemokiT.tas 
tautininko inteligento, visa ei- Čepinskis steigė Lenkų mokyk- 
lė visuomenės žmonių kalbėda
mi apie Lietuvos perversmą da- 
to savo išvedžiojimus ir kpžnas 
nori kad kiti jiems tikėtų.

Vieni kurie pritarė socialde
mokratų tvarkai aiškina kad 
Lietuvoj komunistų buvę mažai 
ir iš jų pusės nebūtų buvę pa
vojaus, juos tuoj butų sukišę 
į kalėjimus. Bet jie nepamano 
kad - ne, Lietuvos komunistai 

'mums pavojingi bet Rusijos. 
Kapsukas jau keli metai kaip 
sėdi gatavas pulti ant Lietuvos 
iš Rusų pusės, tik laukia pro- 

I gos. Juk ir Vilnių ne Lietuvos 
I Lenkai užgrobė, bet Varšavos.

Pasklido gandai tik apie ke- 

nešti Lietuvos politikieriai turilJ sušaudymą, o
-- - - - - - - - kokią peklą atidarė Rusija; kas

- dėtųsi jeigu Lietuvos komunis
tai spėtų sukilti ir juos malši
nant butų ištiesi] sušaudyta du
syk po keturis?

Kiti kalba kad krikščionių 
ami teismų už : 

išaikvojimą pinigų savo parti- j 
.įjos reikalams nuvertė valdžią. ■ I , ji

Reiškia, krikščionių v; ’

ežerą, ale niekad to nega
lės padaryt.

Klemensas Urbšgitis už „____
nešimąsi “Dirvos” į bažny- žinoti kokias pakutas turės 
šią ir erzinimą klebono su!
tokiu zbitku turės perkaitęs1 ir diplomatai, ba iki šiol jų i 
darbuotis 'prie' pumpavimo dar nebuvo paminėta ir jie 
smalos į duobę kurioje sė- mislina kad gerb. Spragilas i 
dės kun. Mašiotas, ale nie-'neapžiurėjo vietų kuriose! 
kaip neįstengs duobę užpil-j j'ie bus ir kaiP pakutavos. , j 
dyti. Kitame num. pasakysiu

g kur ir kaip pakutavos Lie- valdininkai bijoda 
j tuvos, politikieriai, ir tada1 
jau papasakosiu kaip su- 
gryžau nuo gerb. Liciperio

pusę metų, o dar gavo pa
klausimus nuo Ožkaganių 
gatvės iš Kauno, kurie nori

las, ir jeigu dabartiniai valdžią 
turinti žmonės išrastų kad jis 
buvo krašto išdavikas už savo 
Lenkišką darbą ir pinigų aik- 
vojimą tai jau šitai pusei kale
mas butų negerai.

Kam /šitaip elgtis: visiems 
apšviestesniems. žmonėms yra 
visai aišku kad politikieriai tik 
gembleriauja savo darbais ir 
su savo priešais kada stovi val
džioj : ar tas tą ar tas tą nu- 
kazyruoja. Tegul tai buna jų 
dalykas. Jeigu tu man duosi 
per ausį ir sakysi kad man ge
rai tai aš tau davęs per ausį 
turiu teisę sakyt kad ir tau ge
rai taip kaip man.

Reikėtų kad visos partijos, 
visi jų vadai tą išmoktų ir taip 
protautų; peškites kiek norit,

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

a Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hųrst, kuri gyvena’ 204 Davis Ave., 
E-112, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš .džiaug
smo nori pranešti kitiems 

. tiems kaip atsikratyti to 
vadams paprastu budu namie.

kenčian- 
skausmo

S " ° v “ I L-olEi'rv, n r. „• * - • Mrs. Hurst neturi nieko parduoti,atgal pas savo. Šonkaulį, po KaleJima& yra gerai UZ rėmimą Tik iškirpkit šį pranešimą, pasiuskit
— .savo partijos kada pasitaiko iai.s“ s“v<? vaidu ir adresu, ir ji * v ? porini nncuifl nima svarbiau infow

nors gal kiti mislinat )Pro^ valdy« ir pinigu
24 valandų buvimo Praga-i 
re, i
kad aš ten buvau kelis mė-l 
nesiūs, iki dabar.

savo partijos noriai prisius jums svarbias infor 
’• Rašykit jai 

tuojau kolei dar neužmiršot

smailų karštų
:ŠOKIAMS MUZIKA

Paruošė Longinas Bitinis.

Pamatai

bet kada atsisuka prieš jus ka- 
zyrė tada jau nerėkit gvoltu ir 
nekurstykit visų ramių gyven
tojų griebtis už gerklių.

Kaime reikia ramybės, reikia 
kad ūkininkai sėtų javus ir au
gintų maistą, o ne vienas kitą 
šake po rugienas vaikytųsi. Iš 
ūkininkų ramumo valgo ir tie 
politikieriai duoną ir gauna mo
kesnius.

žmonės kurie prie politikie-

rių nepriguli .privalo žj 
juos biskj šalčiau. Tei 
sau vaidijasi, nes ištil 
vieni ar kiti pešasi tik 
tas, ir net didžiausi id 
melagiai bolševikai ir ti 
daugiau nieko nenori k; 
pastumę kitus į šalį pat; 
sėsti Į jų šiltas kėdės, o 
ninkams priedui dar dil 
uždėti kad niekas nesi! 
jų nuversti. Simam

Sapnininkai
APDARYTA

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

“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 skiltyse kas savaitę tilps straipi- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

pardavinėjimą 
bažnyčios lan- 

, _ v< . r-»- _____  nešiot smaluotą
berniu^ turės amžinai^ AlotpjepSnojantĮ rąstą ir jieškot 

i vietos kur jį padėt, ale nie
kas neleis jam 
stoti.

Yurgilas už 
kad jis -yrą visa 
o visa kudirkinė jis, ir už 
kalbėjimą kada reikia klau
syt turės braidžiot po sie
ros balą ir vis bandyt rai- 
totis sau kelines, nors bus 
be kelinių.

Kiti turės kitokias baus
mes, ale gerb. redaktorius 
sako kad jau man gana ra
šyt apie Klyvlandiečius, ba 
vistiek visų nesurašysiu per

gerb. Spragilui lovą, ale jis 
niekad Į ją neguls.

Advokatas Keršis už ap
siėmimą vest provų prieš 
Cibulskį ir vyskupą už pa- 
rapijonų paskolas turės sė
dėt ant laužo kurio ugnį tie 
parapijonar? turės kurint.

Nik. Martišauskas, už* 
■ ginčijimą kad jis geriau bi
bliją žino už gerb. Spragilą, 
ir už skelbimą kad Vilku- 

■taitis yra kunigas tik prie 
altoriaus, o paskui tik jam 
lygus žmogus, turės kepti 
ant karštų žarijų, o Kipšu- 
kai jam kaušais į gerklę 

.pils smalą/>
Antanas Martišauskas už 

nėjimą bažnyčion ir už no
rėjimą kad kiti eitų ir bu
tų geri katalikai, ir už py* 
kimą kam ““Dirva” . teisy
bę sako turės sėdėti prira- 

l kintas geližiniais pančiais 
I' ant karštai raudonai įkai- 

tinto akmens, o viršuje ka
bos ant plauko didelis pla

ktus kirvis, kuris rodysis vis 
' kris ir kris ant jo galvos.

Pranas Martišauskas už 
prisiegavimą kad jo brolis 
kunigus ėda, ir už sekreto- 

fji^riavjmą Alaburdai kuris 
nenorėjo jokių komitetų ir 
buvo visas komitetas nuo 
dangaus iki žemės, ir už 
neskaitymą “Dirvos” reikės 
Įmerktam į karštos smalos 
bačką maudytis, o vietoje ■ 
skarulio turės trintis su 

.( ežio kailiu.
Duonkepis Griškauskas 

už norėjimą kad visi jo 
duoną valgytų ir padovano
jimą gerb. Spragilui aštrios 
rašomos fontan plunksnos 
turės prisirišęs prie medžio 
karštu retežiu už kąkjo 
bandyt perplaukt sieros

UŽ

niekur su-

mislinimą 
kudirkinė.

STRĖNŲ SKAUSMAI
IR SILPNUMAI

GREITAI PAŠALINAMI

Didelis Red Cross Kidney 
Plaster’is su raudona fla

nele užpakalyje veikia i 
tarsi magišku budu.

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

'įonik
For Cats and Wounds

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

Albumas visokių Lietuviškų Šo-I 
kių Muzikos — visokių mar-1 
šų, polkų, valcų ir kitokių. Į 

Pianui kaina ................ 75c,'
1-mai smuikai ................$1.25

Ir kitiems Instrumentams.

MUZIKA SMUIKAI — Albu
mas No. 2 — Longino Buinio 
didelis rinkinis Lietuviškų 
šokių muzikos (natų) del 
smuikos. Telpa daugybė val
eli, polkų, maršų, ir visokių 
kitokių. Muzika tinka orkes
trui. Kaina tik ........ $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašyki! saviš

kiams Į Lietuvą “Dirvą”..

SKAUSMAS 
KEPENŲ 

k Tuoj Palengvėja 
1 SANTAL 

I MIDY 
; B utinai gaukit 
i Tikrąjį 
f Žiūrėkit žodžio 

“Midy” 
Parsiduoda viso

se Vaistinėse

Skersai Public Square nuo šio banko 
kjla plieniniai rėmai naujo Union 
Station budinko, milžiniškos budavo- 
nės kuri bus Cleveland© landmarku 
.per daugybę metu ateityje.

Tas budj.nkaš tik pradeda rodytis, o 
jau keli metai darbo ir-milijonai do- 
lariu išleista ant jo. Nekurie kon<- 
greto pamatai po 708 pėdų aukščio 
bokštu pueina j žemę 200 pėdų gilu
mo ant apatinio akmens. Tas aukš
čiausias Cleveland© budinkas' turi 
giliausius pamatus.

Saugus pamatai!. Kokią nebūt bū
da vonę jus ruošiate, apsimoka visa
da būti tikrais ąnt kokių pamatų ji 
stovės.

Budavojant sau turtą laikykitės to 
paties principo. Bukit tikri apie jo 
pamatą. Jūsų dedami pinigai tau
pymui banke turėtų būti jūsų pa
matinis akmuo pradžios jūsų buda- 
vonės finansinio saugumo, neprigul- 
mybės, turtingumo.

Incorporated 

cfoeietg tar Ratings 
in the City of Cleveland.

PUBLIC SQUARE 
Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką

Virimo Receptas.
Sėlenų vertė kaipo maisto ir svei- 

* katos budavotojo vilų pripažinta. Jos 
yra, maistingos, skanios ir galima 
padaryti su Įvairiais dalykais. Šei
mininkė kuri nori palaikyti savo šei
myną gyva ir geroj sveikatoj, priva
lo duoti maiste kasdien sėlenų, 
kantis receptas yra geras.

Sėlenų Klerkai
1 puodukas sėlenų
1 puodukas kvietinių miltų
% puoduko saldaus pieno
1 šaukštas cukraus
1 šaukštukas druskos
4 šaukštukai kepamo pauderio
2 šaukštai tarpyto sviesto.

- Supilk selenes į maišomą indą, da- 
dėk kvietinius miltus, persijotus su 
druska,, cukrum ir kepamu paude- 
riu. Supilk šaltu vandeniu ir įmai
šyk sutarpytą sviestą. Paskui šauk
tais kabyk ir drėpk j taukuotą skar- 
vadą ir kepk, vidutiniam karštyje iki 
pardduos ir liks trapus.

Virtuvės Patarimai
. Aprūdijusius peilius pamerk 

naktį rūgusiam piene.
Kopusius geriausia supjaustyt jei 

duodama kaipo salotai.
Darant kokį vaisių gėralą, jeigu 

stoka skonio, dadėk bisk gingerale.
Uždarymui vaisių košių stiklų ge

rai, iškirpk sugeriamo popierio kad 
tilptų į antvožą ir pamerk į alkoholį. 
Sutarpyk biskį parafino ir užpilk 
ant košelių nors ketvirtdalio colio 
storumo.

Išmargintas žvakes galima nuva
lyti, kada susitepa, su šmoteliu vatos 
pamirkytos alkoholyje. Visos dul
kės pradings nuo jų.

Naudokit du ar daugiau grūdinių 
maistų sykiu gaminant pusryčiams 
valgį, ir pamatysit kad jie bus 
skanesni ir geriau valgomi.

Naminiai Pasigelbėjimai 
Prašalinimui bryžių ženklų 

popierių, patrink tą vietą su lemonu, 
paskui. nuvalyk skaruliu mamarkytu

Rodyklė No. 3.

Se-

pe?

daug

nuo

NAUJIENA “DIRVOS” SKAITYTOJAMS

Trumpoje ateityje per “DIRVĄ” vėl pradėsime leist žingei
džią pasaką, to paties rašytojo, gerb. VĖJO, kurio pasakomis — 
•‘Vargšų Karalienė”, “Vargšų Karalienės Duktė”, ir “Šiaurės Ku
nigaikščio Sūnūs”, visi skaitytojai taip džiaugėsi. Ta nauja pasa
ka 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, jų 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 žernių.

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

“DIRVOS” ADMINISTRACIJA.

MES REKOMENDUOJAME
Jeigu jums reikia pieno darymui 

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

s

kreidos košėj. Numazgok vis 
šiltu vandeniu ir muilu, paskii 
nušluostyk švariu skaruliu iš 
tyrame vandenyj.

Užlaikymui Sidabrinių peil 
šaukštų žibančiai, pamerk juos 
rakso vandenį keletui valandų, 
duo turi būti netoli užvirimo.

Glicerinu galima prašalint n 
ir kavos plėtmus nuo lino ar 
Uždėk biskį glicerino ant plčt 
išmazgok, paprastu budu. ■

Patartina skalbti blalnketus 
čia, vėjuotą dieną kad greičiau 
tų išdžiūti. r

Grožės Patarimai
Svarbiausias dalykas prie t 

[ yra tiesus kūno .užlaikymas: J 
pratintis sėdėt ramiai per kelia 
nutas lengvoj pozicijoj. Reiki! 
rėt tinkame užlaikymo kūno < 
ir vaikščiojant Reikia vengt n 
ko įtempimo sėdint arba vai 
jant. Sudribus ar perkrypus p 
ja yra viena iš tikrą priežasči 
kietėjimo ii’ nerviškumo. Teis 
išlaikymas kūno formos bud.ivc 
gerą charakterį ir pagelbsti kiti 
kiais padaryt su kuo tik susieii

Ypatiška Sveikata V
Šios gentkartės vaikams ’aįš 

ma kad plutos padarys drutus 
tis, o ne garbiniuotus plaukus, 
stas kuris prisideda prie dantį 
drutinimo yra žalios daržovės ii 
šiai, ypač- kaip ozuoliai, kopust 
salierai. Tie yra geri valytoj, 
reikia tikėti kad ateis laikai ka< 
pustus ir celerius duos po vi 
Daug geriau musu burnos jau 
negu dabar po saldžių pudingą, 
ragaičiu ir pajn ką dabar va 
pc valgiu. Vaikams reikia i 
valgyt grynų grudų maisto ( 

-vi valgymui grudai yra svarbus 
to kad juos reikia kramtyt, ir k 
tymas tvirtina dantis Nekurios 
tinos duoda savo vaikams tų g 
niu valgią tarp valgymų, ti'.ipg 
pienu ant pusryčių.

