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TA MERGAITĖ

Pittsburge
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Konferencija Gelbėji
mui Angliakasiams

Pittsburge šią savaitę prasi- 
dėjo Amerikos darbo Federaci- 

L jos sušauktas Amerikos darbi- 
| ninku organizacijų vadų suva- 

šlavimas apkalbėjimui kaip ir 
fekokią tyutų galima duoti pagal- 
I'bą saikuojantiems angliaka- 
K bartis ^vakarinėje Pennsylvani- 
S, joje irikitose valstijose.

Tie įsuvąžiavę viršininkai at- 
, štovaim suvirs 3,000,000 orga- 

į | nizuotų darbininkų.
“Suyažiavimo tikslas panaudo- 

1 "tt net politišką įtekmę anglia
is kasių ir kitu darbininkų prieš 
R kasyklų savininkus ir valdžią. 
»Suvažiavime- dalyvauja. Ameri- 
į kos Darbo Federacijos preziden- 

William Green, Angliakasių 
|- Unijos prezidentas1 John L. Lė
lį wis ir kiti žymus darbininkų 

ži'i. unijų vadai.
fe'-^treikas tęsiasi jau Šiuo Ma
tt latidžio 1 dienos ir galo dar ne
gi matyt. Illinois ir aplinkinės 
ĮJĮgstijos suęitaikė, bet Pennsyl-i 

B lUUujo.s angliakasiai blopiuamil 
I nu tikslu išstumti uniją iš jų 
I tarpo.

SpUakviestas į suvažiavimą G. 
F rinchot, Pennsylvanijoss guber- 
I natorius, savo kalboje pareiškė 

sudegė pašiūrė ir garadžius kur 
taisymui blogumų iš darbdavių 
pusės, bet visada maišėsi ten 
kur lietės darbininkai, o su dar
bininkais žaisti yra visai netoli 
'idiotiškumo.”

Riaušės ir terorasįstreiko sri
tyje. Essen, ’ Pa.-; angliakasių 
kaimelyje, pereitbs savaitės pa
baigoj įvyko Midelis sumišimas 
ir teroras kada bomba išsprog
dino priešakį kasyklų namo pri
klausančio Pittsburgh Coal Co., 
degė pažiurę ir garadžius kur 
gyveno streikuojanti piketai, ir 
paleista daug revolverių šūvių.

Tas viskas atsibuvo nakties 
laiku.

Iš Colorado streiko. Laikraš
čiai praneša kad Colorado ang
liakasių streikas palengva bai
giasi, nes nuolat darbininkai su
sitaiko su kasyklų operatoriais 
ir gryžta į darbus. Vietose kur 
neprieinama prie sutarčių atsi- 
buna riaušės ir susirėmimai, nes 
kompanijos bando dibti su sko
bas.

Fordo dirbtuvė Japonijoje. 
Šiose dienose paskelbta kad au
tomobilių išdirbėjus F6rd'pla
nuoja budavoti $1,000,000 ver
tės automobilių dirbtuvę Japo
nijoje, Yokohama mieste. Kitą 
metą jau dirbtuvė bus gatava ir 
galės gaminti po 200 Fordų į 
dieną.

šiose dienose paskelbta kad 
Detroite, Highland parke, For
do dirbtuvėse jau dirba 64,000 
darbininkai, arba 20,000 dau
giau negu dirbo praeitą va<”'r:(, 
kada darbai buvo apslugę. Kas
dien priimama po lou naujų 
darbininkų, pranešimai sako.

New Yorko buvo kalbama 
kelių darbininkų ant Lapkričio 
30 d., bet šiose dienose unijos 
uos, bet šiose dienose unijos 
viršininkai pranešė jog streiko 
nešauks ant to laiko. Unija tu-' 
ri bylą su kompanija delei or
ganizavimo Interborough lini
jų darbininkus, ir streiko šau
kimą atidėjo iki po išklausymo 
bylos.

Voketijoj, Dortmund-Ems ka- 
s nalo darbininkai sustreikavo 
| reikalaudami 10 nuošimčių al

gų padidinimo. Visas kanalo ju
dėjimas suparaližiuota.

NORTHSAIDĖJ GAZO TANKO SPROGIME 
UŽMUŠTA APIE 30 IR 500 SUŽEISTA

Pittsburgh, Pa., Lapk. 14 
— Tūkstančiams darbininkų 
nant į darbus, ant Reėdsdale 
eksplcdavo Equitable Gas kom
panijos milžiniškas gazo tan
kas, nuo kc sudrebėjo visas mie ■ 
stas, desėlkai užmušta ir apie 
penki šimtai žmonių sužeista;

Trylika darbininkų kurie dir
bo aptaisyme to tanko tapo už
mušti kada gazai užsidegė ir 
tankas sprogo. Tik jie turbut 
težino eksplczijcs priežastį, bet 
niekam pasakyt negalės. Ne
toli dirbo miesto asfalto dirbtu
vėj pora desėtkų darbininkų, iš 
kurių tik tris tesurado — eks
plozija nušlavė tą dirbtuvę.

Sutraukytos vandens, rynos 
užtvandino žemesnes vietas.

Tuoj pc- sprogimo tą tanko 
yJjiviĮ apėmė fmilŽiįiišljaš ugnies 
sk'ri tūlis, ir neužilgo viskas un
til©, daugiau sprogimų nebuvo, 
tik prasidėjo aimanavimai su
žeistųjų ir išgąstingi kliksmai 
ten ir aplinkui dirbusiųjų šei
mynų.

Langai budinki] išbirėjo pla
čiame plote; artimi namai ir ki
tokie budinkai suardyta.

Stiklai iš langų sutrupėję ap
kapojo žmones vaikščiojančius 
gatvėse vidurmiėstyje; žmonės 
nusigandę ir kruvini lakstė į 
visas pusės. Didžiųjų krautu
vių langai vertėS daugybės tūk
stančių dolarių gulėjo subirėję 
ant šaligatvių. Lyg milžiniš
kų kanuolių 'šūviais skersai upę. 
išbirėjo stiklai iš šimtų bučiu
kų. Per penkias minutas po ek
splozijos viso miesto gyventojai 
buvo persigandę ir nežinojo kas 
dedasi. Gatvėse buvę nežinojo 
kur bėgti nei ką daryti; iš na
mų ir budiųkų visi bėge laukan.

Paskui, paplito žinios kur eks
plozija įvyko ir kas pasidarė. 
Ugniagesiai ir policija leidosi į 
nelaimės vietų. Prasidėjo ran- 
kiejimas sužeistų, automobiliai, 
taksės ir ligonbučių vežimai su
važiavo ir davė pagalbą sužeis
tiems veždami 
po griuvėsius
negyvų, nors visi buvo taip su
simaišę kad nežinojo kaip pra
dėti ir už ko griebtis.

Sužeistų ir užmuštų giminės 
ir šemynos, patyrę kad nelai
mė ištiko kur jie dirbo ar 
buvo, užpuolė ligonbučius 
tos vietos, teiraudamiesi
savuosius, bet minia buvo tokia 
didelė kad ligonbutis buvo už
darytas ir nieko neleista.

Prie lavonų namo kur buvo 
suvežta negyvieji ko ne riaušės 
ištiko, nes nesulaukdami savųjų

ei- 
st.

į ligonbučius; 
buvo jieškoma

arti 
arti 
apie

daugelis ten subėgo. Durįs to 
namo buvo uždaryta ir policija 
nieko neprileido.

1927 METAI GAUSUS 
NELAIMĖMIS

Amerikos istorijoje 1927 me
tas pasižymėjo didžiausiomis 
nelaimėmis.

Per metą baigiantis Birželio 
30 d. Amerikos Raudonasis 
Kryžius raportavo: “Tvanai ap
ėmę tūkstančių mylių plotus, 
gaisrai naikina ištisus mieste
lius, audros ir uraganai šluoja 
ištisas valstijas, ir mirtinos ek
splozijos bendrai parodo kokis 
baisus šis metas ir neturi sau 
lygių nelaiminguose atsitiki
muose".

Dabar vos pora savaičių pra
ėjo kai jsJj/inijii užklupo Nalk 
ja Angliją. ’zNepersenai tik vi
sa šalis buvo sudrebinta St. 
Louis- tornados pasekmėmis.

Abelnai pasaulyje, 
nesi Japonijos žemės 
žuvo 3,274 ypatos, ir 
dėlėje katastrofoje

Kovo rnė- 
drebėjime 
taipgi di- 
Chinijoje

užmušta apie 100,000, apie ką 
galutinų žinių nėra, padaro šį 
metą vieną iš žymiausių nelai
mių istorijoje.

Svečias iš Lietuvos

Pereitą savaitę atvyko Ame
rikon žinomas Lietuvos filoso
fas ir rašytojas, 
skis (Visliomis), 
neša “Vienybė”, 
koje viešėti kokį

Domas šidlau- 
Jis, kaip pra- 

ketina Ameri- 
metą laiko ir

aplankysiąs stambesnes Lietu
vių kolonijas, laikydamas pa
skaitas ir pardavinėdamas save 
literatūra.

Socialistams Nepavyko 
del Prasto Oro

Vienna. — Austrijos socialis
tai norėjo suruošti sukilimą ar 
ką panašaus prieš valdžią, ap
vaikščiodami respublikos devy
nių metų sukaktuves. Bet pra
stas šaltas oras su lietum ir 
sniegu atėmė jiems ūpą ir ap
sieita tik su paprasta demon
stracija.

Du Milijonai Dolarių 
Muzejui

Amerikietis jaunasis Rocke
feller padovanojo $2,000,000 įs
teigimui Jeruzalemo tyrinėjimų 
muzejaus. Tikima kad prie ši
tos dovanos nėra nieko prika
binta, kas privertė Egipto 
džią atmesti Rockefellerio 
vaną $10,000,000 įsteigimui 
našaus muzejaus Egipte.

val- 
da- 
pa-

Geneva. — Gruodžio 3 d. pra
sidės Tautų Sąjungos tarybos 
posėdis. Vienas iš svarbiausių 
tarne posėdyje klausimų bus 
Lietuvos skundas prieš Lenki
ją, už Lenkų areštavimą Lietu
vių kunigų ir išvaikymą Lietu
viškų mokyklų Vilniaus krašte.

Chinai Muša Laukan 
Komunizmą

Pekinas. —Čang Tso Lin, Pe
kino valdžios, diktatorius, parei
škė jog raudonasis pavojus yra 
baisesnis negu tvanas arba lau
kiniai žvėris. Jis pasiryžo iš
naikinti komunistus savo šalyje 
ir manifestais ir su pagalba ka
reivių. Daugelyje vietų komu
nistai Chinijoj buvo užveisę sa
vo raudoną vėliavą, kuri pradė
ta mėtyti.