SEKANČIUS PRODUKTUS:
den’s Evaporated Pienas yra p 
riebus pienas. Jis niekad nesu 
da ir patenkins jus pilnai visais 
žvilgiais.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pa* tikrą Specialistą, e B 

prie kokio neišlavintų daktarų. Tik 
rai Specialistai arba profesorius no 
siklausinėa kokia liga sergi ir kc 
skauda. Jisai pats tą jums pasakyt 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad ji 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos 
Mano aparatas Radio-Seope-Baggi-X 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Rakta 
riologiška* egzaminavimas kraujo atl 
dengs man tikrą jūsų ligos priožast 
ir jeigu ai paimsiu jus gydyt, jwm 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata b 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiiu 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijusi

kraujo, turite Ubartus veidus, puikus ant viso kūno ir burnos, cai- 
sdas uisisenėjusias kojose — negaiiinkit ilgiau laiko ir neaihvo- 
Ht pinigo, tuojau ateikit pas mane, o ai po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma. ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums '.vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
1940C Euclid Ar. Kampas E. 105th St. CStreiand 
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Amžinajai Žydas Prie Amerikos Lietuvių 
Tarybos Suvažiavimo

£

EUGENE SUE Amerikos Lietuvių Taryba,
įsteigta nuo pereito visuotino

KAIP JAUČIASI VALST. LIAUDININKAI

“y/IENA tuo tarpu gali
me pabrėžti, kad buvo

me ir toliau pasiliekame ša
lininkais demokratijos ir ; 
vystymosi politinių santiki- 

" kių evoliucijos keliu”, sako 
“Lietuvos Žinios”, Valstie
čių Liaudininkų dienraštis, 
išleistas Kaune tris dienos

Lipo perversmo.
Tas straipsnis, kaip ir ki- 

- ti to numerio straipsniai, i 
." žymiai cenzoriaus išbrau- Į 

-’- kyti tose vietose kur buvo : 
norima karščiau ir aiškiau i 
išreikšti kas perVersmų da- i 
rė ir kokiu, tikslu. i

Bet mums Amerikiečiams 
iš to lieka aišku kad “Lietu- i 
vos Žinios”, taigi ir Valstie- j 
čiai Liaudininkai ir jų šąli- ; 
ninkai, visai nenorėjo kelti i 
kruvino pasipriešinimo ar- j 
ba ginkluotai laikytis prieš i 
valdžios užsigeidusius opo- ' 
zicijos žmones. i

Kaip tik tos nuomonės j 
laikėsi ir “Dirva”. Nežiū
rint kaip blogai padaryta, i 
bet karštagalviškas šoki- i 
mas nepasiduoti arba atsi-‘ i 
imti valdžių butų reiškęs tų ]

Svieskite savo brolius, sa
vo brolių vaikus, visų jau
nųjų kartų, ir palengva Lie
tuvai praeis noras diktatū
rų ir visokių izmų.

pasinaudotų iš Lietuvių drau
giškumo ir pasitikėjimo ir ne
imtų šmugeliuot į Lietuvą savo 
propagandos.

Ta “Dirvos” nuožiūra pildė
si, ir tai taip labai greitai. O 
valdžia turbut to “nematė”, iki 
atsirado žmonių kurie pamatė 
ir padarė tam galą.

kų aiškiai išrodinėja “Liet. 
Žinios” tame ir kitame savo 
straipsnyje Gruodžio 20 d. 
laidoje, bet ko labai norėjo 
matyti mūsiškiai Ameriko
je, nekurie net ir labai kar
šti patriotai.

* . *

Valstiečiai Liaudininkai 
ir kiti protingi žmonės' eis 
prie atgrųžinimo krašte de
mokratizmo zevoliucijos ke
liu. Kų reikštų revoliucija 
jeigu kraštas tamsus? Iš 
to butų nauda tik sveti
miems, o jau Lietuvos dau
giau nebūtų, ir tai gal ne 
pusantram šimtmečiui kaip 
buvo nuo Rusų pagrobimo, 
bet ant visados.

“.... kilus naminiam ka
rui butų 'pražudyta ir mu
sų nepriklausomybė. Tik 
šitų turint galvoje galima 
išaiškint ir M. Sleževičiaus 
ministerių kabineto atsista
tydinimų ir pateisinti Dr. 
K. Griniaus pasiryžimų pa
sitraukti iš R. Prezidento 
vietos. Pasiaukavimas au- 
kščiausiems krašto reika
lams be abejonės bus5 tinka
mai suprastas ir Įvertintas 
demokratinės Lietuvos vi
suomenės.”

To užtenka. Taip tikėjo
si “Dirva” kad .Valstiečiai 
Liaudininkai padarys, nes 
kitaip negalėjo tokiame at
sitikime elgtis įmonės ku
rie turi mintyse ii* širdyje j 
tautos, tėvynės meilę ir ge-Į 
rovę.

Prašome skaitytojų nu
sukti akis nuo laikraščių 
kurie jus kursto, nusukti 
ausis nuo kalbėtojų kurie 
jums maišatienę siūlo, nes 
jie yra jieškotojais kraštui i 
pražūties, jie nori Lietuvai 
galo, nes yra musų tokių 
kurie negali žiūrėti kaip 
Lietuva gali gyvuoti savi
stoviai. '

Nuo dabar imkitės evo
liucijos keliu ruoštis prie 
tokios Lietuvos kokia jums 
labiausia norisi matyti.

"Dirvos” Persergėjimas 
Buvo Teisingas

Laikraštis . “Tautos Valia”, 
leidžiamas Pulk. Glovackio, sa
ko kad Kaune buvo atsilankę 
Kapsukas ir Angarietis, apsi
stojo žydiškuose ' senmiesčio 
urvuose, ir ruošė Lietuvai su
kilimą.

Jie be abejo atvežė Lietuvos 
žydams komunistams. Maskvos 
prižadą paremti juos jeigu tik 
jie., sukils, o nekurie musų “pat
riotai” nesidrovi sakyti kad 
Lietuvoj komunistų visai ma
žai, nėra pavojaus iš jų pusės. 
Tikras pavojus guli Maskvoje, 
nežiūrint kad sutartis su Rusija 
padaryta.

Atmenat ką “Dirva” sakė 
tuoj po pasirašymo sutarties su 
Rusija? “Dirva” perspėjo Lie
tuvą būti dusyk atsargesne nuo 
Rusijos komunistų kad jie ne-

Iš rastos pas komunistus 
medegos pasirodė kad sukilimas 
turėjo įvykti per Kalėdų šven
tes. Sukilimo tikslas buvo įve
sti sovietų tvarką Lietuvoje ir 
susijungti su Rusija. Pas su
imtuosius rasta sąrašas ypatų 
kurie turėjo būti išžudyti arba 
suimti. Savo priešams išžudy
ti komunistai buvo suorganiza
vę įvairiose Lietuvos vietose 
teroristų žudytojų grupes.

Gabrys be Vietos
žinomas avanturistas Gabrys 

liko "be vietos. Jis buvo Kara
liaučiaus Konsulas, bet naujai 
valdžiai stojus jis liko irgi ne
geistinas. Nes jis aną metą 
muzejuje numušė Smetonai no
sį. Tai yra nusipirko Smetonos 
biustą ir tada kaipo savą daik
tą ėmė lazda daužyti.

DAINA
(J. Gogelis) 1

Ei bodės, bodės manim broleliai
Šį mielų rudenėli.
Išsibodėsit manim, broleliai,
Šį mielų rudenėlį.
Nepastatysit bėro žirgelio
Mano skrynių vietelėj;
Nepasisėsit rugių pūrelio
Žalių rūtų darželyj.

DAINA
(P. Daugininkaitis)

Aukštas kalnas, tiesios pušjs, mėlina 
juružė,

Ten siūbavo, plaukinėje baltoji gulbelė.
Kodėl viena, kodėl liūdna, baltoji gulbele
Ar neatplaukia bangomis draugas 

gulbinėlis?
Nematyti, nei girdėti draugo gulbinėlio,
Pačiai vienai reiks nardytis jūrės , 

gilumėlyj.
Tamsios gelmės, juodos putos, ūžia 

vandenėlis,
Baugu vienai, liūdna vienai baltai 

gulbužėlei. z

DAINA
(O. Kairiutė)

Julijona mandri pana, patogi mergaitė, - 
Ana labai nenorėjo mylėt jaunikaičio. 
Mylėk mane, o aš tave, mes abu gyvensim. 
Miško žvėrys, lauko paukščiai sau poreles 

turi,
Oi kaip tavo širdis kieta, j mane nežiūri.
Žmonės rugius sėte sėja, mes abu sodinsim, 
Žmonės rugius pjaute pjauja, mes abu 

raškysim.
Kaip važiavau šituo keliu, šituo vieškelėliu 
Privažiavau žalias pievas, baltus dobilėlius. 
Kas tų pievų do gražumas, baltų dobilėlių, 
Patogumas mergužėlių, skaistumas 

veidelių.
Kad but Dievas nesutvėręs Adomo ir 

Jievos,
But atlikę neganytos žalios rojaus pievos.

(Tųsa)
— Vargiai galiu suprasti tamistos ba

rimų manęs už mano negabumus, — atsakė 
abbė, švelniai, nors jame degė slapta rūs
tybė prieš tokį nusižeminimų. — Ar nebu
vo aiškus laimėjimas, jeigu tik ne tas prie
das prie testamento? Ar tamista, pats ne- 
gelbėjai man visame, už kų dabar mane 
bari?

— Tu man liepei ir mano pareiga buvo 
klausyti. Prie to, tu beveik ko ne priėjai 
prie laimėjimo ne iš priežasties savo nau
dotų Įmonių, bet nepaisant tų Įmonių, su 
•visomis jų pinklėmis ir brutališkumais.

— Tamisa esi žiaurus, — tarė abbė d’- 
Aigrigny.

— Bet mano teisybė. Reikia būti su- 
gabiam, ištikro, uždaryti kų nors kamba- 

Įryje ir paskui užrakinti duris! O vienok 
įkų kito tu ir padarei? Dukterįs Generolo 
i Simono uždaryta tavo įsakymu kalėjime 
Leipcige, paskui vėl vienuolyne Parise. 
Andriennė de Kardoviliutė uždaryta be
protnamyje. Snaudalius įkalintas. Džal- 
ma nuramintas narkotikais. Tik vienas 
sumanumo darbas, ir tūkstantį sykių sau
gesnis, nes atliktas moraliai, ne spėka, tai 
išviliojimas pono Hardy išvažiuot kitur. 
Kaslink tavo kitų pasielgimų, jie visi bu
vo prasti, netikri, pavojingi. Kodėl? To
dėl kad jie buvo žiaurumo prievarta, o tas 
sukelia pasipriešinimų. Tada jau nebūna 
kova sumanių, gabių, ištvermingų vyrų, 
permatančių tamsų kurioje jie vaikščioja, 
bet muštynė kumštimis viduryje dienos. 
Mums nors visada reikia veikti, bet visada 
turime užsilaikyti slaptoje, o tu negalėjai 
rasti geresnių būdų atkreipimui visų ati
dos Į\ mus kaip panaudodamas šitas atvi
ras įmones. Padarymui jų dar slaptesnių, 
tu įšauki sargybų, policijos komisarų, ka
lėjimo viršininkus, savo pagalbon. Tai ap
gailėtina, tamista; niekas kaip tik didžiau
sias pasisekimas tegalėjo uždengti tokį ak
lų prasišokimų; o to pasisekimo kaip tik 
ir stokavo.

— Tamista, — tarė abbė, giliai užgau
tas, nes kunigaikštienė de Saint-Dizier, 
negalėdama paslėpti ’ savo gėrėjimosi tuo 
paprastu, sumaniu Rodinu, žiurėjo į savo 
senų meilužį su tokiu upu kad rodos sakė: 
“Jo tiesa....”

Abbė tęsė: — Tamista esi daugiau ne
gu žiaurus savo sprendimuose; nežiūrint 
kad aš ir nusikaltau tamistos pažiūra, vie
nok aš nesu pratęs....

— Aš sakau kad aš apsiimu privesti 
prie pasekmingo galo šitų Renneponto pa
likimų, kuris išrodo tau taip negalimas.

— Tamista? — sušuko abbė. — Ta
mista?

— Aš.
— Bet juk jau jie numaskavo musų 

apsiėjimus.
— Tai dar geriau. Mes esam privers

ti išrasti kitus budus.
— Bet jie nužiuręs mus visame.
— Tai dar geriau; pasisekimas kuris 

yra keblus yra tikriausias.
— Kaip? Tamista manai prikalbint 

kad Gabrielius sutiktų neatšaukti savo pa
dovanojimo, kuris gal but yra nelegalis?

— Aš kalbu apie parnešimų į musų 
Draugijos iždų visų dviejų šimtų ir dvyli
kos milijonų, kuriuos jie nori nuo musų 
atlupti.. Ar tas aišku?

— Aišku, bet negalima.
— O aš pasakau kad tai yra, ir turi 

būti, galima. Ar tu supranti, toks trumpa
regis kaip tu esi, — tarė Rodinas, pakilęs 
upe iki to laipsnio kad jo įdubęs veidas net 
paraudo, — ar tu supranti kad mes netu
rim nei valandėlę žiopsoti? Arba tie visi 
du šimtai dvylika milijonų turi būti musų
— ir tada atsteigimas musų viršiausios 
įtakos Francuzijoje — nes šiuose painiuo
se laikuose, turint tokių sumų, galima bu
tų papirkti arba nuversti valdžių, arba su
kurti naminio karo ugnį, ir atgaivinti ka
raliaus valdžių, kuri, atsimokėjimui mums, 
duotų....

— Tas aišku, — atsakė kunigaikštie
nė, džiaugsmingai suimdama sau rankas.

• — O jeigu tie du šimtai dvylika mili
jonų pateks į rankas Rennepontų giminės,
— tęsė Rodinas, — tai reikš pražūtį musų 
Draugijai. Mes susitversim eilę karčių ir
neprieinamų priešų. Ar negirdėjot kaip 
Rennepontas savo rašte sako, patardamas 
sutvert draugijų kovojimui prieš mus, ku
rių, V& musų nelaimei, jo giminė beveik 
galės sutverti?' Pamislykit kokia galybė
susituoktų apie tuos milijonus. Ar pama- 
nėt kad jeigu visi tie ainiai, jau ir taip su
kiršinti prieš mus, kadangi (kaip jie sako) 
mes' norėjome juos apvogti, susivienytų 
ipagal tų niekšiškų Renneponto patarimų, 
ar jie nepaskelbtų mums mirtino karo, ar 
jie nebūtų pavojingiausi priešai kokius tik
kada mes turėjome?! Sakau jums kad dar 
Draugija nebuvo tokiame baisiame pavoju-

seimo Philadelphijoje, šaukia 
savo suvažiavimą Sausio 16 d. 
Brooklyne.

Kaip Tarybos valdybos atsi
šaukimas rodo, suvažiavime be
ne bus bandoma “išspręsti” ir 
Lietuvos • reikalai: atvažiavę 
socialistai atstovai pasikinkys 
tautininkus ir padarys kaip no
rės su tuo klausimu: protes
tuos, koliosiš, o paskui Sanda- 
riečiai laikraščiai pyks ant kitų 
laikraščių kam netalpino ju 
“bendrų” rezoliucijų ir protes
tų, ir tt.

Mums Sandariečiams visąį 
nereikia būti fašistais nei jo
kiais kitais istais kad suprasti 
jog protestai ir niekas kitas 
ten nepagelbės, ypač kada rei
kia kad butų kuoramiausia.

Taigi pameskit socialistus ir 
tegul jie savo “bendrą frontą” 
nešasi kur į kitą šoną.

Kiekvienas pasijudinimas ar 
balsas su socialistais dabar yra 
tik gaminimas Lietuvai priešų 
ir gaminimas komunistams pa
sekėjų, nes kaip Lietuvoj taip 
čia prasta liaudis jeigu tik pa
svyra tai tuoj ir nulinksta prie 
raudonųjų, kurių prižadai len
gviausia suprantami.

"Lietuvos Žinios” Jau 
Atėjo

Iš priežasties perversmo, 17 
d. Gruodžio turėjęs išeiti “Lie
tuvos žinių” padidintas Dr. K. 
Griniaus jubilejaus numeris iš
ėjo tik Gruodžio 24 d. Tame
numeryje paduodama aprašy
mai apie Dr. Griniaus nuveiki- 
mus musų tautai per jo gyve-2 
nimą. Dr. Griniui suėjo 60 m. 
amžiaus.

“Liet, žinios” buvo sulaiky
tos nuo 17 iki 20 dienos, ir 20 
d. Gruodžio nuimta sargyba ir Į 
antspaudai. Kratose nieko ne- Į 
rasta įtartino.

Laikraštis eis po senovei ir I 
taipgi eis kiti laikraščiai kurie I
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- — Daug dalykų yra prie kurių tu ne
pripratęs, — tarė Rodinas, staiga perkirs
damas abbės kalbų, — bet turėsi priprasti. 
Tu iki šiolei turėjai klaidingų supratimų 
apie savo vertybę. Tavyje yra dar sena 
kareivio dvasia, kuri neduoda tau būti šal
tu, permatančių kaip turėtų būti. Tu bu
vai puikus militaris oficieris, gyvas ir lin
ksmas, pirmas karuose ir pokiliuose, su 
patraukimu prie moterų. Tie dalykai ta
ve nudėvėjo. Tu nebusi niekuo daugiau 
kaip tik pavaduotojas; tave pilnai išban
dėm. Tau visada truks sumanumo ir kon
centracijos minčių kurios valdo žmones ir 
aplinkybes. Tų viskų aš turiu—ir ar ži
nai kodėl? Todėl kad aš visiškai atsida
viau musų Draugijos tarnybai, aš visada 
buvau apšiapęs, purvipas, nemylimas, ne
mylintis—aš turiu visų savo vyriškumų su 
savim!

'Tardamas tuos žodžius, pilnus cyniško 
pasididžiavimo, Rodinas ištiesų buvo apim
tas baime. Kunigaikštienė gi manė apie 
jį kaipo apie prakilnų, patogų delei jo at
kaklumo ir energijos.

Abbė d’Aigrigny, jausdamas pergalė
tas ir užuitas šito velniško sutvėrimo, dėjo 
paskutines pastangas priešintis, ir tarė: 
— O, tamista, šitie pasigyrimai nėra priro
dymas narsumo ir spėkų. Mes turime pa
matyti kaip seksis dirbti.

— Taip, — atsakė Rodinas, šaltai; — 
ar žinai kokiame darbe? Nagi tame darbe 
kurį tu taip, negarbingai apleidai.

— Kų! — sušuko kunigaikštienė; nes 
abbė, nublokštas Rodino kalbos, negalėjo 
atsakyti nei žodžio, ’

je; dabar liko tik gyvybės ir mirties klau
simas. Mes neturime daugiau gintis save,
bet vesti atakų, kad išnaikinus tų prakeik
tų Renneponto veislę ir įgauti sau tuos mi
lijonus.

Prie šitaip Rodino gyvai nupiešto pa
veikslo, kuriame jis įdėjo savo įtakų ir ne
tikėtinų sumanumų, kunigaikštienė ir ab
bė pažvelgė vienas į kitų nuostaboje.

— Prisipažįstu, — tarė abbė į Rodinų, 
— aš nepamaniau apie pavojingas .pasek
mes Draugijos, kų rekomendavo Renne
pontas. Aš tikiu kad ainiai,’ iš jų charak
terių kokius juos žinome, bandytų įvykint 
šitų Utopijų. Pavojus yra didelis ir sku
bus; kas lieka daryti?

— Kaip? Tamista žinojai kaip elg
tis su Džalma, Andrienne, Rože ir Blanče, 
su Gabrielium ir ponu Hardy, ir dabar 
klausi kas reikia daryti?

— Aš ištiesų nesuprantu tamistos, — 
atsakė abbė Rodinui.

(Bus daugiau)

Puikus dideli

LIETUVOS

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

30c
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Avė: Cleveland, Ohio

ji

nepriešingi valstybei ir respu
blikai.

Medus Parsiduoda
TYRAS BIČIŲ MEDUS 

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

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

P. D. ANDREKUS
Box 107 . . .. Pentwater, Mich.
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Amerikos Lietuvių 
rbos Suvažiavimo

rikos Lietuvių Taryba, 
, nuo 'pereito visuotino ’ 
Philadelphijoje, šaukia 
įvažiavimą Sausio 16 d. /, 
ne.
Tarybos valdybos atsi- 1 

is rodo, suvažiavime be-
bandoma “išspręsti” ir I 

s r reikalai: atvažiavę j 
:ai atstovai pasikinkys 
kus ir padarys kaip no- 
tuo klausimu: protes- 

iliosiš, o paskui Sanda- 
aikraščiai pyks ant kitų. | 
ių kam netalpino ju Į 
” rezoliucijų ir protes- |

Birutė ir Kuprelis
Trijų aktų tragedija iš 

Lietuvių krikštijimo dienų
Parašė

K. S. KARPAVIČIUS

DIRVA

AR SMURTININKAI VIENI KALTI UŽ 
PERVERSMĄ?

(Tąsa iš pereito num.)

į Sandariečiams visąį 
būti fašistais nei jo

tais istais kad suprasti 
itestai ir niekas kitas 
agelbės, ypač kada rei- 
butų kuoramiausia. 
pameskit socialistus ir 
j savo “bendrą frontą” 
ur j kitą šoną.
ienas pasijudinimas ar 
r socialistais dabar yra 
inimas Lietuvai priešų 
ūmas komunistams pa
nes kaip Lietuvoj taip 
;a liaudis jeigu tik pa- 
i tuoj ir nulinksta prie 
ų, kurių prižadai len- 
suprantami.

ivos Žinios” Jau 
Atėjo

ižasties perversmo, 17 
žio turėjęs išeiti “Lie- 
lių” padidintas Dr. K. 
jubilejaus numeris iš- 
Jruodžio 24 d. Tame 

paduodama aprašy- 
Dr. Griniaus nuveiki- 
i tautai per ’jo gyve--

Griniui suėjo 60 m.

žinios” buvo sulaiky- 
7 iki 20 dienos, ir 20 
io nuimta sargyba ir 
i. Kratose nieko ne
tino.
tis eis po senovei ir, 
kiti laikraščiai kurie 

i valstybei ir respu-

is Parsiduoda
S BIČIŲ MEDUS 
dų, jis apsaugos jus nuo i 
rarų viedrukas $1.65. Ko- į 
s imant duosiu pigiau [ 
.alandžių Lietuviškų vai- t 
ių nuo $2 pora ir aukš- » 
ai šunes medžioklei po | 
gražių vištų apželtkojų j

JI) 1
D. ANDREKUS
. .. Pentwater, Mich.

nimas
Pagelbsti

tą pačią vietą kur.

trynk, trynk iki oda 
pasidarys raudona ir 
tą malonę šilumą to 
įtikėtino šeimyninio

[-EXPELLER
r. J. V. Pat. Biure

to ir yra naudojamas 
inimui reumatiškų 
; sunaikinimui ap- 
ių peršalimų ir nura- 
ir sustiprinimui pali
audami: muskulų.
—vaistinėse—70c.

RICHTER & CO. ‘ 
ry & So. 5th Sts. 
rooklyn, N. Y.

Scena II.
Ineina Eleonora, Feliksas, Birutė, 

Kuprelis.
Meinhardas

[Prie Birutės]: Linkėk mums laimin
go sugryžimo, graži Kristina, ir lauk ma
nęs su dovanomis pas tave pareinant! [Į 
Feliksą] Tavo globon, Abbe, pavedu aš 
ją ir pasitikiu jog apsaugosi ją iki aš par- 
gryžiu....

' Feliksas ♦
Su Dievo pagalba, žiūrėsiu kad ji butų 

viskuo patenkinta ir užžiūrėta. 
Meinhardas

[Kupreliui]: Ir tu saugosi ją, už ’ką 
Meinhardas tave tinkamai apdovanos! 
[Paglosto Kupreli.] 
Kuprelis

Taip, maršale, pirmiau aš savo gyvastį 
padėsiu negu leisiu kam nors ją skausti ! 
Meinhardas -

[Eleonorai, kuri stovi nusiminus]: Su
diev, Eleonora, buk linksma, ir rengkis... 
Iš niekur tau jokių kliūčių nebus....
Eleonora

[Susigraužime]: Eleonora linki tau ge
riausių laimių ir greitos pergalės....
Meinhardas

[Priėjęs prie Birutės, ima už abiejų ran
kų, priklaupia vienu keliu. Feliksas mal
dingai šypsosi. Kuprelis dantimis griežia. 
Eleonora pavydo apimta raivosi] : Sudiev, 
Kristina! Išeikit su manim visi, išlydėkit 
mus, noriu matyt bokšte tave kiek tik akis 
leis! [Atsisveikinęs, eina per vidurį. ’ Fe
liksas apkabinęs veda verkiančią Eleono
rą. Birutė ima verkti. Eleonora į ją pa-

' šnairuoją, Kuprelis, seka ir .išeiną paskui 1 
Feliksą. Birutė susmunka kėdėj. Lauke 
girdisi užmas, šukavimai.] 
Birutė

[Likus viena]: O, nelaimė, nelaimė ma
no..... išjoja jis, palieka mane čia vieną,. 
taSgkurį mano širdis pamilo, kuris liko ma- 
nąwpnų linksmybė, mano širdies džiaugs- 
ntas,'-mano šuramintojas, mano globėjas... 
Nėr^atsisveikint tinkamai negaunu — vi
sų akis vis mus gaudo....

Scena III.
Atbėga Kuprelis.

Kuprelis
Kunigaikštyte, buk gatava — jis čia tuoj 

ateis valandėlei!.... Žinojau kad judu 
kitaip susieiti negalit, ir kad tu neišeisi 
prieš svietą verkt jį lydėdama; pranešiau 
jam kad tu čia, ir jis nors vogtinai atbėgs 
■pas tave....
Birutė į

Ak, broli tu mano, mano užtarėjau, ma- Į Feliksas 
no paguoda!.... [Stojasi, šluosto aša
ras.] Kur jis? kur?___

Scena IV.
Kuprelis nekantriai stovi duryse, tėmija.
Atbėga tekinas Liutavaras, prie Birutės.

\ Kuprelis
[Pašnabždom] : Nieko čia nėra — tik 

judu du: skubėkit.... [Pats šypsodamos 
saugo ineigas.] 
LĄjtavaras

[Griebia Birutę Į glėbį]: Lik sveika ir 
linksma, brangiausi mano!. Lauk kantriai 
man'ęs, nes neilgai truksim.... Aš sugry
šiu pas tave.... O tada, gavęs didesnį pa
sitikėjimą Vokiečiuose, gal galėsiu tave iš
gelbėt. ... [Bučiuojasi.] Tik man širdį 
skauda kad prieš savus žmones einu.... 
Birutė

[Per ašaras]: Brangiausis, nors ii’ ne
laisvėj, su tavim aš jaučiaus laiminga, ir 
nors slaptai, buvo saldu tave mylėti! Lie
ku aš čia tarp šių šaltų sienų, po šnairavi
mais šios piktos moteries, visai nekaltai... 
Ar sugryši tu pas mane, ar liksi gyvas 
šioj baisioj kovoj.... gal žūsi nuo ąavo 
'brolių kardo, nes kas pažins tave svetimo
se plunksnose.... 
Liutavaras

[Glosto, bučiuoja Birutę]-: Ne laikas 
apie tai kalbėti, lik sveika, brangybe mano, 
mes einam laimėti’ ir gyvais sugryžti.... 
Pabėgčiau .aš nuo jų į sąvus, šią progą ga
vęs, bet ne dabar, nes tu čia lieki..... Bū
tinai turiu gryžti.... Linkėk tik man 
gerų pasekmių.... [Priklaupia prieš ją.]

[Kuprelis tėmydamas laiks nuo laiko 
j juos, atsargiai eina žvalgybą kad kas 
jų neužeitų.,]

Birutė
Viskas ką geriausio mano širdis gali 

linkėti, linkiu aš tau. [Duoda jam savo 
skepetaitę] Imk šią mano dovanėlę atmi
nimui manęs, ir sugryžk pas mane.... 
Liutavaras

Niekam neišsiduok apie mudviejų meilę, 
nes tas. butų mums pražučia. [Eina prie 
Kuprelio] Broli mano, tavo globoj palie
ku kunigaikštytę, mano širdies parri 
jį slapta, ir panaudok kada reikės.... Kai 
sugryšim į Airiogalą, aplaikysi tu savo 
atlyginimą.

[Dar pabučiuoją Birutei rankas”, Kup
relį prispaudžia prie peties, tuoj išbė
ga laukan.]

Kuprelis
[Apkabinęs nusivęrksuią Birutę]: 

eikim j bokštą. Linksmiau jam bus apleis
ti pili kada jo akis tave matys.... 
Birutė

Taip, skubėkim.... Nuramino jis 
o tau dėkui už supratimą....
[Abu išeina.]

Scena IV.
Atbėga per vidurį Albrechtas. 

Albrechtas
[Skubiai dairosi]: Kristina! Kur 

Noriu atsisveikint su tavim ir išgirst tavo 
linkėjimus man.... Nėra jos niekur šian
dien, lyg tyčia negaliu sueiti atsisveikint. 
Kai sugryšiu, būtinai reiks ją sau paim
ti.... Jei ne gražumu tai vogtinai, nes aš 
ią pamilau.... Jau turiu planus.... Pra
šalinus ją Meinhardui iš akių gal mano 
nelaiminga sesuo nebus taip kankinama. 
Išplauksiu aš Su ja Švedijon — lai patieks 
ten mane Meinhardas.... [Apsidairęs, 
nieko nerasdamas':] Kristina, taip norė
jau tave pabučiuot, bet jau nespėsiu'..*.. 
Tavęs čia nėra.... [Neramus gryžta pėr 
vidurines duris laukan.]

[Uždanga.]

ne,

ATIDENGIMAS KETVIRTAS.
Mėnuo vėliau. Eleonoros kambaris.

Scena I.

IŠ-

ma-

tu?

Eleonora
j [Ineina iš dešinės, nešdamos aukštą tau- 
rę ’padengtą juoda plačią skarele, kuri ap
dengia visą taurę ir jos ranką. Taurę su 
uždangalu padeda ant stalo.] Du keliu 
man liko — laimėt, ar pražūti..., Gana 
ašaras liet ir kankintis.... Paimsiu nuo 
dabar likimą Į savo rankas.... [Nekan
triai vaikščioja, baimėj ir susigraužime.] '

Scena II.
Ineina Feliksas.