Rusijos carai į šitą subruzdi
mą žiuri nusiminę, Chinų revo
liucija jiems rodės lengvas da
lykas, nes Chinai daug tamses
ni už Rusus. Bet karčiai apsi
gavo ir už tai net patįs tarp sa
vęs Maskvoj už barzdų tamposi.

Pcrtage, Wis. — Lapk. 14 d. 
rasta čia žiauriai sukoneveiktas 
lavonas gražios 15 metų mer
gaitės, Helen Lang. Ji s,u drau
ge vakare prieš tai išėjo j te
atrą, po teatro persiskyrė. Po 
nakčiai jos lavoną rado darbi
ninkas krūmuose prie gelžkelio. 
Ji buvo nušauta, drapanos nu
draskytos ir veidas bei visas 
kūnas sugadintas; iš visko ma
tyt kad ji turėjo baisią kovą su 
savo užpuoliku, iki neteko gy
vasties. Niekšo jieško su pa
galba šunų.

Milwaukee, Wis. — Du vyrai 
nuteista mirtim už sutartiną 
nužudymą vieno iš jų moteries.

Kita Žiauruno Auka

Trockis, Smilga ir kiti •' 
Išbrokuoti

Pranešimai iš ' Maskvos sako 
kad centralinis komunistų ko
mitetas galutinai išbraukė Troc
kį, Zinovjevą, Kamenevą, Rade- 
ką, Smilgą ir Preobraženskį iš 
savo partijos. Dar norėta iš
metimą palikti išspręsti komu
nistų kongresui, bet nuspręsta 
to nelaukti, nes tie “revoliucijo- 
nieriai” perdaug atvirai pradėjo 
veikti organizuodami demon
stracijas, nelegalius mitingus ir 
užimdami svetines prievarta.

Automobiliams Tunelis 
po Hudsonu Atsidarė
Tarp New Yorko ir New Jer

sey po Hudson upe atidaryta 
tunelis automobilių važinėjimui. 
Iki šiolei po upe ėjo keli tune
liai traukiniams, šis automobi
lių važinėjimui tunelis įrengta 
už $48,000,000. Atidarymo die
ną j abu galu pravažiavo desėt- 
kai tūkstančių automobilių, be
veik visi važiavo tik taip sau, be 
jokio reikalo.

NUŽUDĖ BROLI

“MRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Leidžia kas savaitė Cleveland?, Ohio 
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Lietuvos Jaunuomene
P. Žebrauskas.

Blogos Jaunimo Ydos

kymą ir viskuo aprūpina. Pas 
tuos nerasi nei kelių litelių. O 
jei kuris kiek turi tai leidžia į 
apivartą, ar tai gabendamas iš 
Vokietijos brentą .ar virdamas 
“samagonka” (cukrinę).

Samagonka Visur
Pas mus (šakių apskrityje, 

kiuris prieina prie Vokietijos

Neprošalj bus pratarti kele
tą žodžių apie Lietuvės kaimo 
vaikinus ir merginas. Lietuvos 
kaimo jaunimas yra tamsus 
elementas, nors žinoma ne visi, | 
yra ir susipratusiu vaikinų ir
merginų, bet tokių labai mažai, sienos) labai išsiplatinęs gėri- 
Nors kiti ir organizuoti, prigu- mas samagonkos ir brento. Mu- 
li prie įvairių draugijų, bet tas S1J jaunimas niekuomet neąpsi- 
jų organizavimas tik popieryje, e*na i?e svaiginančių gėrimų, 
o tikrenybėj reikia priskaityti 
prie tamsaus jaunimo. Daugu
ma musų kaimų jaunimo 
nuskendę girtuoklystėje ir 
kulnų prasigėrę.

Vaikinai kurie tarnauja 
ūkininkus rodos galėtų ši

York, Pa. — Prie gelžkelio 
bėgių ūkininko darbininkas ra
do lavoną 16 metų mergaitės, 
Gertrūdos Rudy. Vienas ne- 
bylis paskiau atvaizdino kaip 
jis, dirbdamas netoliese plytny- 
čioj, matė tą žudystę. Jis at
vaizdino savo judėjimais kaip 
ta mergaitė nužudyta. Jis pa
rodė kaip mergaitė ėjo per gelž
kelio bėgius, kaip sutiko nle-

vienas Uitą prasilenkė, pasini 
medžiotojas staiga atsisuko; ir 
šovė į merginą, o paskui pribė
gęs šautuvo kotu sudaužė ją.

Tas darbininkas kuris lavoną 
atrado laikomas tolesniam tyri
nėjimui, nes patirta kad jis bu
vo girtas ir pas jį rasta alkoho
lio.

Mirė 40,000 Pėdų Auk
štumoje

kurie

Ar tai bus gužynės,^ar> yąkaruš- 
kos, ar vakarėlis, 'girtų visuo
met pilna. Nors kaip kur vie
šai ir negeriama, bet pakampė
se tai vis dvokia brentas ir sa- 

pas magonka; bet labiausia per va- 
imteli! karuškas tai jau be svaigalų; 

kitą litų pasidėti atsargai, bet > neapsieinama.
Samagonka verda pats jauni

mas'. Susikrapšto kuris vaiki-
ar yra kuris kiek susitaupęs to
kio mano apielinkėje negirdėti. 
Tarnaujanti pas ūkininkus gau- nas apie 30 litų, nuperka 20 ki
na algos metams apie 500 litų, logramų cukraus ir dar kiek 
drapanas ir visą užlaikymą. Tai-'mielių, ir išverda apie 20 litrų 
gi 500 litų lieka įsitaisymui iš-, 
ciginių drapanų ir kitoms smul
kioms išlaidoms, todėl rodos 
šimtelis kitas galėtų likti pasi
dėti, 
ant 
Mtų 
jau v: 
sąrą jau buna išimta jnažomis 
dalimis įvairiems reikalams, ži
noma daugiausia pasilinksmi
nimui, pragėrimui.

O kurie gyvena tėvo ūkyje, 
tie jau netaupo jokios atsargos. 
Tiems tėvas duoda visą užlai-

Daugumas džiaugiasi jei 
Kalėdų gauna kokį šimtelį 
.Iš ūkininko, o daugumas 
nieko negauna, nes per va-

Į degtinės. Na tuomet tai jau 

1 gėrimas. Tą baigia gerti, jau 
kitas išverda, ir tai)’)^ngpąsjbaį- 
gia bjaurus girtubkliavimas. O 
jei policija sugriebia tokį “pra
monininką” ■ manoi: smarkiai niv%, 
baudžia.? Gauna 500 litų mo
kėti, arba vieną mėnesi sėdėti 
valnu areštu. O tokiems degti
nės “pramoninkams^ir sėdėj!-* 
mas . lengvas: visi jo pažįstą-

1 mi.... Mokėti tokiam niekuo
met nereikia, nes jis neturi jo- 
Ici6 turto; nėra iš ko išjieškoti.

(Daugiau ant 7-to pusi.)

Laikas
Sparta, Tenn. — Kapt. Gray, 

kuris buvo balionu iškilęs Į orą 
40,000 pėdų, pasiekimui ’naujo 
aukštumo, rekordo, mirė aukš- 
turiioje ir po to jo balionas nu
sileido žemyn ir užkliuvęs už 
medžio nupuolė netoli čionai.

Apžiurėjus prie jo rastus už
rašus patirta kas jis ir kiek 
buvo pakilęs. Po to jau jis nie-\ 
ko neužrašė ir manoma kad jau 
mirė, ar nuo širdies ligos ar 
nuo gazo, nes turėjo užsidėjęs 
gazų. Daktarai sako kad" jis 
mirė nuo stokos oksigeno-.

Ir su Gražuolėmis 
Nėra Pelno

Atlantic City, N. J. — Ame
rikoj turbut niekas pradeda ne
paisyt ant gražių mergų ir ne
važiuoja jų žiūrėt į metinę pa
rodą šiame mieste, nes ruoši
mas rinkimui Amerikos gražuo
lės šįmet davė miestui deficito. 
Paskirta tam tikslui $50,000, o 
ineigų gavo vos $7,000.

Gražuolių paroda kokia ji iki 
šic’.ei buvo pradėjo nustoti savo 
svarbos, sako rengėjai.

Cincinnati, O. — Samuel Wi
se, 30 metų, užmušė savo brolį, 
24 metų, sudaužydamas kuolu ir 
paskui peršaudamas, keturis sy
kius. Užmuštą brolio lavoną 
jis paskui sukišo į skrynią-. Su
imtas, žmogžudis pasakojo kad 
jo brolis prie to jį privarė savo 
negražiais apsiėjimais,
jam gėdą darė. Nuėjęs į val
gyklą, jis užsisakinėdavo bran
gius valgius, paskui apgaudavo 
savininką apkeisdamas ’čekius ir 
užmokėdamas mažiau. Jo ne
dori pasielgimai privarė prie 
mirties jų tėvą, užmušėjas pa- Į gus hoteliui sudegė 8 ypatos, 
šakojo; Jie prekiavo kailiais. Į13 sužeista.

Sudegė hotelyje. Indianapo
lis, Ind. — Lapk. 13 d. užside-

Siųsti Kalėdų Dovanas

K
Ą. geresnio galit pasiųsti saviškiams Į Lietu

vą dovanų jei ne keletą Litų, ne kelis Do- 
larius? Už pinigus patįs jie nusipirks kas 
jiems tą dieną labiausia reikalingą. Pri

siminkit juos, kaip kitomis šventėmis, ir ruoškitės 
j savo dovanelę pasiųsti.

“DIRVOS” Agentūra visuomet ir dabar pa
siruošus patarnauti skaitytojams ir abelnai visai 
Amerikos Lietuvių visuomenei persiuntime pinigų 
į Lietuvą. Siunčia Litais ir Dolariais pigiausiu 
kursu ir priėmėjas gauna tokią sumą kokią siun
tėjas paskiria. Gauną tiesiog pinigais, nė čekiais, 
ir nėra vargo su jieškojimais kas čekį išmainys, už 
kurį mainytojai tankiai daug atsiskaito.

SIUSKIT DABAR — nelaukit paskutinių die
nų, neapvilkit saviškių tikėjimosi iŠ jūsų dovane- 

! les. Kitais sykiais siuntėt, pradžiuginot juos — ir 
dabar jie žino kad turi Amerikoj savo sūnelį, bro
lelį, tėvelį ar kitokį giminėlę ir žino kad jus atsių- 
;it. Tegul jų žinojimas nelieka suviltas.

{6820 Superior Ave Cleveland, Ohio
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DIRVAPITTSBURGH gelbėt, štai kad ir šiuose fė- 
ruose, apart Jaro ir šliburio 
(abu eks-Sandariečiai) dar du 
niekad nebuvę Sandariečiais

REIKALINGA PA
STOT AMERIKOS 

PILIEČIAIS

vių bosai įsakė savo darbinin
kams nepiliečiams imtis pirmas 
popieras paduodant atkeliavi
mo laiką ir laivo vardą, būtinai

| T.M.D. REIKALAI
(APIE PIRMADIENIO EKS- 
LOZIJĄ DAUGIAU TELPA

ANT 1-MO PUSL.)

tan.-
Side 
eks-

KITA DIDELĖ EKSPLOZIJA 
IŠ 1862 METŲ

Lapkričio 14 dienos gazo 
ko eksplozija ant North 
priminė Pittsburgui seną
ploziją iš 1862 metų, valdžios 
arsenale Lawrenceville laike ci- 

r vilio karo, kada užmušta 73 
amunicijos darbininkai ir daug 
sužeista.