Kokiu reikalu mane tamista reikalavai? 
Eleonora

Pirmiausia pasakysiu kad aš esu šių na
mų valdovė kada mano vyro nėra....
Feliksas

Taip, tamista. Toliau ?....
Eleonora

Toliau, reikalauju kad abbė išrengtum 
Į į vienuolyną tą pagonę perkrikštą', vietoj 
manęs, ir sugryžus Meinhardui pasakytum 
jog ji pati tai pasirinko, nenorėdama už 
jo prievarta tekėti....
Feliksas

Bet, garbinga maršaliene, aš to negaliu 
daryti; Meinhardas tuoj sugryžta; nera
dęs jos, o sužinojęs ką aš padariau, mane 
jurose paskandins.akmeni po kaklu pąri- 
šęs............ *
Eleonora

Jei bijai jo, duosiu tau tiek aukso kiek 
norėsi, galėsi dingti iš Rygos, ir jis dau
giau tau 
vienuolės 
prievarta

gė prieš tikrus tautos’' žmones 
susidėdami su marksiečiais, 
kurie neturi tikslo tautos rei
kalais rūpintis, bet viską ruoš
ti internacionalui.

Man atrodo kad Amerikos 
Lietuviai butų labai gerai pa
darę jei butų truputį palaukę 
ir sulaikę ugnį kaip jie dabar 
paleido. Butų daug naudingiau I 
buvę išnešti protestus prieš tą| 
ministeriją kuri leido net 60 
Lenkiškų mokyklų įsteigti. Lie
tuvoje. Tik pamislykit, skai
tytojai ir visi geri Lietuviai 
argi Lietuvoje yra taip daug 
Lenkų kad reikėtų jiems 60 
valdiškų 
vatinių ?

Tokie 
riai tik 
tautai.
Lietuviai pakęsti tokių panieką 
kad jų vaikai vėl butų kalbina
mi į Lenkiškas mokyklas ir vėl 
auklėjama juose Lenkiška dva
sia.- 
bos 
nįs

Rašo Lietuvaite.
Ak tas gyvenimas, toks įvai

rus, trukšmingas kad net galva 
svaigsta nuo to. Lietuvos Val
stiečiai Liaudininkai labai ga
bus Amerikiečius supykinti vie
nus su kitais. Taip jau jų gar
bė liepia jiems daryti, o Ame
rikiečiams negarbė yra jų klau
syti.

Aš girdėjau vieną žymų žmo
gų sakant: reikia lošti žmonių 
sielon taip kaip lošia bolševikai.

Aš sutinku, tame teisybė, bet 
ne šitame dalyke kaip dabai* 
daro nekurie Sandariečiai, ku
rie pašvenčia visą brangią 
Spaudą vien spirgėjimui. Kai 
praeis tas karštis ir pasilsės 
jų sielos esu tikra męs negalė
sim akių pakelti prieš savo 
tautos žmones kad mes patįs 
save susimušėm taip daug.

žmonės . visi yra kankiniai 
šiame pasaulyje; vieni kanki
nas ir kęnčia ir nežino už ką; 
kiti kęnčia už savo tautos gar
bę.

Truputį prisiminkim kas bu
vo 1924 metais kai ątvažiavo | bausmių, susimildami nelaiky- 
Neo-Lithuanijos studentai, K. i -----
Marčiulionis ir V. Banaitis, pa
rinkti 'pinigų del gavo draugi
jos namo statymo Kaune. Ko
kį lermą kėlė 
dininkai tarp 
kam tas buvo 
lermų vengė 
“Vienybė” ir

marksiečių pasamdyto Aguo
nos Grūdo pykinimui tautinin
kų Lietuvių vienų prieš kitus?

Šiame sumišime mes visi 
likom sumaišyti ir spirgam 
kiek drūti. Marksiečiai po to 
karščio nusigriebs sau taukus, 
o Sandarai liks spirgučiai, tai 
viskas.

mokyklų, šalip jų pri-

geros, širdies ministe- 
darė skriaudą musų 

Ar galėjo geros širdies

Ir kurie priduodat svar- 
argumentui kad krikščio- 
valdžią nuvertė bijodami

Valstiečiai Liau- 
Amerikiečių, o 
Reikalinga ? Tų 
tik “Dirva” ir 
studentus rėmė. 

Man atrodo kad šitie laikraščiai) 
neapsiriko. O dėlto neapsiriko 
kad Neo-Lithuanijos studentai 
buvo ir liko sargais musų tau
tos garjbės, Kas apgynė Lietu
vos. Universitetą nuo. žydiško 
peiso? Neo-Litliuanijos stu
dentai. Kas nuvalė Kauno gat
vėse žydiškus ir Rusiškus pa
rašus ? 
dentai.
Lietuvis turėjo juos pagerbti 
už jų drąsą tai padaryti, bet 
išėjo visai atbulai: pasipylė 
prieš juos šmeižtai visuose lai
kraščiuose, tik “Dirva” ir “Vie
nybė” šmeižtų netalpino, nesi 
šitie du laikraščiai netarnavo 
partijai, o tik Lietuvių tautai 
ir nurodė kaip reikia išlaikyti 
tautos garbė ir valstybingu
mas.

Dabar vėl lėtinas kad Smeto
na paėmė valdžią. Visi nerim
ti musų laikraščiai pašvenčia 
špaltas vien tik lermui. Bet 
man atrodo kad tas labai nege
rai atsilieps ant jų pačių, nes 
jie patįs save sumuša. .Tuk 
jie patįs save sumuša. Tie lai
kraščiai kurie visados stovėjo 
už Lietuvą turi teisingai pasi
likti su tauta, nežiūrint kas ją 
valdys, ir kovoti su visais prie
šais tautos.

Liaudininkai labai prasižen-

Neo-Lithuanijos stu- 
Ro’dos kas gyvas ir

. kit nereikšmiu argumento apie
- tas Lenkų' mokyklas, nes jeigu
- teismo bausmė buvo tik laiki- 
■ nas dalykas tai Lenkiškos mo-
- kyklos inėjo kaipo pastovus ir 
> su proga plėtotis ir nešti 
i musų tautai kokį padarė 
• kai jo Jagėlos ženybų.a 
. Lietuvoje del tų. mokyklų

virė niekeno kraujas ta 
užvirė 'musų čia Amerikoje, tą 
matant, ir mes turim tiesą ne
pakęsti to apsireiškimo kuris 
butų likęs pavojum visai tau
tai. I'“’ 5 į fe

x į ,lV.v pk, i ■ -.

As nesakysiu kad nepadarys 
ir Smetoniniai klaidų, bet tik 
per rimtas klaidas ir einam Įi 
geresnę ateitį.

Jei teisybė kaip vienas sako 
gavęs laišką iš Kauno aprašan
tį kad socialdemokratų subolšė- 
vikinti darbininkai sukilę už
darė Amerikiečių Drobės dirb
tuvę ir palikę mašinas bėgan
čias neleido užvaizdoms vidun 
neiti, apsiginklavę sergėjo in-1 
eigas, tai galim matyti kaip 
supranta tų darbininkų kurs
tytojai h- prie ko jie žmones 
ir kraštą vedė.

Man atrodo kad mums nėra 
reikalo taip šokinėti ir mokinti 
Smetonininkus, nes jie ten gy
vena ir mato daugiau negu mes 
ko reikia, ii' mes jų nepamoky- 
sim savo šmeižtais ir protes
tais.

Jau Valstiečių Liaudininkų 
organai atėję iš Lietuvos skel
bia kad Valst. Liaudininkai pa
sisakė nekelsiu jokio tr.ukšmo, 
nes iš to butų pavojus- visai i 
Lietuvai. Tai kam dar “San
dara” talpina raštus kokio ten

BA WS. Riu-re I SAVO kudKI0 butbU’

blogą 
Len- 

Jeigu 
neuž- 
visgi

kūdikiams kurie menki 
janti, nes, jis lengvai str 
teikia pilno maistingume

Be to kad tinka kudi' 
geriausias maistas nedap 
kui. Pažymėti tyrimai v 
Jos vaikų tarpe rodo kad 
tinami Eagle Pienu padi 
imant septyniais svarais 
gu tie kurie penėti pap 
pienu. Sek savo vaiką : 
sveirk dažnai. Atmink k 
riąs vaikas yra nedapei 
nas vaikas turi guti du š 
Pieno kasdien atmiešto 
virtdaliais puodelio šalį 
Duok paryčiais ir po pie 
vaikai dažnai ji labiau 
ginger ale, 
kiaušiniu ir

vaisių sunk 
skanskoniu.

šituos straiSkaitykit 
savaitę ir pasidėkit ateic

Siame skyriuje mes laikas 

nuo taiko gvildensime rei
kalus (domius būsiančioms 

motinoms ir molinoms jau* 
nų kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir taniai 
ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas^ kur} mes tu
rimo regu liūtiškais laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 
pcrgvildentl.

STRAIPSNIS 213
Baudimas

KŪDIKIU
GEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO

IR_, 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Auklėjant kūdikį reik vengti žiau
raus pabaudimo, kadangi jie nieko 
nežino kas gera, kas bloga. Kūdi
kis seka savo palinkimus, ir jei jie 
neveda ji geron linkmen, tai tėvų 
pareiga yra parodyti gerą. Perdaug 
tėvų yra apimti taip vadinamo “ne, 
daryk” įpročio. Jei tokie pašvęstų 
tik pusę tiek laiko parodymui kaip 
nukreipti kūdikio noringą domę į ku
ri* nors sveiką ir normališką kelią 
tai turėti} kur kas linksmesnius val
kus. Kūdikis yra opus tvarinys ir 
turi visus suaugusio žmogaus palin
kimus, ir įeigu jo palinkimai nuola
tos yra draudžiami tai jis verstinai 
turės jieškoti kokio nors neigiamo 
kelio ir išeigos.

Sergantį Kūdikį
Jaunas kūdikis, gavęs karštį, turi 

būti tuoj guldomas į lovą vėsiame 
ramiame ir gerai išvėdintame, kam
baryj Reikia jam leisti ilsėtis ir 
miegoti kiek tik nori. Kūdikis kurs 
neramus, piktas ir turi kokį nors 
skaudulį, bet be karščio, irgi taip 
pat reikia užlaikyti.

Pamatinės Reikmenis Prižiūrint
Sergančio kambarį nereikia paver

sti j sueigų salę kūmutėms ir kaimy
nams. Nors kūdikis ir nesirgtų lim
pama liga, bet geriausia reikia at
sidėti jį nuo kitų vaikų iki liga bus 
pažinta. Sekant šitą atsargą bus 
galima išvengti daugelio 
ligų.-ipletimosi.. šį. . , _

limpamų

Ar jūsų kūdikis verkia? 
vuojasi ir nerimsta ? 
veikiausia
Jei negali žindyti savo kūdikio, ir jei 
jis neauga iš krutu pieno, duok jam 
Borden’s Eagle Pieną — pieną kuris 
laimingai išaugino. šimtus lankstan
čių kūdikių. Lengvai pagaminamas 
— tik atmiešk virintu vandeniu kaip 
nurodyta. Per 65 metus motinos da
vė Eagle Pieną kaipo vieną milži
nišką sveikatos dovaną savo vai
kams. Ji gydytojai rekomenduoja

Jei
jo maistas jam

Ar ner- 
atip tai 
netinka.

“Plaukite po Amerikos
Nupiginta ten ir atgal 

trečia klesa į

LIETUVj
tik $203.00 ir brangia 

Cherbourg ar Bren

DABAR laikas daryti j 
lankytį tėvynę 192 

Jūsų naudai išeis pati 
nepaprastai gerų įrengimų 
ir operuojamų Suvienytų 
Valdžios.

Ten rasite patogumų ke 
kurias nebuvo sapnuota 1 
atgal, su specialėmis ekst 
sudarytomis iš jūsų pačių

Vasario menesį išpla
S. S. PRESIDENT ROO 

Vasario 9
S. S. GEORGE WASH! 

Vasario 19
S. S. REPUBLIC 

Vasario 23
S. S. LEVIATHA 

(via Cherbourg) 
Vasario 26

Jūsų vietinis laivakorčii 
galės suteikti pilnas inf 
apie šilus ir kitus išplaukiu 
apie speeialcS ekskursija 
yra ruošiamos; arba rašyk 
pas:

Unite 
States Iii 
p Hotel Cleveland Bld. Cl 

45 Broadway, New York

DYKAI PATRUKUSIU,
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Pla]

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss 
1 “B” yra atsakančiai nutaikinta 

te tokiam vartojimui, kad sulaikii 
crificc ir taipgi prilaiko vidurių 
pastarosios neiSsisvertų į lauko ] 
Juškaitės yra rezervuaras. Šiame 
re yra stebėtinas sausinantis susil 
znedikalas. Kai* greit šis medikalas 

sušildytas^ 
leidža ir i 
mažą skylui 
ra pažymėti 
•*C’* ir yri 
per mažas 
lutes, kad i 
nusilpnėjusį 
lūs ir veiki 
darymo sky 

"F” yra 
PLAPAO-P. 
kuris tūri 
pintas per 
nepaliečiant 
vadinto frai 
dalies* iši 
kad davus 
stiprumą ii 
PLAPAO-P.
Išmėgini 
Mano K 
Aš noriu 

rodyt pats 
tais, kad ji 
pergalėt sa1 
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus i 
rūmą ir tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavo. 
veržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžta 
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, 
energiją, stiprumą—

Ir jus atradote ir jaučiate geria 
siškai ir jūsų draugai patėmija jus 
j ano pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų t 
pergalėtas ir jus širdingai dėkave 
už stiprų paraginimą priimt DABA 
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie; Reikalaudai 

Dykų Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę 

pinigų, už Dykai Išmėginimų, Pla] 
jums nekaštuoja, apart to, jis j 
pa^rąžint sveikatą, kuri daug vertė 
žibantis auksas. Priimk šį dykai 
n|mą” šiądien ir jus busite linksni 
gyvensite, pasinaudoję šia proga, 
atvirutę, a rbd išpiįdykite kuponą ši 
grįžtančia krasa jus aplaikysite 
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. 
48 puslapių knygutę apie patrūkiu 
pančią infprnjaęijūs apie būdą, k 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ry 
diplomu .Grand Prix Paryžiuje, • 1 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo 
šaus užgavimo. Jeigu jus turite 
draugą, pasakykite jam apie šį didi 
lymą.

5,000 skaitytojų galės gaut šį iši 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, 
viršijantis. Kad netapt apviltu, 
DABAR.
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negrąsins.... Sykį ji priims 
rūbą, Meinhardas negalės jos 
už moterį paimti....

(Bus daugiau)

TEI jus negalit penėti savo 
u krūtimis kūdikį, pasirinkit 
maistą kuris butų maistingas ir 
lengvai virškinamas, kaip geros 
motįnos pienas. Duok savo
kūdikiui Borden’s Eagle Brand 
Condensed Pieną, geriausį mai
stą del del kūdikių—jis buvo 
vartojamas per paskutinius še
šiasdešimtis devynis metus šim
tų tūkstančių moterų.
Jei Jus ^rlsh»sito mums Siti) pūskelblmi) 
bu Jūsų įvardu ir adresu, arba prisiusite 
mums atvirute, mes pasiųsimo Jums, 
dykai, painoĮųlniinii Jūsų kalboje kaip 
poneli Jūsų kūdikį; tftipgi vaikų knygutę 
Ir kitokios įdomios literatūros; Parsiduoda 
Visose vaistinėse ir grosernėse.

THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg., New York, N. Y.

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

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pins 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, Kurį jus galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir. svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą ta’jp 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
mediką les mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastoj 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’ padare pri

sietas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias* ir senas patrūkimo ligas. c
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina1 ypatybę PLAPAO-P  AD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai' j labai, trumpą 
aiką aplaikomos pasekmės,

Tas yra todėl, kad veikmo yra nepaliau
janti—naktį ir diena kiaurai per 24 valan
čias. Nėra Neparankumo, nesmagumo, .nei 
skaudėjimo. Dar apart to jpinuįjė-po-nunu- 
tei, kuomet jųa 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 pa£elbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai’ iSrokuotas, patėmi- 
jarit drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

PLAPAO-PAD, yrą padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E”,- kuris yra pritai
kytas prie_ kūnų' krutėjimų ir visiško smagu- 

■> jį derėt. Jo. vidųris yra limpantis (nors 
ug .skiriasi nuo limpančio plasterįo), kad 
saugojus paduškaitę "B” nuo slankiojimo 
pasitraukimo- nuo tam tikros vietos.
*Ą" yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
ris prispaudžia sunykusius, hūsilpnėjusius 
įskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
išlinkimo.

SIŲSK KUPOLĄ ŠIANDT 
PLAPAO LABORATORIES 

Block 3374, St. Louis, B 
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. I 

Knyga apie Patrūkimas.
Vardas .................................. ...........
Adresas ...............................
Grįžtanti krasa atneš dykai išmeg.
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UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Zbwie!

fast !

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIM AS

$8975
APEX

your face so

Tires ir Auto 
Specialistai suliejime. . 
St. Clair Ave.
Penn. 0783
W. SMOLK, Prop.

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandelis 

reikmenų.
7208

Such ,^i

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

Trečiadieni
Lewis Stone ir Anna Q. Nilsson 

in “MIDNIGHT LOVERS”

ANTRI MORTGEČIAL
MR. FELDMAN 

214 SOCIETY FOR SAVINGS BLG,
Cleveland. (2-1)

H. & S. Electric Co.
SKALVIAMOS MAŠINOS 
VACUUM VALYTOJAI

I Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

The Buckhorn Coal Go.
ANGLIS DEL. NAMŲ IR 

GARO GAMYKLŲ.
9t78 East 671 h Street

Geros Rūšies.
Rand. 1571

Geras patarnavimas
Rand. 5495

.'Išdirba Visokius Metalinius dalykus, 
Lubas, Nuotakas, ir viską kitą, j 

Dirba viską del pečių ir šildymo.
6935 Superior Ave.

Nedėiioj: RIN TIN TIN 'in 
“WHILE LONDON SLEEPS” 

" Pirmad-.Antrad. JOHN GILBERT 
.‘BARDELYS THE MAGNIFICENT'

me. Have you

Šiandien ir Rytoj 
Į -“HER MAN O’ WAR” ir 

“THE BLOND SAINT” 
j šeštadienį: JOHIINY HINES in 

‘.STEPPING ALONG”

one į

GAS OFFICE
•,W.W.,.WAW.W.V.V.V.“.VW.W

BY LOUIS RICHARD

/— THRT MOLD 
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Ffuy PERSON 
wny you shoui

TRU.ORS CHEST
FOR RBOUT

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

6411 Superior Ave.
Bandykit musų Vaistinę pirmiau
sia—Mes užlaikom prekes geriau

sias ir kainos teisingos.

KURIE GARSINASI 
“D I R V O J E”

A good administration, like 
good man, needs no defense.

Randolph 6332.
Cleveland Sheet Metal 

Works

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikaje kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Furnasai

1169 East 79th St.
Randolph 5977

to: 
and

drug store cowlx>y’s mot- 
“Twenty years a cowboy 
never missed a ealf.”

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sieninės Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS-^ 
7720 S. Clair Ave.

Phone Rand. 5440
7820 St. Clair Ave.

Phone Rand. 4931

Superior Hardware Co. j 
Geleždaikčiai, Cino Reikmenis, Pečiai! 

Maliavos, Stiklas, Etc. 
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. I 
Sleitų ir Žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas E. 65th St. Į

— Patarimas Dykai —
“Dirvos” Skaitytojams. 

Už PATARNAVIMĄ MOKATE. 
HENRY J. MENDELSOHN 

(Advokatas iš Kauno) 
1387 East 24(h Street Cleveland

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėlės ir Induose Augintos 
Į Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Specialiai.
1203 East 79th Street

Florida 3992-J

.SIXTY DAYS! NEXT CASE!
“Guilty or not guilty ?” ask

ed the judge sternly of Rastus, 
charged with chicken stealing.

“Not guilty, Judge.”
“What is your aliiii ?”
“Alley by which?’5’
“You heard

an alibi ?.”
“You mean

which Ah got
th’ alley by 

away, Judge?”

Estella Beauty Shoppe Ar jus manot būdavot
1218 East 79th St. ar taisytis namus?

SraSra Plaukų Kirpimo is i 
Marcelin viiiio Parlor

K) -r-M Kerpam, Plaunant ir ■
K NteįP gražinant.

Aptaisoin veidą irjj|
.. -F“" tam panašiai. , I
Telefonas Pennsylvania 1250

Mefe galim suteikt jums planus 
—suteikt patarimus apie finan- 

ir duoti jums geriausią kai- 
ir duoti geriausias kainas 

ant Medžio, Stogo dengimo, ir 
čia pat jūsų kaimynystėje.

The George N. Comfort 
Lumber Co.

5459 Hamiltcn Ave.
Randolph. 5080.

Fashion note: Last winter 
overcoats will be worn, as 
usual, by most of the men who 
could easily afford new ones.

—:-----o---------

He: 
red?

She:
He:
She:

’Cause.
’Cause why?
Causemetics.

Success is getting what you 
want, happiness is wanting 
what

happiness 
you got.

The belles used to wear
Flaring crinolines vast, 

Their beaux donned a pair
Of tight pants

Today the belles’
Are of scanty

While all the young flirts
Affect crinoline pants.

.‘.".W.SSV.WAW.W

The most popular form 
disarmament seems to be the 
removal of sleeves from dres

& Relieve 
Hoarseness 
Sore Throat 

Coughs

čMade by
Lambert Phanuaca! Co., Saint Lcuif, U. S. A.

The East 79 th St. Shoe Į 
Store

1149 East 79th St.
Moterų Arch Supporters Čeverykai I 
Visokie avalai riebioms moterims sui 
plačiom pėdom, Profesoriaus Starr' 
moksliškai išdirbti avalai. Patent į 

odos, Satino ir Suede.

Hats FAVORITE Capš
DIRBTUVĖ

Malan Auto Service i
Genera lis Taisymas ir Apžiūrėjimas j 
Išdegina Carbon, Sulieja TrūkimusI 

ir (sudeda breksus.
Automobilių riekt rikieriai

7321 Superior Ave.
Tel. Penn. 572

Randolph 0758
P. J. Pickett

PLU MERIS, GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIU BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikama 
ant pareikalavimo.

7407 Superior Ave.

One of the heaviest loads toj 
carry is a bundle of bad habits.

------—o---------
“And what are you! going to 

be when you’re a big, girl, my 
dear ?”

“Oh, I’m going to be a steno-! 
grapher so I can eat my break
fast at a soda fountain.”Randolph 1822

Į Hoedl’s Music House
į IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI 

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

7412 St. Clair Avenue

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

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

Telefonas Florida 3367 RX.

VMAMVAVWcMVAWM?

Marcella Karuža 
many matrimonial ties, are bow-7 
knots! they pull out too easily. | 

-------- o-RŪKYKIT
John M. Sųlzmann’s j 

Cigarus
■Se—15c ir 3 už 50c I

E Unijos darbininkų— 
Rankų darbo.

7 Padaryti iš Porto Rico ir 
Havana tabakų.

John M. Sulzniann Mfg. I 
6802 Superior Ave.

Frank Cerne
BRANGMENŲ, RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVE 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465
930 East 79th Street

Penn. 999

SPECIALIAI SPECIALIAI!
9 pėdų per 12 congoleum patiesalai' 

reguliariai $16.50 iki $22 vertės I 
per šią savaitę po $11.99.

National House Fum. i 
. Supply Co.

5810-5812 Superior Ave.
Randolph 7271

Lengvi išmokėjimai jei norima. i

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

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

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER 
CO.

7800 Superior Ave.
Atdara Utar., Ketv. ir /Penkt. v.

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
6.926 Superior- Aye.

Valome Ševerykus ir Skrybėles, da- 
siuvamo padus. Darbas* .atliekama 
gerai. Kaliošai padaroma kaip nauji.

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVIMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

PADARGAI IR MALIAVOS.
Visas maudynės kambario Įrengimas už $49.00.

7110 Superior Ave. Phone Randolph 17-59

It’s a Weird Mixture
The hootch is so full 

number of things—that 
staggers around like the drunk- • 
est of kings. 7

Many men are like poor 
mucilage—they 'stick to 
thing.

Theatergoer—Could you 
lige me withya program?

Attendant »— Yes, but 
show’s nearly oyer !J

‘'I know that, but I want to 
prove ’to my) wife where I’ve 
been.”

reasons
The one

are a million and one 
why girls leave home, 
reason is a man.

I Snapped kvm. 
but he was 
Oomp

Nekeskit Šalčio!
Staigi šiluma, kada prireikia, ir kur tik reikia — 
Radianfire§ yra butini ir ekonomiški žiemos pa
togumai. Jų didelis patogumas yra' priežasčia di
delio jų reikalavimo. Taigi gausite:

Speciales Išlygos Per šitą Mėnesį
Tikriausias Humphrey Radiantfire

$ 2200
$4 įmokėti ir 

po $3 į mėnesį 
per 6 mėnesius.

PRIJUNGIMAS DIKAI
Kur reikia privesti paipą toliau, arba įrengti kaminą, 
tą mes padarysime tiktai už vienas lėšas.

F. R. HUTCHINSON
E. Sixth Et. ir Rockwell

SQUIRE EDGEGATE - Wf Should Judge That the Fight Started Immediately After the Wedding March!

or THE MOST
UNPHRDOnR cl. El

no you
THlHK OF

NOT -be the.

Jo

Non Žinot
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandeny; 
kaip gyvena artimi ir tolimi kai
mynai. koks jų gyvenimas ir 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYK

Jame rasi visa trumpai, aiškią!, 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus, įvairiausius nuotikius tau
tų ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslų tiek iš Lie
tusių, tiek ir kitų tautų gyveni- 
'hio; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražių apysakų žymesnių Lietu: 
vių ir kitų tautų rašytojų, indo- 
miausių įvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug nau

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” yra vienas turinin
giausių ir pigiausių Lietuvių 
laikraščių. Eina kas savaitė 
knygos formato, 32—48 puslapių. 
Prenumerata Amerikoj S3 met. 
“TRIMITO” Adresas: Kaunas; 
Laisvės Al. 26. Lithuania.
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YOCHUS
PO LIETUVĄ
PASIDAIRIUS i

DIRVA

VIETINES ŽINIOS

tkreipkit atidų čionai ir 
cit kaip viskas atpigo! 
Kalėdų tai viskas pigiau 
iaučių: valymas, prosy- 
pataisymas visokių dra-

ir tai moteriškų ar- vy-. 
Viską padarom daug pi
eš po Kalėdų kriaušiui 
is veikti tai džiaugsimės 
>o gavę kad nereiktų dy- 
iapoj sėdėt, Atsilankykit

; nevėžyje 20, Kupiškyj 10, Kal
varijoj 3, Kazlų Rudoj 3, Vir- 

įbalyj 4, Kybartuose 3, Kėdai
niuose 4, Alytuje 3, ir viename 
didesniųjų komunistų centrų, 
Biržuose, tik 3, nes čia 
nistai buvo išsislapstę, 
vėliau ir čia suimta per

DIRVOS” LAIDOS KNYGOSkurie ėjo namon dainuodami 
“Reikia tept, teikia tept, rei- 

|| kia gerai tept”' (turbut kad 
“Dirva” vėl tokį vakarą paren
gtų). į

Programas buvo puikus
Visos dvi valandos suvirs 

> programo praėjo labai gyvai ir 
pergreitai, rodės norėjo visi 
dar- daugiau, ir vis dar šaukė 

. kad Sarpalius padainuotų, bet 
juk negali per naktį dainuot.

šitą cirką sugalvojo gerb. A. 
Vanagaitis savo pereitu atsi
lankymu, ir prie jo ruošėsi nuo 
pat Spalių mėnesio. Susiruošė 
daug naujų dainų ir šposų, ir 
nors ko neverkė kad su savo 
artistais negalėjo susieit nei 
keliom dienom iškalno pasipra- 
ktikuot, bet ar publika jautė 
kad čia vaidina “amatoriai”? 
Ne. Olšauskas , tiesiog-iš trau
kinio skubėjo ir puolėsi ant 
sCėifdk. Sako jis treine ir nusi- 
grąmifavo.

Bet viskas gėrąi’į išė'jp, įę vi- 
$i liko daugiau užganėdinti ne
gu kitados kada, nes įvairumo 
buvo tokio kokio niekas nepa- 
ruoš kaip tik* Vanagaitis, ku
ris- savo vanagiška prigimčia 
nužiūri žmones ir nutaiko lai
ką, o tada tik pykšt, o kiti į 
tai žiūrėdami galit verkti....
'šis vakaras buvo renga “Dir

vos” naudai, ir reikia tarti šir
dingą ačiū Karoliui SarpaliUi, 
kuris prisilaikydamas “tepi
mų” kaip Vanagaičio daina ei
na, patarnavo “Dirvai” dykai, 
už paramą kokią “Dirva” su
teikia jam jo ristynėse miesto 
auditorijoj.

Marotta, kuris irgi atsilan
kė į šį vakarą, stengiasi gauti 
Sarpalių padainuot per radio.

Sarpalius apleido Clevelandą 
antradienį ir išvažiavo į Glen 
Lyon, Pa., pas savo brolį dak
tarą'dviem savaitėm vakacijų, 
nes po tankių ristynių jaučiasi 
nuvargęs, o už dviejų savaičių 
turi ristis su vienu iš smarkiau
sių rištikų Bostone.

•Vanagaitis sto Olšausku išva
žiavo į Detroitą','’kur krėtė' sa
vo šposus-Sausio 12 d. Lietuvių 
salėj. Spragilas.

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

Trimitas — daili knyga įvairių patriotiški;, ro 
tiškų ir juokų eilių. Parašė K. S. Karpav 
JUsIapių 144 ........ ............... ,.............. ..

Tėvynės įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. P: 
Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais g 
žalia spalva. <80 puslapių ....... .... ............... ..

Ašaros ir Džiaugsmas — Rinkinis įvairių eilių 
karnų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. 1 
šil Juk Baniulis. Pusk 107 .................. ...

Tautos Vainikas —- Puikiausia dainų-eilių ir d 
niacijų knygelė. Telpa joje K. S. Karpavii 
A.. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir mei 
eilės. Pusk 172 .... ........................................