Eksplodavęs tankas sakoma 
buvęs vienas iš didžiausių pa
saulyje naturalio gazo talpinto- 
jas. Jame galėjo tilpti 5,000,- 
000 kubiškų pėdų gazo, buvo 
208 pėdų aukščio ir 233 pėdų 
diametre. Tankas buvo pabu- 
davotas 1899 metais, šis atsi
tikimas yra pirma nelaimė toje 
įstaigoje.

Northside distriktas išrodo 
kai karo nuteriota pafrontė.

Amerikos Raudonasis Kry
žius ir miesto valdyba sudarė 
$100,000. fondą gelbėjimui nu- 
kentėjusiems.

Tarp sužėrėtų yra keletas Lie
tuviškų vardų.

Kompanijos viršininkai neiš
siaiškina sprogimo priežasties. 
Jie sako kad tankas prie kurio 
aptaisymo darbininkai dirbo bu
vo tuščias. Du šaliniai tankai 
buvo pilni gazo, ir kada didy- ’ 
sis sprogo jo šmotai pramušė ir 
anuose skyles, bęt anie nęeks- 
plodavo, nors juose gazas užsiį- 
degė ir degė iki buvo užsukta 
rynps leidžiančios į -juos gązą. ;

PAMOKOS
Studentas P. Dargis pradėjo 

Lietuvių kalbos pamokas, ku
rios atsibuna penktadienio va- 
karais L. M. D. svetainėje. Ją 
lanko netoli 30 jaunuolių moki
nių. Geistina butų kad vaiku
čiai kurie dar tą mokyklą ne
lanko but\ų tėvų atvesti ir pri
rašyt? mokytis Lietuvių kalbos 
ir rašybos.

Lietuvių Meno Ratelis rengia 
puikų teatrą Lapkričio 20 d., 
L., 'M. D. salėje, bus pastatyta 
puiki komedija, “Karolio Teta”.

Sandaros kuopų sąryšis nu
tarė rengt Muzikalį Talento va
karą Sausio 22 d., L. M. D. sa- 
ttėje, kur bus kviečiama viso 
Pittsburgo ir apielinkių muzi- 
kalės spėkos. Tėvai kurie mo
kina savo vaikus muzikos ir dai
navimo ir nori kad jų vaikai da-

št., telefo-

visai su- 
išdirbystė-

lyvautų konteste malonėkit pra
nešt rengimo komitetui': J. Vir
bickas, 124 Moultrie 
nas-Grand 3897-R.

Pittsburge darbai 
mažėjo, ypač plieno
se. Kiti dirba,dar po tris die
nas savaitėje, o kiti visai su
stojo. Daugybė Lietuvių nedir
ba ’ir nelabai linksmi švęs Pa
dėkos Dieną.

Kiti sako fabrikai stoja del 
angliakasių streiko, kurie strei
kuoja jau septintas' mėnuo..

J. Virbickas.

dirbo Sandariečiams, o tikrų 
Sandariečių dirbo tik vienas, 
vieno Sandariečio moteris ir 
vieno duktė, kas sudaro tris 
taip vadinamus Sandariečius, o 
keturis pašalinius. Tas parodo 
ant kiek Baltimorėje Sandarie- 
čiai yra nusilpę. Už tai lai pa
dėkoja savo vadams kurie pa
suko organizaciją į politinį pur
vyną, iš kur dabar drabsto pur
vą į visus rimtesnius tautinin
kus veikėjus. Birjotiškis.

po grasme pavarymo nuo darbo.
Aš jau nuo senai raginau ir 

dabar raginu visus Lietuvius 
kurie pasiliks Amerikoje gyven
ti tuojau imtis pilietybės popie-, 
ras. P. Mikolainis.

SHELTON, CONN

mo-
Po

vy- 
tu-DETROIT

Pittsburge ir apielinkėj šiais 
metais automobilių nelaimėse 
jau iki šiol užmušta 23 nuošim
čiais daugiau negu pėr tą 
laiką pernai. Jau užmušta 
ypatos, Iš kurių 31 Vaikai.

pat
126

BALTIMORE, MD

ii'

žmonių atsilankė 
liko, keli desėt-

Naujienos pas mus
Pasibaigė vasara, pasibaigė 

visas Lietuvių vasarinis judėji
mas kokis atsibuvo tyrame ore. 
Dabar veikimas perskėlė į mie
sto svetaines.

Spalių 8 d. atsibuvo fėrai-ba- 
zaras, kurį buvo surengęs Lie
tuvių Pilietiškas- Klubas svetai
nės naudai.
nemažai, pelno 
kai dolarių.

'Spalių ;22 'd.; 
tuvių Tabtinio 
nistracįja buvo; 
kurie davė knygynui pelno virš 
$100. ‘‘

Spalių 31 d. Svetainės ben
drovė turėjo surengus kaukių, 
balių, publikos buvo apie, 1000, 
pelno liks apie $800.

Lapkričio 5 d, atsibuvo fėrai 
kuriuos surengė Sandaros 5-ta 
kuopa, žmonių lankėsi labai 
mažai ir kaip teko girdėt pelno 
liko $16.

Į Sandariečių fėrus buvo at
ėjęs tūlas komunistėtėlis, kuris 
niekam nieko nesakęs tuoj pra
dėjo dalinti kokius ten Savo la
pelius, ką pamatęs P. Jaras, 
kuris tą vakarą gelbėjo Sanda- 
riečiams, komunistėlį su jo vi
sais šlamštais išprašė už durų. 
Taip ir gerai.

Prie Sandariečių fėrų dar rei
kia ir štai kas pastebėti. San
dariečių likučiai per spaudą bu
vo apšaukę Jarą “fašistu”, bet 
kaip tik jiems prireikia darbi
ninko tai ir vėl Jarą prašosi pa

Baltimorės Lie-
Knygyno admi- 
siirengus fėrus

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME ,

Siunčiame pinigus i LIETUVĄ, imokūjimas garantuojama
DOLARIAIS arba LITAIS, siunčiame kabeliu ir paštu.

Del informacijų rašykit:—Dept. D.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 Broadway New York
___________________ Fjrma įsteigta nuo 1872_____________ (2-8)

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

Nuo susiorganizavimo ik šjam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitj “T4- 
vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.

M. Petrausko “Birutė”, sta
tyta scenoje Lietuvių svetainė
je Lapkričio 13 d. išėjo gerai, 
su tokiomis' pajiegomis kokias 
Detroite' galėjo surankioti. Bu
vo ir visai gerų solistų. Pavei- 
zdan Birutės rolėje S. Žukaus
kaitė, jos brolis — A. Zinkevi
čius; taipgi ir Laukionis. Sund- 
šteino rolę vaidino Motuzas. 
Keistutį vaidino Dr. J. Jonikai- 
tis, ką sumaniai išpildė. Kri- 
vių-Krivaitis — Tamošiūnas. 
Krivė — čebatobius, ir 
nas — Vincas Klikna.

Choras giedojo visai
Lasoje pasižymėjo taipgi choras 
ir ypač p. šatulaitienė.

sau at-

popierų 
paduoti

Tėvu-

gerai.

Susišaudė už pinigus. John 
Kicinski, -41 metų amžiaus, nuo 
1324' Martin avė., būdamas be 
darbo, susivaidijęs su pačia už 
Pinigus, kurių jis. tikėjo jie dar 
Turi turėti o pati saKę kad netu
ri, grjebesį revolverį ėmė šaudy
ti, peršaudamas pačią, vąįką, ir 
pi^ui pats '

Nušovė automobilių vagi. Po- 
Licijantai nužiūrėję raportuotą 
pavogtą automobilį ėjo artyn; 
■š jo iššoko snaudęs jame žmo
gus ir bandė pabėgti. Vienas 
policijantas bėgantį sulaikyti 
lorėdamas šovė ir nušovė. Ka- 
langi tas automobilis„buvo pa
vogtas Flint mieste, kur trum
pu laiku po pavogimo išliuosuo- 
ta iš kalėjimo Šeši kriminalis
tai, spėjama kąd šis nušautas 
vyras turėjo ką bendro su anų 
iš kalėjimo ištrūkimu.

Nušovė vyrą. Ant Division 
a ve., moteris juoduke nušovė 
:avo vyrą ir sunkiai sužeidė ki
tą moterį, p kada buvo sugauta 
gatvėj ant Russell ir Mullett 
sts., ji dar bandė nušaut ir po
licijantą, bet nepasisekė.

Nušovė policijantą. Suimtas, 
vienas 21 metų vaikinas prisi
pažino nušovęs policijantą laike 
užpuolimo gazolino stoties, ir 
su jo suėmimu paaiškėjo kitos 
keletą vagysčių ir žmogžudys
čių laike plėšimų. Prie jo su- 
mta dar keli kiti jo sėbrai. Jie 
pradėjo išdavinėt vienas kitą 
žudystėse laike užpuolimų krau
tuvių.

Detroito Majoru Lapkričio 8 
d. išrinkta Lodge, kuris gavo 
120,988 balsus; jo oponentas 
Smith gavo 108,800 balsų.

Byla prieš Fordą. Buvusieji 
Lincoln automobilių kompanijos 
šėrininkai iškėlė bylą prieš For
dą reikalaudami atlyginimo net 
$6,000,000 už savo akcijas, ku
rias jie turėjo sudėję’į; Lincoln 
Motor kompaniją, kurią išgelbė
jimui nuo bankruto Fordas nu
pirko 1922 metais. Skundėjai 
sako jog Fordas žadėjo atsily- 

J gint už jų akcijas.
i

negyveni- 
jau nori- 
(svetim- 

patikrin-

Visi kurie yra pasiryžę apsi
gyventi Amerikoje turi pastoti 
Amerikos piliečiais: kiekvienas 
vyras ir moteris (ar mergina) 
turi pasirūpinti išsiimti pirmas 
ir antras pilietybės popieras sa
vo apskrities (county) teisme.

Visi vyrai kurie išsiėmė an
trąsias popieras pirm Rugsėjo 
22, 1922 m. ir iki to laiko apsi
vedė tuomi padarė ir savo 
teris pilnomis pilietėmis. 
Rugsėjo 22, 1922 m., visi 
rai ir moterįs (ir merginos)
ri imti pirmas ir paskui antras 
pilietybės popieras kas 
skirai.