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių 
torių, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamav 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 ......................

Mohameto Kelionė į Dangų — aprašymas Hoh 
tanizmo- ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo, 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. 
pavičius. . 1919. 125 pusi. ....... ..........

Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meilės ir 
paveikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokins 
dalyku. Pataąė K. S. Karpavičius. Su pav 
lais. Knygelė turį. 94 pusi........

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy 
Žingeidus ir užimanti skaitymai, 
tė A. A. Tulelįs. 160 pusi......
Tvirtais audimo viršeliais . ...

mokslas — POEZIJĄ — BELETRISTIKA
Žmonijos Istorija — žingeidi pbpuliariška istorija 

apibudinanti žmogaus gyvenimą ant žemės nuo 
preistoriškų laikų iki dabar. Tai darbo žmogaus 
istorija, lengvai suprantama, su daugeliu ilius
tracijų. Parašė Van Loon. Vertė V. K. Račkaus
kas. 610 puslapių. Apdaryta .............................

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
į tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. ... 
Drūtuose audimo viršeliuose ............................

žemės Kaimynai Dausose — aprašymas visų didžiųjų 
ir daugybės mažesnių žvaigždžių matomų mums vi
są metą aplinkui; su žvaigždžių piešiniais ir su ap
rašymu pasakų ”isų Žvaigždžiu grupių — gyvulių 
ir žmonių danguose, kokius sudaro žvaigždės. Pa
gal Olcott ir kitu, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 m............................... . ...........
Audimo viršeliuose ....................................... .........

\ttilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — .Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. <5. Sirvydas. Pusi. 208 .......................... S1.00
Drūtuose audeklo apdaruose -.................................. $1.50

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 
amžių didžių • kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoriją. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pusi......$1.00
Ta pati audimo viršeliais ..........................................$1.75

Candidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei- . 
lė, kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Paraše garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių. 
Kaina 50c. Audimo viršeliais ..........................

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
kij žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. Pusi. 55............................

Lietuvių Prabočiai Lydai ,•— Istoriškas aprašymas 
s movės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu
bąs Lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvydas. Vi
st puslapių yra 35....,................ . ..... ...............

Filosofijos Straipsniai—žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budnikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. Pusi: 232 ..$1.09 
Audimo apdaruose ..................................................$

Teisvbės Pasakos — Rinkinis įvairių Igražių apsaki- 
niėlin nritnikintu prie žmonią apsiejimų ir budo. 
Sutaisė M. Šalčius. Pusi. 67 .............................

Laimės Bejieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi..................................................

Krislus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi: 43........

Vienuolyno Slaptybės. Ihdomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A. 
152 puslapiai ............. ......... ................................

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočlcareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius .................................................,.$1.25

V anagaičio-Sarpaliaus 
“Ristynės”

(Pabaiga nuo 8-to pusi.)
Tie protestonai lupas sučiaupę 
tylėjo. >»-<•,

Visi tylėtojai tiktai paplojo, 
kaip jie yra pasirengę koncer
tuose daryti, daugiau nieko iš 
jų neištrauksi.

Scenoje dainavo visi keturi: 
Vanagaitis, Olšauskas, Sarpa- 
lius ir Zdanis.

4.00

LIETUVOJ SUIMTA i 
DAUG KOMUNISTU I 

—
Kaunas. — Kadangi ir patįs 

kariumenės žygiai įvyko sąry
šyje su organizuojamu komu
nistų sukilimu tai jau sudarant 
naują vyriausybę pirmų pir- 
miasia buvo griebtasi užkirsti ( dešimtis, 
kelią neramaus elemento gali- Suimtųjų tarpe be eilinių ak- 
moms riaušėms. tingų komunistų veikėjų ran-
Y Jau iš Gruodžio 17 į 18 buvo dam nemaža ir jų vadovų, kaip 
suimta visa eilė komunistų: tai; Karolis Požėla (komunistų 
Šiauliuose 20, Kaune 40, Kur- partijos centro komiteto pirmi- 
šėnuose 6, Panemunėje 9, Rad- ’ ' ’
viliškyj 4, Naumiestyj 6, Vį!- 
kaviškyj 7, Marianipolėj 6, Pa

komu- 
Diena 
kelias

8
x x

K. E. YOCHUS 
ussell Rd. Cleveland 
r, kampas E. 69th St. 
onas Florida 3367 RX.

' s
GjS

Babies Love It

well

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

Better than a Mustard Plaster

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

Oh 
[Henry! 

America's
Finest 
Candy!

Mail 10c for copy of 
new Oh Henry! recipe 
book showing SIXTY 
new recipes. Write _______

Williamson Candy Co. ■ i . ■ 
Chicago, 111. ~ ~
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a
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'Jori Žinot
įsi Lietuvoje, plačiame 

ore ir ant vandenų;
ena artimi ir tolimi kai- 
toks jų. gyvenimas ir 
; plėtojimąsi —

SKAITYK
LIMITĄ 
si visa trumpai, 
s suprantama kalba pa- 
apie naujausius išradi- 
iriausius nuotikius tau- 
lonių įvairiose epochose,, 
ų paveikslų tiek iš Lie
sk ir kitų tautų gyveni- 
ų, straipsnių svarbiau-' 
enos klausimais, > daug 
pysakii žymesnių Lietu- 
tų tautų rašytojų, indo- 
įvairianybių, juokų poil- 
idai ir -daug daug nau-. 
ngų pasiskaitymu. , 
s” yra vienas turiniu-, 
ir pigiausių Lietuvių 
j. Eina kas savaitė, 
ormato, 32—48 puslapių. ' 
rata Amerikoj $3 met. 
'O”. Adresas: Kaunas, 
Al. 26. Lithuania.

.75
$1.25
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Nuo pleiskanų
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Eagle Brand išaugino 
daugiau sveikų kūdikių ne
gu kiti kūdikių maistai.

EAGLE BRAND
CONDENSED f .ILK,

PALENGVINK 
SKAUSMĄ

Niekas nesuteikia tokio ra
minančio palengvinimo kaip 
nriginalė Baunie Bcn^ę.,-įjį. . 
pradeda varyt skausmą kaip, 
tik užtepi skaudamon vieton.

BAUME BENGUS!
(ANALGE5IQUE )

Mrs. Winslows 
Syrup

cinkas), Greifenbergeris (Mop- 
ro narys), P. Glovackis (rau
donojo jaunimo organizato
rius), Adomauskas (buvęs Ma
skvos kurjeris), Vincas Euge
nijus (žymus kalbėtojas), Ka
zys Giedrys (komunistų parti
jos centro komiteto narys), Re
tail černyj, Albertas Kilekevi- 
čius (‘Darbininkų Atstovo’ re
daktorius, palaikęs visą laiką 
santikius su Kapsuku) ir kiti.

Suimtų komunistų tarpe yra 
ypatnigai daug žydų. Vienų 
žydų komunistų yra suimta ne
toli, šimtas.

Iš rastų pas suimtuosius do
kumentų matyti kad daugiau- 
>sia komunistų perversmui ruoš
ti pasidarbuota žydų. Nėra 
miestelio kur žydai komunis
tai nebūtų įsteigę komunistų 
jačeikų. Jų planas pervers
mui buvo gana smulkiai suda
rytas ir jei butų suspėję įvy
kdyti tai butų įvykę daug krau
jo praliejimo. Bet laiku, apsi- 

’ žiurėjus komunistų planai griu- * 
vo. Jų daugelis, bijodami gre
siančios bausmės slapstosi, ki
ti persikelia per sieną, ypač pa
bėga į Rusiją.

Iš surinktų davinių aiškėja 
kad nemaža ir socialdemokratų 
traukiasi iš Lietuvos, 
nistų 
toliau, 
d egos 
ant greitųjų nėra galima visos 
peržiūrėti. “Lietuva”.

Komu- 
suėminėjimas tęsiasi ir 

Surastos pas juos me- 
yra tokia gausybė kad

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

NUŽUDĖ KAIMYNĄ
Gruodžio 10 d. Navikų kai

me, Keturvalakių v., Vilkaviš
kio ap., nežinomas piktadaris 
nužudė ir apiplėšė to kaimo gy
ventoją Albertą Taubą. Atvy
kus žmogžudystės vieton poli
cija sulaikė įtariamą žmogžudį, 
to pat kaimo gyventoją, Juozą 

, šlivinską, 26 metų, pas kurį lai- 
I ke kratos rasta 500 litų pinigų 
Į ir visokių prekių, šlivinskas 
kvočiant prisipažino kad -į Tau
bą šovęs du kartu iš revolve

rio. * “L.”

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care’’ 
or “Eye Beauty" Book

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

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

Jiedu’ dainavo ke- 
tarp savo pasikal- 
visos šj sykį buvo

Vanagaičio-Olšausko Cirkas 
šitie du senai pažįstami mu

sų dainininkai-juokdariai suve
dė sceųon visą manažereją: asi
lus, kupranugarius ir kitokius 
sutvėrimus, 
lias dainas 
bėjimų, bet 
naujos.

Ar nestebuklingas yra tas 
radio? . Ką? Labai stebuklin
gas. Ba per radio Vanagaitis 
su Olšausku turbut daro savo 
repeticijas, ba kaip atvažiuoja 
į Clevelandą, vienas iš Chicagos 
antras iš Detroito tai ima ir 
lošia be jokio nieko....

Olšauskas buvo pasirengęs į 
pavargusį tiligentą ir pradėjo 
su Vanagaičiu nuo savo bėdų 
ir ką per langą matė.

Pianu akompanavo Zdaniui, 
Vanagaičiui ir Olšauskui Biru 
ta Vaitkevičiūtė.

jų tiek 
ristynių 
klausyt

Sarpaliaus Dainavimas
Visįi žinojo kad Sarpalius yra 

ir dabar galit spėt ar 
susigrūdo pažiūrėt jo 
su Vanagaičiu, ar pa-' 
kas iš jo do daininin

kas, o paskui' j laikraščius tept, 
tept l... Spėkit.

Išeina Sarpalius su natomis, 
o Vanagaitis su pianu turavot. 
Mergos kurios miesto auditori
joj visa gerkle rėkė kad Sarpa- 
Jius nepasiduotų, dabar išsižio
ję laukė kaip jis padainuos.

Kurie buvo sunešę savo 'kri- 
T’skas ausis Sarpaliaus daina
vimo '‘klausyti pradėjus jam 
dainuoti “Kur Bakūžė Samano
ta”, ramiai atsiduso ir laisvai 
atsisėdo savo sėdynėse, nes Ka
rolio balsas pasipylė švelnus, 
malonus ausiai ir jaumsams, ir 
lengvai valdomas, nors jis netu
rėjo laiko praktikuotis visą šią 
žiemą, ir į Clevelandą atvažiavo 
tą patį rytą kai reikėjo dainuo^ 
ir gerai nuvargęs iš kelionės 
(atvyko iš New Yorko) nega
lėjo gerai praktikuotis.

Bet reikia pasakyt kad musų, 
publika yra initeligentiška ir 
moka pažint gerus balsus, todėl 
vos nutruko dainos balsas visa 
salė suužė plojimais lyg Sarpa
lius butų kokį garsų ristiką pa
guldęs.

Antra jo daina buvo “Nemy
lėjau vakar”, kuri irgi iššaukė 
vienbalsį aplodismentų.

Trečia daina buvo nauja Va
nagaičio dar negirdėta Cleve- 
lande, “Aš Bijau Pasakyt kad 
Myliu”^ labai graži ir romantiš
ka, kui’ią Sarpalius išmoko tą 
pat dieną. Ir šitą atliko labai 
puikiai, ir visi apgailavo kode! 
Sarpalius daugiau nedainavo.

Ne dykai Vanagaitis tvirtino 
kad Sarpalius turi gerą barito
ną.

Po Sarpaliaus dainos, Vana
gaitis sakė deklamaciją apie 
scenos artistą, kad iš jo išeina, 
viskas 
sas garsus kvartetas išstojo su 
savo gerklėm ir Vanagaitis už- 
riktavo kad dainuotų ir pįblika 
ir užtraukė “Plaukė žąselė per 
Nemunėlį”, 
nemiegojau’ 
išėjau į girelę volungių šaudy
ti”.

Tuo programas ir baigėsi ir 
visi pradėjo ruoštis šokti, o ne-1

ir niekas, pagaliau vi-

šią naktelę miego 
ir paskutinę “Aš

2.25

1.00

.25

.10

.25

.35

25

1.00

vaizdelis, ti 
de Maupas 
Parašė ir

TEATRALIŠKI VEIKALAI

Algis ir Giedrutė — tragedija iš Lietuvos krik: 
mo laikų, 1200— m., penkių aktų. Graži, i 
truota ir spalvuota. Lošimui reikia 9 vyrų 
moterų. Parašė K. S. Karpavičius. 12x140 į

Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Para'ono Sa 
(aktas II) — bibliška meilės drama, ne relig 
ir ne prieš-religif ka), iš laikų Juozapo patekii 
Egiptą. Parašė K. S. Karpavičius. 117 pusi 
3 paveikslais. Lošia 3 moterįs ir 10 vyrų.

Samsonas ir Delila — dviejų aktų bibliška m 
tragedija. Nėra tai religiškas ar prieš-religi 
veikalas. Parašė K. S. Karpavičius. Lošime 
kia 9 vyrų ir 5 moterų. 110 pusi...............

“Kryžiokas” — dviejų atidengimų komedija iš 
tuvių krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas : 
buna šiais laikais, o antras 13-me šimtme 
Lošia du vyrai. Parašė K. S. K. 24 pusi. ...

Veidmainystė ir M eilė — garsi klasiška Schi. 
tragedija. Liuosr.r vertė P. Norkus. 182 pusi

Rytų Pilis,— drama 5 aktuose, 14 atidengimų, 
rašė Henry Wood. Vertė B. Skripkauskaitė.

, puslapiai........................................................-...........
Du Bailiu — Lietu’ iška komedija vieno akto. V 

Šeinis.
Kada Mes ------------ . ...

Norvegų rašytojo Ibseno drama apie tai kad 
kas praėjęs nef ryžta, ” 

Tulys. 111 pusi. ...
Grafas Kaimiečio Eernu —- 6 aktų komedija s 

nomis ir šokiais. Vertė Z. Bagdžiuniutė. 50 j
Tremtinis — Žinge'di Augusto Strinbergo dram; 

pradžios krikščionybės, ir pagonybės kovos su 
Vieno akto. Ver'.ė A. A. Tulys. 47 pusi. ...

Užkeikta Mergelė — Sceniška pasaka, keturių a 
Lengva lošti. Perengė V. J. Pietaris. 35 pu

36 puti.................. .. ........................
iš Numirusių Prisikelsim.®. — Gan

Trijų aktų. Vertė A

l«jį
. 6820 Superior Ave Cleveland, O
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EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
At yoar druggist, 2 Sc 

The Knight Laboratories, Chicago
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VALET
AutoSirop

Razor
Pats 

Aštrinusi
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= Prospect 2420 Central 1766 :
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. j
| Geiierališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- Ė 
g tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- Į 

kuojam, išleidžiant ir sukraunant. :
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio. [
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Didžiausia Pasaulyje

Dviejų Centų Verte
FA U centai yra tai lėšos viskas kiek kainuoja per sa

vaitę varymui elektriškos skalbiamos mašinos. 
Tie du centai nuima nuima nuo jūsų pečių visą 

vargą trynimo ir gręžimo sukimo ir paveda viską at
sakančiam tvirtumui elektriško motoro.