Prie pirmų ir antrų 
gavimo visados reikia
tikrą atkeliavimo Amerikon lai
ką: mėnesį, dieną ir metus, ir 
vardą laivo kuriuo atplaukta A- 
merikon.

Amerikos valdžia nori kad vi
si svetimšaliai kurie Amerikoje 
apsigyvenę pastotų piliečiais; 
kurie nenorėtų pastoti piliečiais 
tokiems Amerikoje 
mas, užtai nuo senai 
ma visus nepiliečius 
šalius) suregistruoti,
ti jų atkeliavimo rekordus, už
dėti ant tokių mokestį po $10 
metams ir mokyti tokius vaka
rinėse mokyklose po dvi valan- 
kas kas diena prirengimui prie 
pilietybės, ir Angliškos kalbos. 
Kurių atkeliavimo užrašų nebū
tų galima surast tokius be ape
liacijos deportuoti iš Amerikos.

Toks svetimšalių surašymas 
yra numatomas 1930 metais, 
kada bus rašoma Amerikos gy
ventojų skaitlius (cenzus).

Jau dabar, daugelyje įdirbtu-1

ruošiasi ją siuntinėti, tik dar 
kiek sutrukdė gavimas Lietuvos 
dailininkų aprašymų ir jų kuri
nių atvaizdų. Jeigu ta visa me- 
dega butų anksčiau gauta kny
ga jau butų buvus gatava. Ne
norėta leisti be Lietuvos daili
ninkų darbą pavyzdžių, todėl 
jei ir suvėlys savaitę kitą tai 
ant tiek knyga bus geresnė, nes 

S bus dadėta svarbus atvaizdai iš
- Lietuvos dailininkų kurinių.“

Iš Centro Sekretoriaus patir- 
• ta kad TMD. ižde susirinko ga

na pinigų pradėjimui spausdin
ti Trečio Tomo “Pasaulio Isto-/ 
rijos”. Taigi nežiūrint' musų 
priešų ir savų nekuriu narių 
blogų norų ir skelbimų kąd T. 
M. D. silpnėja, musų 'Draugija. 
gyvuoja, tikri T. M. D-j.os na-, 
riai savo organizaciją remia, I 
jie ją palaiko', o ne tie kurie 
daug kalba, ir valdyba su jais | 
varo savo darbą pirmyn.

Artinasi Centro Valdy
bos Rinkimai

Pradžioje 1928 metų prasidės 
ų Draugijos 

centro valdybos nominacijos, po 
to balsavimai, ir apie Birželio 
mėnesį įvyks ir seimas.

Kur seimas bus dar centro 
valdyba apie tai nekalbėjo, bet 
reiktų nariams apie tai pakalbė
ti ir išsireikšti nuomones.

Seimas tikriausia bus rytinė
se valstijose ir turbut su San
daros seimu, kaip jau pradeda
ma tas įvesti.

Seimui supuolant su Sandaros 
seimu, o šįmet lyg tyčia apsi
dalinus Sandariečiams ir to pa
sekmėj TMD. nariams, galima 
tikėtis gana dikto sujudimo ir 
seime. Iš TMD. narių pusės 
to sujudimo nebus, nes jie ne- 
sikarščiuos, tik tūli Sandarie 
čiai, kurie po Gruodžio 17 die
nos gavo gerą progą kibti į da
bartinę TMD. centro valdybą, 
darys pastangas pakreipti'T. M. 
D. j savo pusę.

Nukreipt niekur nenukreips, 
ir jeigu nebus paimta po įtek
me tokių kurie norės už TMD 
pinigus leisti agitatives brošiū
rėles vietoj moksliškų knygų, 
tai draugijai bus vistiek ar ją 
vadovaus dabar išrasti 
tai” ar karšti nukairėję 
riečiai.

Neužilgo bus pradėta 
nėti nominacijų lakšteliai. Rei
kia kuopoms jau iškalno galvo
ti apie tinkamus į valdybą na
rius, ir laikui atėjus nominuoti.

1 Tėvynės Mylėtojų

Oras musų kolonijoj buvo žy
miai atšalęs, darbai sumažėjo, 
daug žmonelių neteko darbo.

Lapkričio 3 d. 
lietus, o sekančią 
upėj vanduo taip 
nekurios dirbtuvės 
jo dirbt,
tris mastus, 
stolių. 
sala, ant jos stovi kelios bakū
žės. Vienoje jų gyveno žmoge
lis.
silipo ant stogo ir šaukė pagal
bos.
nuo

buvo didelis 
dieną pakilo 
aukštai kad 
net negalė-

Vanduo buvo pakilęs 
Padarė daug nuo- 

Upėje tiqs, miestu yra

Vandenįui pakilus, jis už-

Policija dasiirė .iki jo ir 
stogo nuėmus išgelbėjo.

A. Slavinskas.

Babravičiaus, Vanagai
čio, Yozavito Koncer

tų Maršrutas

Artistai Babravičius,
■ gaitis ir Yozavitas aplankys se

kančias kolonijas šios žiemos
bėgiu:

Amsterdam, N. Y. ” 16
Hartford, Con. ’ ” 23
Bridgeport, Ct. ” 24
Boston, Mass. Gruodžio 11
Worcester, Mass., Sausio 8
Kitose, kolonijose rengiama Į

Į tarpus čia paminėtų miestų ir 
I galutinai nesutartai.. . .. . ! ;• į

Managers J. Bačiunas. visai prie galo darbo ir valdyba

Vana-
“fašis-
Sanda-

siunti-

“Dailės Milžinai’’ knyga jau

Camel

Didina brangius dailos rinki- I 
nius. Detroito Dailos Institutas j 
įsigijo vieno iš žymiausių senų 
laikų dailininko, Titiano (arba 
Tiziano) paveikslą, kurio vertė 
yra nuo $150,000 iki $200,00Q'

Tas paveikslas spėjamabuvb 
pieštas 1560 metais, kuomet Ti-„ 
tianas buvo 70 metų.

Apie Titianą plačiai aprašo
ma “Dailės Milžinuose”.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkaą 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaiti? — Vice-Pirmininkai 

1420 Howe Street, Racine, Wia.
V. Sirvydas — Sekretorius 5

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. . ?
A,-1 B. Strimaitis — . Iždininkas.^ , 

v G. P. O. Box’ 127, New York čkfr-

Siekia nauju savo populiarumo
augštybiu

Valdžios skaitlinės parodo, kad dabar
daugiau Camelu yra rūkoma negu
pirmiau* Vieną po kito Camels pra

lenke visus kitus

Jei vili cigaretai butų taip geri kaip 
Camel, jus nieko negirdėtumėt apie spe
ciali prirenginui, kad padarius cigaretus 
gerais, del gerklės. ... Niekas, negali, užimti 

v vietos'’ rinktinio tabako.

© 1027,. R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C.
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TETULĖ NORI NAUJO
KUNIGĖLIO

— Tegul bus pagarbin- 
I I tas, vaikeliai.

— Sveika, gyva, tetule, iš 
į kur tu taip netikėtai atsi- 
I radai? Taip senai pas mus 
L buvai. Gal buvai i Čikagą 

1 r pas kūmutes išvažiavus?
1 — Nė, vaikeli, kur aš čia

Hfažinėsiu, ale buvau užim- 
Ha svarbiais reikalais tai ir 
■teatėjau pas jus.
I — Kibą virei naujos na- 

■ninės kad buvai užimta?
I — Vaikelį tas ilgai ne- 

Iftrunka, ale turiu kitu svar
besnių r< įkalu. Neišgalvo- 
■fema kaip geriausia pada- 
BryUatejau pas tave rodos.

— Mielai patarsiu jeigu 
tas ko tu nori žinot bus ma- 

t™, no galėję. Pasakyk kame 
fcalyk’as.

e — Vaikeli, čia yra labai 
svarbus dalykas.

— Bet aš noriu žinot koks 
Lftalyka^ ir kokios pagalbos 

I ^'feikalauji.

I
i;— Kaip tu apsipratęs su 
^visokiomis politikomis ir di- 
fcplomatijomis ir žinai kaip 
Į prie aukštų žmonių prieit, 
s tu gal galėtum mums tame 
^pagelbėt.
I — Bet pasakyk, tetule, 
'kame, nes kaip aš galiu ką 
aiškint jeigu nežinau ko no
ri žinot.

— Vaikeli, tik niekam ne
sakyk. Aš noriu žinot kaip 
prieit prie vyskupėlio kad 
jis musų išklausytų.

— O ko tau ir kitoms to
kioms kaip tetulė prireikė 
pas vyskupą? Ar kunigo 
jau neužtenka?

— Tame ir dalykas, vai
keli, kad mums reikia vys
kupą matyt del musų ku
nigėlio. Mes susitarėm jj 
iš parapijos išmest ir gaut 
kitą kunigą. Ale su vysku
pu niekaip nesusišnekam ir 
gana, 
tesnis,
paduot ant musų kunigėlio 
skundą.

— Tai kame dalykas: ar 
jau su klebonu susivaidijot 
kad norit eit prie vyskupo 
su skundu?

— Vaikeli, mes norim jį

Gal tu, kaip moky- 
žinai kaip reikia

išmesi iš musų parapijos ir 
gaut į jo vietą kitą, ale nie
kaip prie vyskupo prieit ne
galim ir jis su mumis neno
ri nei kalbėt.

— Tetule, jeigu vyskupai 
klausytų paprastų parapijo
nų ir jų norus pildytų tai 
kunigus kas mėnuo reiktų 
mainyt ir vis niekam jie ne
būtų geri.

— Ale kad musų negeras 
ir mes turim gaut geresnį. 
Nesiliausim kovoję iki ne
gausint kito.

— Sunki bus kova, tetule, 
nes kunigai ir vyskupai su
daro tokią savitarpinę tvir-

Gerb. Tetulė
tą organizaciją kuri nepri
valo pildyt nei klausyt jo
kių paprastų žmonių reika
lavimų, o dar reikalauja 
kad visi klausytų jų. Jeigu 
dvasiškija lengvai pasiduo
tų parapijonams tai ji ne
būtų dvasiškija ir jos galy
bė butų suirus. Gal jūsų 
klebonas yra geriausias vy
skupui už jus visus ir už ki
tus kunigus, argi mariai jis 
klausys ką jus ant klebono 
pasakojat?

— Bet mes jau jo neno
rim, jis negeras, ir reika
laujam kita.

— Stebuklingas šis pa
saulis, tetule, ir gana. Mer
gai nusibosta vyras, vyrui 
merga; pačiai nusibosta jos 
diedas, arba diedui pati, ir 
nori pamainyt. O parapijo
nams nusibosta kunigas ir 
vėl nori 'kito.

— Vaikeli, jeigu jis dary
tų) taip kaip mes norim tai 
ines nieko jam nesakytume.

— Jeigu jis taip darytų 
kaip jus reikalaujat jis ne
būtų kunigas. Ne kunigų 
reikalas yra pildyti parapi- 
jonų valią. Kunigai laiko 
save viršininkais ant para- 
pijonų, bažnyčios turtų ir 
visko, taip sakant yra glo
bėjais nuo žemei iki dangui 
ir jie nesilenks parapijo- 
nams.

— O kodėl Alaburdą iš- 
metėm? Ar atmeni?

— Labai puikiai atmenu. 
Atmenu kokios buvo muš
tynės, areštai, kraujo pra
liejimas toj vietoj kur neva 
Dievą garbint sueinat.

— O ko gražiuoju nepa
šalina?

— Aš jau sakiau ko ne
pasišalina. Bet tavo pasi
gyrimas kad Alaburdą iš- 
vijot parodo tik kad patįs 
parapijonai kalti ir nežino 
ko nori.

— Vaikeli, mes žinom ko 
norim: kodėl kunigas ne
daro taip kaip mes norim?

— Kad patįs jį priprati-

— Kitas gal bus geresnis, 
vaikeli.

• — Ir su kitu bus ta pati 
pasaka:.kaip tik ateis, pul
sitės, mišias pirksit, rankas 
laižysit, iki jis įsiaugins ra
gus, o paskui vėl reikės sto- 
rotis išmesti. Ta pati isto
rija Akrone, ta pati Dayto- 
ne, ta pati Youngstowne ir 
visur kitur. Visur naujai 
atėjusiam kunigui atiduo- 
dat valią ne tik ant parapi
jos reikalų, bet ir ant savo 
kišenių, ir jis ponauja tolei 
iki jums nusibosta.

— Tai ką tu patari mums 
daryt, vaikeli?

— Ne mano reikalai su 
parapija ir su jūsų kunigu 
ir man neapeina ką jus da
rysit. Tik tiek matau kad 
visiems stoka apšvietos, lei
džiat kunigui sau ant kak
lo užsėst, ir kada pasidaro 
persunku tada susiprantat. 
Kodėl Angliškose parapijo
se nėra tokių vaidų, ypač 
protestoniškose? Dėlto kad 
jų parapijonai apsišvietę ir 
niekur neduoda kunigui bū
ti ponu bet tik savo tarnu, 
ir jie taikiai sugyvena, ku
riems dar kunigai ir reika
lingi.

Prieš komunistus. Hagoje, 
Nederlandų sostinėje, suvažia
vo tarptautinės kovos su komu
nizmu draugijos atstovai nuo 
daugelio tautų aptarimui kaip 
kovoti su raudona plėga.

NAUJI
“JUODO KARŽIGIO”

REKRUTAI

EKSTRA !
Kurie po gavimo pirmo to

mo “Juodo Karžygio” perkei- 
tęt savo antrašus praneškit 
savo naujas gyvenimo vietas, 
nežiūrint kad “Dirva” eina 
jums nauju antrašu po to.

Antras tomas jau ruošia
ma siuntinėti.

*

A. Slavinskas iš Shelton, Ct., 
rašo: Prisiunčiu $4, malonėkit 
siuntinėti per metus “Dirvą” S. 
Ruzinskui j Ansonia, Conn., ir 
jrašykit į Ardžio armiją S. Bu- 
janauską iš Ansonia, o man už 
likusius prisiųskit “Ekscelenci
ją”-

M. Valentukonis iš Wauke
gan, Ill., rašo: Prisiunčiu $1.25, 
noriu ir aš įsirašyt Į Ardžio ar
miją, kuris man labai patinka.

Ona Arbačauskienė iš Anso
nia, Conn., rašo: Prisiunčiu $4, 
$3 už “Dirvą” j Lietuvą ir $1 
įstojimo į Juodo Karžygio pul
ką (25c turit iš seniau).

C. Litvinas iš Kearny, N. J., 
rašo: Prisiųskit man “Juodą 
Karžygį”, pridedu $1.25, toliau 
užsirašysiu ir laikraštį.

Marė Mockevičienė, iš ■ Day
ton, O., atsilankius į Clevelan
ds, ypatiškai įsirašė į Ardžio 
armiją, užsimokėdama $1.25.

Martinas A, Mizer iš Chica
go, Ill., rašo: Prisiunčiu $3.25; 
$2 už “Dirvą” ir $1.25 už Juo
dą Karžygį.

STRĖNDIEGLIS IR

PASTABUKĖS
CLEVELANDO katalikų vys

kupas sakydamas kalbą apie to
leranciją, Detroito katalikų kon
grese pasakė kad jo vyskupijo
je katalikai susideda iš apie 
dvylikos tautų, ir atlankydamas 
jis juos, su jais visada susikal
ba jų prigimtomis kalbomis.

Na matai. O Glevelando ka
talikai Lietuviai, kuomet jam 
skundžia' savo kleboną, kiek pri
vargsta iki susiranda žmogų 
kuris parašytų skundą, tik An
gliškoj kalboj.

V ▼ ▼

“CHICAGO TRIBUNE”, pa
talpinęs Lietuvos prezidento 
Smetonos paveikslą, sako: “Lie
tuvos prezidentas Ant. Smeto
na, kuris su pagieža inėjęs Į 
tautos raudojimus metiniame 
paminėjime Lenkijos Vilniaus 
užgriebimo, kaipo gestikas 
drumsčia naujo karo pavojų 
Europai.”

A, tai čia medegos Lietuviš
kai “trojkai”, kaip šieno.

▼ ▼ ▼

KOVINGTON, Ky., katalikų 
vyskupas F. W. Howard išsilei
do per savo vyskupiją su dir- 
mavonės tikslu. Kad susikviest 
tikinčius į bažnyčias, jis pasi
samdė arklį ir raitas jodinėda
mas po kaimus atsilanko į kiek
vieno kataliko namus ir kviečia 
eiti bažnyčion, priimti dirmavo- 
nės sakramentą.

Ne visur mat vyskupui mo
kama šimtinės už atvažiavimą 
padirmavot tikinčiuosius.

▼ ▼ ▼

“SANDARA” baudimą Lietu
vos laikraščių vadina kanibaliz
mu. Čia kas nors jam neaišku: 
arba nežino kas tai kanibaliz
mas, ar nežino kaip laikraščiai 
ten baudžiami.

▼ ▼ ▼

S. BOSTONO krikščioniškas- 
demokratiškas “Darbininkas” 
tveria naują koaliciją, kovai 
prieš Lietuvos valdžią; į koali
ciją priskaito visus katalikiš
kus, socialistiškus ir komunis
tiškus laikraščius, kad susidė
jus visiems.... sudėt pinigų 
apmokėjimui Lietuvos kunigų 
dienraščio “Ryto” baudos.

O paskui? Gal bendrai vi
siems giedot internacionalą?

▼ ▼ ▼

PROTESTONIŠKA Suvieny
tų Valstijų valdžia panaikino 
muitą ant visų iš užrubežių įga
benamų bažnytinių dalykų. Tuo 
pat laiku Airijos katalikiška 
valdžia uždėjo 33% muito ant 
visų iš užrubežio įgabenamų rą
žančių, škaplierių ir metalinių 
medalikėlių.

Ir Airijoje už tai niekas ne

“TĖVYNĖ”, kuri sakosi kad 
yra nepartijinė ir dar patrioti
nė, kaip tik pamato Amerikonų 
spaudoj kokį nors Lenkų šmei
žtą ant Lietuvos valdžios tuoj 
pasigauna kaipo tiesą ir dideliu 
balsu sušunka: “žudo Lietuvos
Gynėjus!” ir tą padaro nekreip
dama dbmės nei į Atstovybės 
užginčijimą. Nejaugi tuomi ro
do savo patriotiškumą?

DR. A. L. GRAIČUNAS ko
munistų spaudoje pasiskelbė 
kandidatuojąs į SLA. preziden
tus ir sakosi kad busiąs ne tik 
nominuotas bet ir išrinktas. Tik 
nepasakė kas už jį balsuos, nes 
aišku kad komunistai kuriems 
daktaras daugiausia dirba už ji 
nebalsuos, nes komunistai pa
skelbė savo kandidatų sąrašą j 
SLA. valdybą, grynai raudoną, 
kurioje Graičuno visai nematyt.

Toliau jis pasigiria kiek yra 
prakalbų, prelekcijų ir straips
nių pateikęs SLA. naudai, o da
bar už tai Pildomoji Taryba no
rinti jį iš Susivienijimo išbrau
kti (??—ž. R.). Tik ant nelai
mės daktaras visai pamiršo pa
sigirti kiek yra parašęs straips
nių ir šiaip visokių nešvarių la
pelių prieš SLA. valdybą. Gal 
tie pamiršti raštai ir yra pa
čiam daktarui ne į sveikatą.

Žinučių Rinkėjas.

Už $3 pralinksminsi t visa kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą"

PUIKUS PASVEIKINIMO LAIŠKAI TINKAN-J
TI GIMINĖMS LIETUVOJE - KALĖDOMS 5

IR NAUJIEMS METAMS - PUIKI DAINA 
KURI PATIKS NE TIK GAVĖJAMS, 

BET IR JUMS KURIE SIŲSIT

Kalėdų ir Naujų Metų Pasveikinimas

Sveiki, gyvi, giminėlės mano mylimiausi, 
Minavoju aš jus tankiai, būdamas toliausia. ■ 
Gyvenu už jurų, marių tolimoj šalelėj, 
Bet mintyse tankiai esu su jumis grytelėj. 
Neišnyksta iš akių man jus meilus veideliai; 
Prisiminus apie jumis liūsta man širdelė.... 
Neužmiršo mano akis tų semi takelių, 
Neišleidžiu iš minčių aš jus meilių veidelių.
Kad turėčiau paukščio sparnus jumis aplankyčiau, 
Savo ranką jums paduočiau, meiliai prakalbinčiau. 
Išbučiuočiau jus veidelius tūkstančius kartelių, 
Prikalbėčiau aš su jumis daug džiaugsmo kalbelių;
Savo gimtąjį kampelį linksmai apžiūrėčiau, 
Didį džiaugsmą tarpe jūsų vėl aš apturėčiau.
Bet kad laimė mano tokia — be jūsų gyventi, 
Siunčiu šitą gromatėlę jumis pasveikinti.
Minavokit mane vieną toli buvojantį, 
Apie jumis naktj-dieną gražiai dumojantį....

Cši Daina atspausdinta ant didelio gražaus liniuoto popierio, tin
kamo rašymui. Spausdinta raudona ir žalia spalva su Kalėdi
niais apvadais ir Kalėdų Dieduku bei kitais švenčių simbolais.

Kaina — 7c už 1; 12c už 2; 20c už 4.
(Vietiniams visi laiškai s u vokais kainuos po 5c.)

Siųskit Pašto Štampais. Reikalaukit “DIRVOJE”

Nash įbudavcjc EKSTRA spėką į šitą 
naujai ištobulintą 7-BEARINGŲ mo
torą šito Special Six 4-Durų Sedaną.