Skalbiama mašina sutrumpiną skalbimo laiką po
ra ar trimis valandomis.

Ji prisideda prie jūsų pasilsio, apsaugoja sveika
tą, prailgina jaunystę.

Kur galit gauti daugiau už du centu?
Aprūpinimui savo namų su .elektrišku skalbtuvu 

pasitarki! su pardavėju kuris turi emblemą Electrical 
League of Cleveland. Lengvi išmokėjimai, jeigu no
rit ant išmokesnio.



<■ Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
11 6820 Superior Ave. . Atdara vakarais.

• — ---- ... . .
Tel. Randolph 1476

EKSTRA!
DIDELĖ “FĖKERYSTĖ”

TUVIšKOJ SALĖJ.

Sarpalius parsidavė Vanagai 
čiui ir Vanagaitis laimėjo.

POLICIJOS UŽPUOLIMAS.

I dirba su Sarpalium, ba tas rei
kalauja ristis. Turėjo užsišta- 

LIE- tyt pinigus kad sugryš ant ma
troso.

■Sarpalius Vanagaičio Neįveikė!
Ristynėms laikas buvo' p"' 

skirta mirtina kova iki perga
lėjimo, ir išėjo pirmos pagal
bos eskadronas iš dviejų ypatų 
su raudonais kryžiais ant pilvo 
ir ant kaktos, su neštuvais ga
lavai nunešt tą kuris bus už
muštas. • .

Ale ristynės po penkiolikos 
minutų baigėsi be pasekmių, ba 
Vanagaiti^ parsiritęs Sarpalių 
ant matrašo pakuždėjo į ausį

PRIRODYKIT!
Kadangi pereitą -penktadienį 

Lietuvių salėj vietos komunis
tai surengė laidotuves ketu
riems kaip jie sakė Lietuvoje 
sušaudytiems draugams, giedo- 

Pa‘(jo laidotuvių giesmę, ir rinko 
pinigus tuo pasiremdami, šiuo- 
mi reikalaujame Mažeikos, to 
vakaro pirmininko,- ir kalbėto
jo iBimbos dokumentaliai pri
rodyti ar tie keturi komunis
tai Lietuvoje buvo tikrai su
šaudyti, arba atšaukite savo 
skleidžiamus tarp visuomenės 
gandus.

“Dirvos” Bendrovės Vald. 
Pirmininkas Antanas Žukas, 
Serketorius P. Vasiliauskas.

Komp. Mikas Petrauskas su- 
I gryžo iš Lietuvos ir ruošiasi su 
•koncertais per kolonijas. Cle- 

I velande bus. apie Vasario vi- 
' durį. Smagu bus vėl su gerb. 
kompozitorium pasimatyti.

Petrauskas rašo štai dar ką: 
"‘Lietuvoj nauja valdžia. Tuorn 
tarpu tyla, nežinia kaip bus 
toliau, bet gal ir bus tyla. Per
versmas buvo visai taisykliš- 
kas, be lašo kraujo.”

SPORTAS geriausio ir prašalini-į 
mui silpniausių. Pirmiausįįfe

Vienas pusiau išmintingas fi- 
lozopas pasakė nedėlioj: “Ge- 
lai kad čižauskas bažnytinėj 

.‘■a-lėj parengė savo koncertą, ba 
kur butų pasidėję tie žmondliai 
kurie' atvažiavo į Vanagaičio- 
Sarpaliaus ristynės ir netilpo.”

Jesir, du šimtai suvirs publi
kos gryžo atgal nuo salės, o, (girdėjau kad pažadėjo tuks- Į 
pusė jų buvo nuėję . bažnyti- tantį dolarių) ir paskui žiuriu I 
hę salę pasiklausyt koncerto' ir i jiedu abudu susėdo ant matra-Į 
dar ko ten. ' . so. ir šneka ir sako; “Kibą męs“

Lietuviška svetainė šiuo at- durni, kairi čia vienas kitą lau- Juškevičienę, 
vėju buvo užsipildžius publika)žom; jeigu tu arba aš butuine,, .- .

—ij_ r>_x= I;... .___ ,. , kuri gyveno pirmiau
*' | Glair avė. aplink E; 2tiek kad sumušė rekordą Požė

los ristynių su Saržentu skait 
lingumu ir ineigomis. •

Suvirs šeši šimtai žmonių ir i 
moterų sėdėjo krėsluose, stovė
jo takuose ir sulipę tarpduriu©-1 
se ant krėslų ir ant langų ku-j 
rie įstengė užlipti į tarplanges.

Ristynės
Vanagaičio-Sarpaliaus risty-j 

liūs buvo svarbiausias šio vaka
ro priepuolis, ir tai buvo tik
ras priepuolis, ba publikai ko 
šonai neplyšo ir diegliai nesu- 
br.dė į ristynės bežiūrint.

Vanagaičiui besidžiaugiant 
kad publika džiaugiasi jo bajo
riškų pasakų, štai scenoje jo 
užpakalyj pasirodo Sarpalius, 
pilnai apsirengęs kaip ristikas 
(tai yra Visai nusirengęs, tik su 
šmoteliu apsidengęs, ir jeigu 
ateityj taip moterįs pradės vil
kei tai visos krautuvės bankru- 
tyš).

Sarpalius sako kad jau lai
kąs pradėt ristynės, o Vanagai
tis dar vis zaunas zaunija. Ta
da Sarpalius nieko nelaukia ir 
imasi darbo. Nagi kai pradės 
prieš publikos akis nurengdi- 
nėt nabagą Vanagaitį kad tas 
paraudo iš sarmatos (mat sa
lėj buvo daug priešingos lyties 
žmonių). Plėšė, pešė Vanagą 
iki ant galo liko tik vienos ke
linės numauti, ale Vanagaitis 
pabėgo, ba nedalaikė sarmatos.

Policija! Policija!
K., Sarpaliui pasirodžius sce

noj ristiko parėdaluose, štai at
bėga per salę policijantas 
varantu areštuot ristikus ir 
tynęs uždaryt, kaip andai 
darė Komarui, kuris turėjo 
tis su Turku.

Publika nusigando, o kiti 
džiugo, ba buvo daug tokių 
rie neiškentė neatėję pasižiūrėt 
ale širdyje troško kad šis “Dir
vos” vakaras nenusisektų.

Policistas 
dos ir sako 
vyčių štabo 
ristynės, o 
duoda ristynių 
rengt kaip tik auditorijoj kad 
ten visi savo pinigus suneštų.

Policistas nori Sarpalių ir 
Vanagaitį areštuot, ale parodo 
savo varantą, kuris buvo tik 
“Dirvos” rekordų apgarsinimas 
ir visi sužinojo kad tai buvo 
Slaptos Spragilų Sąjungos slap
tas sumislinimas suklaidint sė
dėtojus, pagal įsakjTno vyriau
sios Slaptos Spragilų Sąjungos 
galvos gerb. Spragilo.

Vanagaitis su “policistu” ta
da 'greit apsidirbo, ale neapsi-

su

pa

nu-
kų-

užšoko ant estra- 
gavęs skundą nuo 
kad čia rengiama 

miesto valdžia ne- 
niekur kitur

©
NEPRALEISKIT 
progos išgirst

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI 

įvairiose temose atsibuna kas
SEKMADIENIS

Wm. Abel salėj, 7017 Šiiperior av.
Tvrinėj:mai lygiai ant 2 p. p. 
Prakalbos lygiai ant 3 p. p.

Kviečiame visus.
Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.
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jį State 
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Taigi jeigu kuris iš' pirmuti- kiniui 
j nės poros už čampionatą risti- .
kų laimės jis turės ristis su ki-Į stato Ecrlcnbachą su Uzcudun, I

I tais čalendžiuotojais. po to cis Delaney, Maloney, | -
Juška dar irgi Sarpaliui ne-1 Sharkey, Dempsey. , .'M 

užsileis; nes sako pereiti) sykį) ----------------
nesijautė gerai.- Metropolitan Opera vėl f

Bus tokia istorija kad visi) " .
tie sužymėti ristikai turės vie.-il • Apsilankys
n>sparisti, ir likti vienas J Metropolitan opera Vėl lankysljf,, 
Virsfausias UŽ visus. Tas bus Clevelatfde, Gegužės? mėnesį.
apkarūnuotas Amerikos Lietu-. Padarvta ąutartis įastatyti aštūoi t 
vių čampionu, o paskui turės nias op;ras miesW aU(ftorijoj mid I 
persumt su Lietuvos čampionu 2 d. per savaitę laiko. gu-11 
uz pąsaulinj čampionatą. tartis padaryta penkiems metanų,, |

Gaila kad Amerikos Lietuviu iki 193I melų
didėsės kolonijos yra labai toli 0 6s r5mėjai blJS abelna visM. | 

krtos ir sunkti bus 1- !r mies(as RoberL j. Bulkley f 
rfiatytl _ k!tų kolonijų Lietu-ltiko buti c]evelando Metropolitai . 
viams čampionato ristynės. Oporos komileto pil.mininku. kuri, | 

bprts. Į susidės iš 500 rėmėjų Clevelande irj į.

MALCEWICZ NUGALĖJO 
DEMETRALĄ

Trečiadienio vakare miesto 
auditorijoj buvo ristynės ku
riose svarbiausioj poroj buvo 
puslietuvis Malcevičius su Grai
ku Bill Demetrai. Jiems laiko 
duota pusantros valandos. Su
ėjus 59 minutoms Maleevičius 
Graiką partrenkė, bet su dide
liu vargu, ir ten pat apsisukus 
Demetrai prispaudė Malcevi- 
čių, bet to paritinto refery ne
pripažino. Paskui buvo dar li
kę 18 minutų laiko antram su
sikibimui ir nei vienas neįsten
gė pasiristi.

Jiedu ritosi labai žiauriai ir 
publika, kurios buvo virš 3,090, 
visą laiką tik- staugė ir rėkė ir 
beveik pakilus ant kojų žiurėjo.

Antroj poroj buvo Italas La- 
briola su Rusu, Ivan Ludlow. 
Italas laimėjo abiem atvejais 
pagretu.

Pirmutinė pora buvo Charley 
Fo^, vietinis, su Graiku Mari
tas iš Chicagos. Fox laimėjo 
rirmą puolimą, antram jau lai
bas išsibaigė.

KOMARAS PAĖMĖ TURKĄ j 
Memphis, Tenn. — Pereitą Į 

savaitę Komaras ritosi su Yus- 
sif Hussane, Turku, kurį per
galėjo. Tenaitinis laikraštis ra
šo štai kaip:

“Komaro noras susikibti su į 
Graiku Jim Londos išsipildo 
nes jis prašalino paskutinį bar
jerą parisdamas Yussif Hussa
ne. Gauta telegramas nuo jim | 
Londos iššaukiantis laimėtoją, | 
ir Komarui tenka proga. Lon
dos turi pribut, nes dings jo 
užstatas.

“Hussane isšyk nutėmijo Ko
maro didesnę vogą, ir buvo aiš
ku kad nors jis žinojo daugiau 
apie ristynės, bet negalės apsi
dirbti su tuo milžinu Lietuviu. 
Turkas naudojo smarkius head- 
lokus kurie Komarą vargino ne
mažai, ir su jais jis Komarą 
pirmu sykiu paguldė į 14 minu
tų. Komaras apsvaigo nuo tų 
smaugiančių headlokų, paskui 
Hussane panaudojo dar Japo
nišką surakinimą rankos ir pa
guldė Komarą.

“Antrame susikibime Koma-' 
ras laimėjo po 38 rninutų, į 
keldamas Turką į olą ir trenk-Į hojjkiiis lanaesi ixew ipnte lųy 
damas jį į matrasą ir paskui Į reikalu ir pasitarė su Otto Kahn, 
puldamas iš viršaus ant jo. Ko- i operos pirmininku.
maras vos neįlaužė Turko kru-|. Kaino? b.us ,nu° Repef
... e m i • x- • , ■ tuaran ineis kelios žymiausios operines. ir Turkas jautėsi prastai.
Išrodė kad jis negalės .daugiau j _________ ■
gryžti ant matraso, bet jis ai-' 
ėjo. Bet jau. jis buvo prasta
me stovyje ir Komaras jį už
migdė antru kartu į pora minu
tų. Komaras čiupinėjo Turką 
šiurkščiai, ir Turkas taipgi pa
rodė savo šiurkštumą'. Porai 
sykių jiedu susigriebę, už galvų sus'ipykim0| r 
nusirito - ant grindų, kad net re- l . . . ......
fery ir 'žiūrėtojai negalėjo jų žiuojant automobiliu ji iššoko 
išrakinti," tik jiagaĮau. keletas laukan ir užsimušė, 
vyrų vos .atplėšę. Turkas sve
ria '2.0.1 sv. Ristynės 
bai puikios.”

PAJIEŠKOJIMAS
Aš, Mikalina Rušeckiutė, at- 

Lowell, Mass.,- ir 
savo tetą, Jugasę 
atvykusią čia iš 
tris metai atgal, 

i ant St.
_____  21 st. Ar

ba Vincą ■ Baranauską, irgi iš 
Lowellio. Jeigu jie patįs šitą 
žinutę matytų arba kas apie 
juos žino prašau atsišaukti Į 
“Dirvą” ypatiškai, arba telefo
nu, Randolph 1176.

| vykau čia iš 
noriu surasti

Lowellio apie
' merga arba moteris tai kas 1 
ta butų ir .paritus, o dabar ? Ar 
jų kreizi ar ką?”

Tar tokios “fėkerystės” svie
tas Klyvlande nematė!

Paskui jiedu susitarė dainuot 
ir visi užmiršo ristynės ir lau
kė kaip Sarpalius padainuos.

Kuomet ristynės išeina be 
pasekmių tai lieka kitą sykį vėl 
rengt, todėl jeigu 
tai bus parengta.

Iki Vanagaitis 
ristiką, Sarpalius 
Čampionu Krunkaičiu rodė ne-) 
kuriuos ristikų naudojamus 
triksus . savo oponentą parblok
šti prie matraso.

Ale kokia buvo pradžia?
Nors sykį pradžia buvo kaip 

pradžia, ba buvo taip kaip pa
sakyta. Nuo šešių vakare pra
sidėjo ir tęsėsi programas 2 va
landas, 7 minutas ir 19 sekun
dų. .

Pačioj pradžioj, kaip tik sce
na pasirodė savo nuogume, iš
eina vienas sutvėrimas su ci- 
linderiu, su raudona nastaze ir 
žiponu iki kulnų ir praneša:

“Aš tik ką iš Maskvos par- 
gryžau. Atėjau vakar jieškot 
to protesto mitingo kuris no
rėjo protestuot prieš Lietuvą, 
kaip ‘Dirvoj’ buvo pagarsinta. 
Laukiu laukiu, o vis nieko nė
ra, niekas nesusirenka, o aš 
vis laukiu. Ale 'paskui ateina 
draugas Stepas ir sako kad mi
tingas buvo jau vakar. A, tai 
ta padle ‘Dirva’ pamelavo: joje 
parašyta kad bus 8, o mitingas 
buvo 7. Ir toliau draugas Ste
pas sako kad tani mitinge Bim
balas susirinko apie 
dolarių ir nuėjęs ant 
gudtaim pasirengė.”

Po to išėjo Zdanis 
“Oi varge, varge”, ale sufuše- 
riuota taip kad apdainuotą ris
tynės Vanagaičio, ir Sarpaliaus.

Tada tai išėjo Vanagaitis su 
savo bajorišką kilme ir su dai
na apie tepimą, kaip reikia vi
sur viską tept kad butų slidu, 
kad lengviau išlystum iš bėdų 
ir nelaimių, arba- kaip atsikra
tyt ko jeigu nenori: “Reikia 
tept, reikia tept? reikia gerai 
tept” (pinigais arba kuloku).

Tada sekė eilė ristynių '(skai
tykit viršuje).

publika nori

apsirengė į 
su vietiniu

du šimtu
Amiltono

su daina

dainuot!
ristynių su- 
ir sukoman- 

šitas

Prof. J. CEKANAVIČIUS

Charles J. Bills
Plačiai Clevelande žinomas 

veiklus Lietuvis, Teatrališko 
Choro iy kitų draugijų darbuo
tojas, tapo išrinktas Užrubeži- 
nių Karų Veteranų Clevelando 
84 skyriaus komandierium. Tai 
yra labai žymi vieta, kuri te
ko Lietuviui. Tas skyrius da
bartiniu laiku turi 16C narių.

LIETUVIŲ ATSTOVAI Cle
velando visų tautų Lygos šau
kia susirinkimą ant penktadie
nio vakare, Sausio 21 d., nuo 
7:30 vai. vakare, Lietuvių sa
lėj, išdavimui raporto ir ki
tiems dalyktfms. Malonėkit da
lyvauti kurie tuos atstovus rin- 
kot ir visi kiti kurie žingęidau- 
jate. Kom.

LIETUVIŲ RISTIKŲ ČAM- 
P1ONAS?

‘.‘Vienybėje” ristikas A. Brą- 
zauskas, kuris pasirašo “Lietu
vių čampionu”, šaukia K. Sar
palių į ristynės už čampionatą, 
užginčydamas Sarpaliui teisę 
čampionu vadintis.

A. Brazauskas Clevelandie- 
čiams visai nėra žinomas, bet 
nuo dąbar pradės ir jie žinoti.

Brazauskas garsinasi paritęs 
Zbyszkus, Hansoną ir kitus.

Susitikimui vietą Brazauskas 
skiria New Yorko apielinkėje.

Sarpalius su Brazauskui ri
tosi Chicagoj pora metų atgal 
ir Sarpalius Brazauską gerokai 
aptrankė. Dabar Brazauskas 
nori atsilygint.

Sausio 11 d. Brazauskas rito
si Brooklyne su Lenku Merku- 
ru. Pasekmių nepatirta. ’

.- fROBE&T D? BULKLZy

Pirmininkas Operos Garantuotojo i, 
Komiteto.

apielinkėse. Taip skelbia City Man-!
liger William R. Hopkins, po išila-1 

Ta I ry™0 painų ir susitarimo su operos 
Pa" vedėjais.
nk -1 Hopkins lankėsi New Yorke tuo i

IRININ

žymiausias šių laikų Lietuvis 
Magikas Amerikoje, kuris lan
kysis Clevelande Vasario * 5 d., 
šeštadienio vakare, Lietuvių 
salėje, su daugeliu naujų paro
dymų. Daugelis interesuojasi 
ir rengiasi jį pamatyti.

TMD. 20-tos Kuopos Nariai!
Metinis susirinkimas'bus lai

komas Sausid 18 d., antradienio 
vakare, nuo 7:30, Lietuvių sa
lėje. Malonėkit visi susirinkti, 
nes bus rinkimas valdybos 1927 
metams ir taipgi daugel kitų 
reikalų yra aptarti. Yra atėję 
knygų, malonėsit atsiimt kurio 
neatsiėmėt, nes neturim vietos 
kur jas laikyti;

Užr. sek. A. šmigelskis.

Klaida. Pereitame num. 
ko klaida pranešime apie 
ševikų šaukiami) mitingą, 
toj 8 turėjo būti Sausio 7.

bol-

Di-

ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMAS
Lietuvių Taupymo ir Pasko

los Draugijos šėrininkų meti
nis susirinkimas šaukiamas 1-1 
d. Sausio, ši penktadienį, nuo 7 
v. vakare. Lietuvių1 salėj, 6835 
Superior ;j.ve, ‘ Susirinkime pri
valo daulyvąut ,visi šėrininkai, 
išklausymui direktorių raportų, 
apsvarstymui svarbių reikalų it 
išrinkimui direktorių.

S. Zaborskis, Sekr.

JAUNIMO VAKARĖLIS
Sausid 29 d., šeštadienio va

kare, Lietuvių salėj įvyks SLA. 
jaunuolių skyriaus vakarėlis su 
užkandžiu ir šokiais. Kaip se
ni taip ir jauni pasistengkit ta
me vakare dalyVąuti, paremsit 
jaunuolių darbą ir priduosit 
jiems energijos toliau veikti.

Tikietai 60c. Gaunama 
narius ir “Dirvoje”.

pus

PRANEŠIMAS
Lietuvių Salės Bendrovės 

šėripinkų metinis susirinkimas 
atsibus Sausio 28 d., penktadie
nio vakare, Lietuviu salėje, nuo 
7 vai.

Prašome^ visus šėrininkus su
sirinkti, kadangi bus išduota 
visozmeto atskaita ir išrinkti 
direktoriai vedimui biznio per 
šiuos metus. Podraug bus ap
kalbėta ir kiti svarbus bendro- 
bės reikalai. ' (4)

L. S. B-vės Valdyba.

LAIVAKORTĖS

Elektros Padargai yra 
dėlė Pagalba Namuose

Kaip stiklas vandens brangus ty
ruose taip elektra namuose kur yra 
sudėta visi elektriški prietaisai ir 
kur galima atlikti visą namų darbą 
su jos pagalba. Skalbykla yra go
riausia vieta kur elektra gali pagel
bėt atlikti sunkiausi darbą.

Elektriškas S kalbiu va s atlieka vi
są darbą mechaniškai kuri pirmiau 
reikėjo dirbti rankom trinant ant 
lentos, gręžiant kubile. Elektriška 
mašina išskalbia ir išgręžia be mus
kulų pagalbos.

Daugybe yra rūšių elektriškų ma
šinų skalbimui, ir reikalinga skirtin
ga jų priežiūra. Bet prie kiekvie
nos- *yra pridėta paaiškinimai ir su 
jų pagalba galima greitai žinoti ką

Publiką ėmė
Vanagaitis po 

gryžo apsirengęs 
davo publiką dainuot,,
tai vėl naujenybė kokią tik Va
nagaitis Lietuviams sugalvojo.

Jisai užtraukė, pianu pritu- 
ravodamas, “Trįs Sesutės ant 
kalnelio laužė šakas nuo berže
lių” ir liepia publikai dainuot. 
Nors nedrąsiai, daugelis daina
vo, ir po biškį drąsinosi. An
tra daina buvo “Man Pasakė 
Karveliukas kad bus geras 
munšainukas”.

Alė buvo ir tokių kurie tam __ _ _____
protestavo; ba, sako, užsimokė- j daryj: ir kaip dirbti.
Y . .. . . , Nemanykit kad skalbtuvas nerei-
jau UŽ tlkieta ir dar vėl mane kalaūja jokios užžiurojs. Teisybė 
nori išnaudot kad. dainuočiau ! ikad elektriškas skalbtuvas dirba pa-

I prastai ir be keblumų, bet mažina 
... - v, ■ . .. . ». I vis reikia ųžžiurėti. Biskj parodžius
(Jeigu nenusibodo skaityt,. ŽIU- Į kaip ji veikia jau moteris ir žino 

rėkit ant 7-to pusi.) • ką daryti su ja toliau.

Laivakortes į Lietuvą 
ir atgal, visais sezo
nais ir visokiais lai
vais. — Kreipkitės“DIRVA’
6820 Superior Ave.

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

LAUKĖM SMARKIŲ MUSŲ 
RISTIKŲ PEŠTYNIŲ

Virš Karolio Sarpaliaus gal
vos sukasi audra, kuri pasieks 
ir kitus musų ristikus, sunkios 
vogos čampionato jieškotojus.

Prie Brazausko, kuris tuojau 
šaukia Sarpalių į ristynės už 
čampionatą, prisideda ir Koma
ras, plačiai 
nomas, bet 
tantis.

•Komaras
Sarpalius ritasi su Vanagaičiu, 
Clevelande, vėl atrašė: štai ką: 

“Kaip aš žiuriu tai Sarpalius 
pilnai vadinasi Lietuvių čam- 
pionu. Geriau tegul mane ne
pykina per laikraščius, nes aš 
sugadysiu jo čampiono vardą, 
šauksiu per visus Lietuviškus 
laikraščius jį ristis už Lietuviš
ką čampionatą. Nėra kO žiū
rėti kad jis Jušką parito, .su 
manim taip nebus. Aš esu pa
sirengęs ristis su visais Lietu
viais ristikais jau per praeitus 
du metu. Jeigu Sarpalius nori 
būti tikru Lietuvių čampionu 
tai turi ristis su manim. Ir 
kokis tik Lietuvis nori vadintis 
čampionu turi atmint kad aš 
esu gyvas”.

Kas iš to išeis?
Išeis tas kad kada nors kur 

nors Amerikoje ar ant Marso 
turės įvykti rinkimas Lietuvių 
ristikų Pasaulinio čampiono.

Komarui šaukiant Sarpalių, 
randasi dar vienas, 'Brynga, iš 
Connecticut, kuris šaukia patį 
Komarą. O Chicagoj yra dar 
keli geri sunkios vogos ristikai 
kurie irgi netylės.

| . Troy, O. — Vienas vyras su- 
)imtas sąryšyje-su mirtimi sk- 
vo moteries. Ji mirė iš priė-

I žasties bučkio. Vyras norėjo 
py pabučiuoti, bet ji nesileido, 

tada m*

Clevelandiečiams 
mažai matytas

matydanias kad

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

dai.

PARDAVIMAI

ži- 
ri-

K.

PAVIENIS. NAMAS PARSIDUODA 
\ 5 kambariai apačioj, 1 viršuje ir 

atikas; su maudyne, slate stogas, 
elektros šviesa, didelis lotas, 36x165 
pėdų. Kreipkitės 6905 Zoeter avė., 
Fairmount 4635-W. Raktas randa
si 6901 Zoeter, užpakalyje. (6)

NAMAS PARSIDUODA 
1347 EAST 92 STREET

2 šeimynų, modemiškas, kaina 
$10,500. Su visais įtaisymais, 
ugniekuriais, su skalbyklom, 
montuotas įvažiavimas, dubalavas 
garažius. Lotas 40x130.

tik 
su 

Ce-

PARSIDUODA
Cash mėsinyčia. Garantuoju 

savaitinių ineigų. Randasi 
Wade Park avė. Žema renda. 
aiduos pigiai.

Del biznių pardavimo ar pirkinio 
kreipkitės pas Zimertnan, Notaras, 
12900 Buckeye Road. (4)

$500
6920 
Par

buvo la-

Strang- 
iš Ohio, Į 
pagretu 

Brinkley perlaužta

Atlanta, Ga., ėmėsi 
lėr. Lewis su Binkley 
kurį Lewis du sykiu 
parito. ' 
nas šonkaulis. . ,

Philadelphia, Pa., ritosi 
Štecher' su: Niek Littz.'klirj 
cher parito į 59 minutas.

Ritosi taipgi Jim Londos su 
Ray Steele, šiam pastaram pri
pažinta' laimėjimas. Hans Stein
ke gavo .pripažinimą (decision) 
ant Wladeko Zbyszkos.

GAVO
vie

jos 
Ste-

ŠIMKUS BROOKLYNE
Garsus pusiau sunkios vogos 

pietinių valstijų čampionas Juo
zas Rimkus, “Lietuviškas žai
bas”. š'iuo tarpu lankosi New 
Yorko-Brobklyno apielinkėj. Jis 
ritosi ir laimėjo Albany, N. Y., 
su Bob Johnson.

per “Dirvos” Agen
tūrą šios ypatos:

Aleksandras. Švarcas . . Lt. 25 
Petras šutris ......................... 200
Antanas Stanislovįiitis ... .300 
Brigita Cesnavičiutė .J... .100 
Mikolas Judickas/. . -..v .. .600 
Petras Jurkinas . ii;........ 100 
Marė Raulusevičius A ....101 
Kazimieras ženevičius$........ 50

—*------ . —- ..200
..J00 
..100 
...50
.100 
.100

TUNNEY PASIRAŠĖ
St. Louis, Mo. — Gene Tun- i 

ney, pasaulinis kumštininkų i 
čampionas, sutiko kumščiuotis 
už Savo titulą prieš bile opo
nentą kokį garsus promoteris 
Tex Richard jam- pastatys.

Oponentas bus pagarsintas 
Birželio 15 d.

Tarp numatomi) kandidatų y- 
ra. Jack Dempsey, Jack Shar
key, Jack Delaney, Paolino Uz- 
cudun, Jim Maloney ir Paul 
■Berienbach.

Pradedant Vasario mėnesiu, 
bus ruošiama kumštynės išrin-1

Antanas August ai tis ... 
Jonas Matusevičius ... 
Barbora Čivilienė .........
Juozas Buividas 
Vincas Kisielius ..........
Petrė Stankevičaitė ... •

Kreipkitės vėl:

“Dirvos’r Agentūra ,
6820 Superior Av. Cleveland, 0.

Telefonas Main 6111 j

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisių Mokyklų Cumber
land Universitete, darbuojas H 
Teisių Ofisu advokato

C. D. AINGER. 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimų.A. S. BARTKUS

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas
F oto grafas

FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duoa mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
ki? spalvuotų paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 
—— Telefonas Randolph 5297 —-

RoįY.
sprojįdnic 
katilįarbi 
ta irlkiai 
muštfečku: 
tojasĮ.

Cos O. 
ketuiįidų 
tikėta trįi 
Vienaištas 
iš virinto 
Kitasjtaig 
syklosks it 
toj ki ak 
ant gs

Wh<-W. 
r landieoisle 
I mose jose 
I bininkįgos 
I iš prieš su 
R lies irimo.
■ ninku numa 
I ta-' 1

Men Kan
■ doa gių i 
I takšt, inink 
I ėjo prisitar 
I liu koijomi 
* baigė pinia

binirikėakėl 
2 centiajani

Clevio bi 
traktonkelb 
jimo fc but 
žinta jj jie 
ti unij; gal 
ti su fe 
kius tikėti

Šuntaky
- blitų, • Ikon 
rai. daiįu T

Monti, 

siuvėjųinija 
priemot išvj 
šininkųrpo 
kurie' yiovė 
propagios V;

Santa, čil 
buvo šiiama 
kas 241andų 
pranešii ske 
rėjo iąs pa 

> visur ibininl 
ėjo.

CIevįde a 
nuo sija ki 
Kalėdų įstaty 
ku. Jaiki ši 
000 snjo ka

Kan$|V< 
nai utyjkai 
kupraniįrių 
bams vtoj a 
gali dirįjĮge! 
gu arklfc re 
iiio paša.

Suv. ralstij 
pasiūlytas' si 
nuo 11^750 i 
liko atneštas.