Ir Nash naudoja TIESIOS LINIJOS 
varymą taip kad VISA spėka eitų iš 
inžino į užpakalines ąšis tiesia linija.

Toliau, nauju vidujiniu subalansavi
mu judančių dalių kas yra išimtinai 
tik pas Nash—moksliškas akuratnu- 
mas išdirbime Nash inžinų sutaupo 
spėką kuri išsiaikvoja mažiau akurat- 
nai nubalansuctuose motoruose.

Paraginame jus išbandyti šitą karą 
važiuojant į stačiausius kalnus. Pa
imkit ir išvažiuokit su vienu šiandien. 
Nusistebėsit iš jo veikimo.

Nash yra puikus motorinis karas. 
Pažiūrėkit į Nash Special Six Kėtųrių 
Rurų Sedaną paveizdan. Tai patogu
mas del penkių pzsažierių—atsakantis 
iki mažiausių smulkmenų — išmuštas 
pu'.kiausics rūšies mohair —■ juod
medžio apvedžiojiinai — vieno juod
medžio styravime ratas lengvai kon
troliuojamas pirštų galais — visi in
strumentai po vienu gražiu, netiesio- 
ginai apšviestu, lengvai matomu stik
lu — naujos pritaikytos prie formos 
sėdynės del pasilsio ir patogumo — ir 

tiktai $1335.
Atvažiuokit pas mus su savu karu. 
Mes norime pakalbėti su jumis apie, 
geras IŠLYGAS kuomet parodysime 
jums šį modelį. ■

Naujasis Nash yra Stebėtinas Automobilis
not jums nepataikaut. Ka
da atėjo Alaburda, visi puo
lėsi prie jo; jis elgėsi savo
tiškai, bet surinko parapi
jai pinigų ant naujos baž
nyčios. Tada jis paliko se- 
geras. Gavot dabartinį, vi
si puolėtės prie jo, net pati 
mokėjai jam penkiolika do- 
larių už rąžančių; jis išsta
tė bažnyčią už Alaburdos 
surinktus pinigus, visi lei
dot jam ponaut ir rankas 
bučiavot. Bet palengva jis 
pradėjo daryt viską savo
tiškai, tada užsinorėjot su
varžytu bet jau pervėlai, ir 
dabar užsimanėt gaut kitą.

KENTĖJIMAI GREIT 
PRAŠALINAMA

Red Cross Kidney Plas
ter Veikia Magiškai

Jus galit beveik urnai prašalinti 
aštrius skausmus ir atbukusius dieg
lius .nuo Strėndieglio, Neuralgijos ir 
kitų Reumatizmo priepuolių su John
son's Red Cross Kidney Plaster. Nuo 
■momento kuomet šį seną, gelbstinti 
plaster) panaudojama ant skaudamų 
vietų, jis suteikia šilumą, švelnina 
ir ramina sujaudintus nervus ir pa
šalina skausmą ir kentėjimus tarsi 
magiškai. Jus gaunat patvarią pa
galbą dar ir del to kad gyduolės Red 
Cross Kidney Plasterio nuolat sun
kiasi per odą į apimtas vieats taip, 
ilgai kolei plasteris laikomas prie 
kūno. Būtinai reikalaukit didelio 
Red Cross Kidney Plasterio su rau
dona flanele užpakalyje. Visose vai
stinėse.

protestuoja. Ot, kad taip Lie
tuviškiems “demokratams”, oi 
kiek tai butų riksmo ir rezoliu
cijų !

V ▼ v

RUSIJA tai tokia šalis kur 
viską naikina ir.... neišnai
kina. Naikino pinigus, neišnai
kino. Naikino privatišką nuo
savybę, neišnaikino. Naikino 
kapuose kryžius, ir tuos neiš
naikino. Naikino kontra-revo- 
liucijonierius. Dabar naikins 
jau mirties baudą....

Kodėl ? Bene kontra-revoliu- 
cijonierių jau pritruko? |

Kvietiškis. 1

Palaikymui ir padidinimui geni norų kokius Nash dabar turi tarp Cleve-' 
lando Lietuvių mes įsteigėme Lietuviškus Departmentus kiekviename Nash 
sandėlyje apačioj pažymėtame, žmogus kuris moka jūsų kalbų bus ten 
jums patarnauti—paklauskit jo ir jis maloniai ir mandagiai patarnaus.

The Reeke Nash Co., Distributors
6605-15 Euclid Ave. Randolph 5312

Atdara vakarais
The Cleveland Motor Car Sales Co.

3950 Prospect Ave.
The Brooklyn Nash Co. Inc.

3410 Altoona Ave.
Broadway Nash Company

4859-61 Broadway

Zingehnan Nash Motor Sales
5024 Lorain Ave.

Nash Woodland Motor Sales Co.
5109 Woodland Ave.

Zucker Nash Motor Sales
6816 Superior Ave.

The Smith Nash Motor Company
13608-10 St. Clair Ave..



Nuo Redakcijos
MOTERIS VEE VALDYSIĄ VYRUS

rjUVO laikai kada moteris bu-* 
■ vo namų galva, vyras bu

vo tik pastumdėlis, ir visa šei
mynos istorija sukosi apie mo
tiną, o tėvas tankiausia net bu
vo nežinomas, arba viena-moti
na turėjo vaikus ®u keliais tė
vais.

Tai buvo garsi “matriarchato 
gadynė”, kada žmonės gyveno 
urvuose arba šiaip taip subu- 
davotose pašiūrėse ir dėvėjo iš 
kailių susagstytus rubus.

Dabar gal prie tokio gyveni
mo neprieisim, bet mokyti žmo
nės sako kad žmonija vėl gryž- 
ta prie laikų kada moteris pa
ims viršų ant vyrų.

Vienas Anglijos mokslininkas 
įišleido knygą, “Trumpą Istori
ją apie Moteris”, kurioje savo 
šias pranašystes remia ant da
lykų stovio Amerikoje ir Rusi
joje' šiandien.

“Amerikos vyrai”, sako tas 
rašytojas savo knygoje, “atsi
davę po disciplina šiandieninių 
biznio metodų, turės patapti, 
kaipo grupė, mažiau ii’ mažiau 
susiinteresavusių gyvenimu, ir 
daugiau ir’ daugiau atsidavusių 
darymui pragyvenimo. Jie pa
taps daugiau mechaniški ir jų 
vaidentuvės paliks siauros, be 
įsivaizdinimų, daugiau užimtos 
apie daiktus ir mažiau apie 
žmones. Jau dabar jie pasiekė 
laipsnį kur kiti reikalai viršija 
jų interesą apie moteris, ir tuo 
jie lyginasi ritierių gadynės 
vyrams kada jie daugiau rūpi
nosi apie ąsMiūs negu apie /mo
teris; dabartiniai vyrai daugiau 
rūpinasi apie komerciją ir auto
mobilį. Moterįs. tuo tarpu da
rosi nepriklausomingesnės, 
palaiko ir valdo dailos 
turos organizacijas ir 
nizuoja visuomeniškas 
pagal savo supratimo.

“Vyras turės būti atstumtas 
į užpakalį ir užmirštas, apsiver
tęs savo darbuose kurie bus rei
kalingiausi jo moteriai. To ne
galima išvengti jeigu nebus už
kirsta kelias moteriai mokytis 
ir jeigu gimimų kontroliamimas 
nebus užmirštu dalyku.”

jos 
ir litera- 
perorga- 
jstaigas

Receptas Redaktoriams
Musų spaudos galvos labai 

yra karštos. Tai yra musų re
daktoriai. Karšti ir abelnai vi
si, bet čia kalbėsime tik apie 
redaktorius. Jeigu galvose bu
tų beįit kiek šaltesni smegenis 
nebūtų laikraščiai užpildyti to- 
ktais ’.-tuščiais ginčais, bever
čiais niekais, o to vietą užimtų 
rimti ir naudingi raštai!

Paskiausia užsikarščiavo P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius, prieš J. O. Sirvydą, “Vie
nybės”*’redaktorių, ir pagrąsino 
netT'kitokiu pasikalbėjimu” — 
reiškia teismu — už “Vienybės” 
palyginimą Tauragės apiplėšimo 
ir Grigaičio kalbų apie S'.L.A.

Grigaitis, senas žmogus, vie
toj tose pačiose “Naujienose” 
senovišku budu ■— barniais ii 
argumentais — išsiaiškinti tą 
klausimą, išrado kad jau ir to 
negana, reikia kreiptis į teis
mą.

Kas reikia daryti kad tokių 
karščiavimųsi nebūtų ?,

Vienas būdas yra tai kad re
daktoriai negautų (arba nežiū
rėtų jei ir gauna) kitų laikraš
čius. Bet kadangi to išvengti 
negalima, yra kitas būdas.

Reikia, savo editorialus arba 
polemikas arba atsakymus ra
šyti dviem savaitėm po perskai-1 
tymo straipsnelio ar pastabos 
kuri paliečia redaktorių arba jo 
laikraštį. '' ,

Kodėl? Dėlto1.kad tą j)at' mi-i 
nutą po perskaitymo kokio pine-, 
kaišto arba argumento, jeigu jis 
kiek griežtesnis, skaitantis re
daktorius užsidega, užverda jo 
kraujas, ir tokiame upe rašyda
mas prirašo daugiausia nesą
monių ir nedykai net paprasti 
skaitytojai tulus musų redakto
rius vadina nedakepėliais. Bet 
jie yra perkepę ir įkaitę nuo 
paskaitomo priekaišto, ir rėžia 
atsakymą arba priekaištą kad 
rodos į dulkes savo oponentą 
sumaišys.

Iš to musų redaktoriai ir li
gą gavę: jie nieko laikraščiuo
se ne j ieško kaip tik už ko užsi
kabinti, kam “atsakyt”.

Jeigu po perskaitymo prie-

kaištų arba pastabų palauktų 
dvi savaites laiko (kelių dienų 
permažai), tada vėl; skaitydami 
išnaujo ir ruošdami atsakymą 
arba parašytų šaltai ir rimtai, 
arba visai nerastų ką rašyt. O 
kad laikraštis turi būti užpildy
tas/ į ; tą vietą įdėtų ką nors 
naudingo skaitytojui, ir taip pa- 

I lengva, laikraštis virstų žmonių 
: švietėju.

Koliptis, argumentuoti, prie
kabių jieškoti kiekvienam leng
va, bet prakilnus tas vyras ku
ris turėdamas savo laikraštį su
naudoja jį patiekimui minioms 
to ko joms būtinai reikia.

Redaktoriai turi patyrimo su 
bile korespondentai®: jie irgi 
kai gaidžiai šoka šmeižt, bartis, 
ir kartais teismu grąsina kitam 
už parašymą ką ant jo, bet kad 
ačiū nelaimei jog jie laikraščio 
patįs neturi, redaktorius netal
pina arba nuramina rašėją, ir 
už tumpo laiko pats rašėjas 
džiaugiasi kad jo tas raštas ne
talpinta arba kad nieko daugiau 
nesigriebė daryti.

M. V. Gogolis
BAISUS KERŠTAS

Ant.-Fer. Max.
Į tiek jaunimas, ir kalbėjo apie keistuolį ra- 

-f ganių. Tačiau visų kalbos buvo bepras- 
s mės — niekas negalėjo teisingai apie jį pa- 
; sakyti.

Įgriso tuščios kalbos. Iš rusių išrito 
i statines pilnas midaus, sustatė kibirus ska

naus Graikų vyno. Ir vėl linksmintis, ūžti 
pradėjo. Griežikai tampėsi, griežė; jauna
martės, merginos ir šaunus skaidražipo- 
niai kazokai šoko, trapsėjo, ūžė, net dulkės 
debesiais kilo. Balti kaip žydinčios obelis 
šimtamečiai seneliai besigėrėdami besilink
sminančiu jaunimu, prisiminė neveltu pra
leistas garbingas jaunas dienas ir jie pra
dėjo suktis. Gėrė, valgė, ūžė iki vėlyyvos 
nakties — iki trečių gaidžių; ir taip links
minosi kad dabar niekas taip ir nesapnuo
ja. Pradėjo svečiai skirstytis, bet mažai 
buvo tokių kurie pasiekė savas lindynes: 
daug pasiliko nakvoti esaulo namuose; c 
kiti išvargę kazokėliai, neprašyti, kur kam 
pakliuvo ten sumigo: ant grindų, po suo
lais ir net tarp sustatytų žirgų kiti knar
kė — kur tik gėręs kazokas nusvirdukulia- 
vo ten išvirto ir knarkia, knarkia kad net 
visas Kijevas girdi.

'Juodas Karžygis” |
Lietuvoje

AR TIK TAM? 
Ar tik tam pažinau 
Kad turėčiau ką minėt, 
Ar tik tam pamilau 
Kad širdis galėt’ kentėt?.

Ar tik tam sutikau 
Kad turėčiau ką netekt, 
Ar tik tam pripratau 
Kad ilgėsiu reiktų degt? 

Ar tik tam aš džiaugiaus 
Kad turėčiau ko liūdėt, 
Ar prie to aš rengiaus 
Kad turėčiau kur merdėt?.* * *

Ar tik tam akjs jos 
Bandė mane kerėt 
Kad nematant vėl jų 
Skausme reiktų gludėt?

Ar tik tam lupos jos
Lemta buvo bučiuot
Kad netekus vėl jų 
Širdžiai reiktų dejuot?....

Ar tik tam veidas jos 
Taip prašvito gražiai 
Kad po to liudysės 
Liktų man amžinai?....

Adonis.

S. ŠIMKAUS DAINOS 
dainos begalinės

GERB.
Skamba
Iš Lietuviškos krutinės,

Skrenda virpanti aidai, 
Sielą budin’ jų garsai!

Širdis veržias iš krutinės
Klausyt dainos sutartinės,

Iš tėvynės atvežtos
Ir del musų suteiktos.

Upas kįla j padangę,
Mylim dainą jautrią, brangią!

Atgaivinate jus mus 
Nuslopinate skausmus.

Mes atbusime iš miego
Ir įgysim naujų jiegų — 

' Vėl bus linksmos dienelės
Kol skambės jo dainelėj.

s Laputė.

Ūžia, braška Kijevo priemiestis — 
esaulasi Gorobecas savo sunaus vestuves 
švenčia. Privažiavo, prisirinko daug, daug 
žmonių, esaulo svečių. Kaip tik tais lai
kais visi mėgo gerai valgyti, dar daugiau 
išgerti, o labiausia linksmai paūžti. At
vyko ir narsusis užslankstiss Mikita, jis tik 
ką buvo gryžęs iš Perešlyj buvusios trukš- 
mingos puotos, kur su karaliaus dvariš
kiais ir bajorais septynias dienas ir naktis 
traukė saldų vyną. Ir atvyko, su savo jau
na žmona, Katre, ir vienmečiu sunum, tik
rus esaulo brolis, Danilas Burulbašas; jis 
atvyko net iš antros Dniepro pusės, kur 
tarp dviejų kalnų buvo jo chutorasa-vien- 
sėdija. Stebėjosi svečiai baltais Katrės vei
deliais; juodais kaip Vokiečių aksomas an
takiais; brangiais šilku siuvinėtais rubais: 
mažučiais, auksinėm pasagom batukais; 
o dar labiau stebėjosi kad kartu neatvyko 
jos senas tėvas. Tik viepi metai kaip jis 
gryžo į Uždnieprį; o dvidešimts vienus tik 
vieni dievai žino kur jis buvo; gryžo tik 
tada kada dukrelė ištekėjo ir sūnų pagim
dė. Jis butų daug naujo, nuostabaus pa
sakęs apie savo praeitį, žygius pakalbėjęs. 
Bet kur tau nekalbėti, tiek laiko išbuvus 
svetimuose kraštuose! Juk kur jis buvo 
ten viskas kitaip — ir žmonės kiti, ir Kris
taus bažnyčių nėra.... Gaila kad jis ne
atvyko.

Patiekė svečiams skanius virtinius, su 
slyvomis ir razinomis sutaisytus; o didelėj 
lėkštėj gražiai išmargintą *karvojų. Grie
žikai pagriebė apatinę jo dalį, kurioj buvo 
įkepti pinigai, ir laikinai nutilus, padėjo 
bubnelius, smuikus ir cimbalus. Pertrau
komis, jaunos moterįs ir merginos apsi
gaubusios siuvinėtomis skarelėmis, iš savo 
eilių išeidavo, o raudonžiponiai bernužėliai 
į šonus įsirėmę rimtai žvalgėsi — buvo pa
siruošę jas sutikti. Jiems besilinksminant, 
beūžiant, senis esaulas išnešė du šventųjų 
paveikslu — ėjo palaiminti jaunuosius. 
Jam tuos paveikslus dovanojo dievotas vie
nuolis, senelis Vartolomejus. Nors ir ne
brangus meno kuriniai, nespindi sidabru, 
auksu, tačiau pikta pragaro jiega lenkiasi 
ir pro tuos namus kuriuose tie paveikslai 
esti. Esaulas pakėlęs į viršų paveikslus, 
rengėsi kalbėti trumpą maldą.... kaip 
staiga išgąstingai suklykė ten pat žai- apsiaustu nepridengtą, išeiginį jos 
džianti vaikai. Kartu su jais ir visi susi
rinkusieji sujudo ir išgąstingais veidais ir 
rankom rodė į tarp jų stovintį nepažįsta
mą kazoką. Nors jis jau buvo suskubęs 
aplink jį susirinkusius linksmai prajuokin
ti ir net jų tautinį kazoką pašokti, bet kas 
jiš, iš kur jis atvykęs, niekas nežinojo. Ka
da esaulas pakėlė šventųjų paveikslus, stai
ga pasikeitė nepažįstamo veidas: nosis pa
didėjo ir į šalį nukrypo; juodos žavingos 
akįs pažaliavo; raudonos lupos pajuodo 
kaip šąltos Dniepro bangos; smakras su
virpėjo ir susmailėjo kaip durtuvo galas; 
pro prašieptus dantis spiegė šiurpulingas 
balsas; viršugalvyj išdygo aukštas guzas 
— vietoj linksmo kazoko buvo baisus senis.

— Tai jis! tai jis! — šaukė minios da
lyviai spausdamiesi vienas prie kito. ’

— Įy vėl raganius pasirodė! — klykė 
moterįs gaudydamos savo vaikus..

Drąsiai ir išdidžiai išsispraudė iš susi
rinkusiųjų tarpo esaulas ir pakėlęs prieš jį 
šventą paveikslą, tvirtu ir griežtu balsu 
tarė:

— Prasmegk, šėtone, nėra čia tau vie
tos!

Baisusis senis persikreipė, vilko dan
timis sugriežė ir smego kai nebuvęs.

Gandas nuaidėjo toli, toli. Kilo įvai
rios kalbos, kilo nerimas, visa minia išgąs
tingai sujudėjo, kaip prieš artėjančią aud
rą juros1 paviršius.

— Kas buvo, koks raganius? — klau
sinėjo vėliau atėję ir jaunimas.

— Baisią nelaimę pranašauja! — kal
bėjo seniai kraipydami galvas. Visame 
esaulo kieme rinkosi būriais tiek seniai,

II.
Rami naktis savo tamsiais sparnais 

dengia žemės veidą. Nušvito.... Tai nu
blankęs fosforinės šviesos mėnulis iškilę 
aukščiau tamsių kalnų, paslaptingų me
džių šešėlių. Kaip turtinga, balta, ir snie
gas damasko uždanga prisidengė kalnuoti.1 
išraižyti Dniepro krantai; tamsieji šešė 
liai skubėjo ir slėpėsi tamsių pušų miške.

Dniepro vaga plaukia valtis. Prieš
akyje sėdi du vyrai: jų galvas dengia juo
dos kepurės; iš po irklų Į visas šalis skrie
ja šviesios bangos, kaip degančio laužo lie
psnos liežuviai.

Kodėl kazokai nedainuoja? Nekalba 
apie Ukrainoj slankiojančius lechui vie
nuolius ir perkrikštinėjančius kazokų tau
tos sūnūs, gundančius priimti katalikų ti
kybą; nei apie tai kai dvi dieni ties Sūriuo
ju ežeru mušė ordą? Kaip jiems dainuo
ti, kaip kalbėti apie nelabuosius darbus 1... 
Jų ponas Danilas giliai susimąstęs, jo žipo- 
no rankovė kabo pro valties briauną ii 
vandenyj mirksta; ponia Katrė neatitrau
kdama akių nuo sūnelio, ramiai jį supa; o 

rūbą 
van-vilkdo iš po irklų į viršų skriejanti 

dens lašai.
Malonus Dniepras nakties metu, 

gterėji išilgai Dnieprą, į jo gelmes, į jo 
krantus, Į aukštus kalnus’ j plačias pievas, 
Į tamsius miškus! Tie kalnai ne kalnai: 
jie pamato neturi, tiek jų viršus tiek apa
čia baigiasi smailiomis viršūnėmis; tiek 
jų viršuje tiek apačioje tęsiasi plati erdvė
— dangaus mėlynuma. Miškai puošianti 
kalnų viršūnes — ne miškai: tai senio miš
kinio galvos plaukai į viršų pasistiebę, že
miau galvos, senio barzdos plaukai pynė
mis Dniepro vandenį drumsčia; tiek viršu
je plaukų, tiek žemiau barzdos tęsiasi pla
ti dangaus erdvė. Ta plati pieva — ne 
pieva, tai švelni žaliaspalvė juosta juosian
ti neišmatuojamas dangaus erdves — visą 
pasaulį; ir viršuje ir apačioje žaliaspalvės 
juostos plaukia nublankęs mėnulis.

Nežavi pono Danilos nuostabus Dniep
ro nakties vaizdas, jis ir į tą pusę nežiūri
— jis žiuri į savo jauną žmoną.

1) Esaulas — kazokų karių laipsnis — kapitonas.
2) Užslankstis — gyvenanti prie pat Dniepro narsus 

kazokai.
3) Ghutoras — Ukrainiečių viensėdija.
4) Lechai — taip kazorai pašiepiančiai vadino savo 

amžinus priešus Lenkus.

(BUS DAUGIAU)

Žvil-

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankios rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų, pas barzda, 
skuti, paskriaučių ir 1.1. Su fonetiškų ištarimu ir 
1915, pusi. 95 .............................................

Reikalaukit “Dirvoje”
35c

“Dirvos” bendradarbis, Pet
ras Kriukelis, rašo iš Lietuvoj 
štai ką:

"Gerbiamas ‘Dirvos’ Redaktos 
riau! ‘Juodo Karžygio’ dvi kny- 
gas gavau. Labai širdingai ačiū 
už vieną Tamistai, o už antrą 
tam tėvynainiui kuris man už
rašė.

“žmonės taip tą knygą pamy- 
Įėjo kad man neduoda ramumoj 
vis klausinėja: Kada man duo- 

i site paskaityti.... j
“Kai gavau ‘Juodą Karžygį’, 

suėjo pas mus 22 moterjs ir tą 
vakarą tolei skaitė iki perskai
tė. Knyga labai yra graži ir 
spauda puiki. Aš nuo savęs 
patarčiau visiems Amerikiąį 
čiams siųsti ‘Juodą Karžygį’ Į 
Lietuvą saviškiams kaipo Kalė- 
dinę dovaną.”

Nuo Redakcijos: Dovana dar 
tuo bus geresnė kadangi Kalėj 
doms galės gauti A1BI knygas! 
II ir II tomą “Juodo Karžygio”,' 
todėl išrašykite saviškiams Lie
tuvoje “Juodą Karžygį” dabar, 
nelaukdami nieko, ir abi kny
gos pasieks juos priėji Kalėdas.) 
(Antras tomas''suski ada iš 230i 
puslapių;). a&LjM

Kurie norit kad knygų. butą į 
išsiųsta registruotos pridėkit j 
po 25c daugiau, arba viso pri-1 
siųskit $1.50. ši kaina yra (ik 
už registruotą siuntimąL-ir i 
Lietuvą. Paprastu siuntimu į 
Lietuvą ir čia kainą tik $1.25. j

Suv. Valstijų iždo sekretorių® 
Mellon rekomenduoja numažifl 
ti taksus sumoje $225,000,00® 
bet kongresas kai susirinks pA 
sįryžęs. kovoti už 
mos numažinimą.

$225,000,00®didesnės 'Sifc'įį
Reikalaukit “Dirvoje’

VANAGO 
PLUNKSNA 

po 25c.
štai kas Vanago Plunksnoje'- 

telpa:
Deklamacija — Pasikalbėji

mas su Pacifiku, — iš garsios 
Vanagaičio ekskursijos į Pacifi- 
ko pakraštį 1925 metais (su ap- 
šlubusiu automobiliu)^

Antra deklamacija ar kas pa
našaus į deklamaciją yra vardu 
“Chicaga—Kaunas”.

Paskui eina dainos kurios bu
vo dainuota ‘Dzimdzių’ koncer
tuose :

D
2)
3)
4)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Kanklininko Daina, 
Dolaris,
Asilas, s
Trys Sesutės, 
Leiskit iš Tėvynės, 
Barbora
Yes, Sir....
O, Suzana,
Oi kas bus kad nėr alaus, 
Brigyta
Menas, Mokslas, Sportas 
Pokeris ir Surprise Party, 
Kelias-Vieškelėlis, 
Lietuviškas Džiazas, 
Lietuvoj Mados, 
Godelės;16)

Paskui eina krūvelė juokų.
Knygelė yra padaryta taip 

kad tiktų į kišenių įsikišti ir 
nešiotis į repeticijas. Prie čia 
paminėtų dainų yra pasakytą 
kokios gaidos tinka (kokia na
ta), taigi kas tik nori publiką 
prijuokint naujomis dainomis 
tą gali padaryti įsigydamas šią 
“Vanago Plunksną”. .
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— Juodas Karžygis! Mamyte, žiūrėk! 
Vėl netikėtai užjojo!

Ir šluostėsi ji sau į prijuostę rankas, 
gatava pasveikint, ir sykiu senoji išsitiesė 
nuo ežios ir ištempus akis žiurėjo į atjoju
sį prie jų, ant arklio sėdintį vaikiną.

— Mes vis tavęs laukėm, atsidėkoti tau 
už tavo apgynimą musų.... Ar dar atme
ni mus? — klausė senoji, prieidama prie 
arklio.

— Atmenu, atmenu, močiute, ir užtai 
pas jus užsukau, — atsakė Ardys.

— Gal vėl nakvynės norėtum? Mie
lai priimsim. Pabūk pas mus ir kelias die
nas, — kalbėjo Vosytė, dabar laikydama 
kūdikį ant rankų. Vaikutis šypsojosi, sau
le nudegtu bet gražiu veiduku.

— Jeigu bus pas jus vietos, labai no
rėčiau pernakvot. Pasilsėsiu, nes turiu 
dar ilgą kelionę prieš save, — atsakė Ardys 
nulipdamas nuo arklio ir užmaudamas va
deles ant tvoros kuolo, norėdamas jas pa
sveikinti paimdamas už rankų.
Į 7 Suprantant tų dienų gyvenimą, Ar- 
ilžiui visai nebuvo nuostabu kad Vosytė 
turi kūdikį, ir jis gražiai vaikutį pašneki- 

■no, paspaudydamas jo žandukus.
Moterįs baigė darbą ir vedėsi svečią 

link bakūžės, o jis vedėsi su savim ir savo 
arklį į kiemą. Eidamas artyn namų, mu
sų keleivis dabar pamatė šioj sodyboj žy
mią permainą: trobelės buvo aptaisytos, 
tvoros naujai sudėtos, kiemas aptvarkyta, 
už tvartų pievoj matėsi keletas galvijų ii' 
pora arklių.

Ir kada Ardys pamatė iš už tvartų at
einantį jauną vyriškį nereikėjd jam sakyti 
kad tai. yra tos senės žentas, o Vosytės 
.vyras. Jis atėjo į žentus — tas pats jau- 
‘nas vaikinas kurĮ Vosytė jau tada buvo 
nusiskyrus kada Ardys pirmu syk pro čia 
prakeliavo.

Bet ką pamanė tas vyriškis, supratęs 
jog sugryžo tas pats klajūnas kuris anuo
met čia buvo ir jį išgąsdino pasitarnauda
mas jo mylimajai?.... Juk jis tada savo 
Vosytei kalbėjo: “Jis gali sugryžti ir pats 
pasivogt tave sau....” Ar jis tik ne jos 
jieško? Jis išrodo į didžiūną — ką varg
šas baudžiauninkas darys jeigu nepažįsta
masis griebs jo moterį ant arklio ir pabėgs 
sau?....

Neilgai taip manęs, naujas šios sody
bos šeimininkas tuoj gavo naujas mintis 
kad keleivis čia užkliuvo vykdamas kokiais 
pasiuntinybės reikalais, nes jis buvo pil
name kareiviškame išsirengime, ir paleng
vėjo jo krūtinė.

Suėję visi į krūvą linksmai šnekučia
vo; jauna Vosytė džiaugėsi savo vyru ir 
kūdikiu, o senė savo žentu, nes dabar gy
veno ramiai; tas jaunas vyriškis buvo dar
bštus ir doras, o kur reikėjo ir narsus, nors 
toli negalėjo susilygint su Ardžiu. Jis pri
klausė artimos pilies’ valdovo pulke, bet 
liuosu laiku dirbo savo žemę.

Moterįs ruošė vakarienę, o Ardys tuo 
tarpu su tuo vyriškiu kalbėjosi apie vy
rams apeinančius dalykus. Nustebo Ar
dys išgirdęs iš jo pasakiškus apsakymus 
apie kokį tai Ardį, kuris su Nemyra sumu
šė Asturūs ir jų talkininkus. Po visus ša
lies kampus jau buvo pasklidę žinios apie 
tą narsuolį, ir žinojo apie jį ir šio užkam
pio gyventojai. Bet Ardys nematė reika
lo išsiduoti kad tai jis apie kurį jie taip 
prakilniai kalba, tik pasakojosi gerai paži
nojęs tą narsuolį ir buvęs su juo tame kare.

Užsiminė Ardys jog girdėjęs kad mi
rė Lamžino karalius, bet į tą vyriškį kaip 
ir į kitus paprastus žmones ta žinia neda
rė įspūdžio, nes šios sodybos šeimininkas 
daugiau žinojo ir jautė kad yra po valdžia 
savo kunigaikščio, kuris su karalium rei
kalus turi ir skaitosi. Jeigu butų apsisto
jęs srities valdovo pilyje, žinia apie kara
liaus mirtį butų sukėlus didesnio žingeidu
mo. .

kitur kas jo laukia ir kur kitur prisiglaus
ti galėtų.

Gerai aprūpintas maistu, sekančią die
ną musų klajūnas išsirengė keliaut toliau. 
Jį širdis traukė pargryžti ir pasidairyti po 
savo tėviškę. Jeigu viskas gerai, manė 
sau, jos aplankyt pačius Daugupius — pa
simatys su Rykuliu ir pas kokį mažą val
dovą artimoj kaimynystėj įstos tarnybon. 
Jeigu ■ patirtų kad Gaižutė jau ištekėjus, 
pasuks pas jos tėvą Kalnį, kuris kitados jį 
kvietė, ir ten, netoli savo gimtinės, galės 
gyventi tarnaudamas jo pulke.

Dabar prieš jį gulėjo tas pats miškas 
per kurį anuomet jodamas su vilkais ko
vojo. Bet kitaip į savo šalį nepareisi kaip 
tik per tuos baisius miškus.

Vienok ne jo būdas buvo baimintis to
kios kelionės, todėl tik atsisveikino su sa
vo pažįstamais ir paklausius jų patarimo 
apie kelius, sėdęs ant arklio musų jauni
kaitis išjojo.

Perbridęs patogioj vietoj upelį, kuris 
buvo nors gilus bet arkliui neprisiėjo plau
kti, Ardys dingo tamsioje girioje, ir tik po 
trijų dienų sutinkame jį antrame girios 
krašte, kur jau buvo jo paties žemė, arba 
Daugupių kunigaikštijai priklausančių ma
žų kunigijų laukai. Keliaudamas per tą 
žemę, manė busiąs saugus pasisakydamas 
kas jis yra, jeigu kas klausinės, ir jo ge
ras vardas iš anų metų kovų ginant Daug
upių pilį užtikrins jam priėmimą ir pagar
bą.

Pirmiausia jis pasiekė pagirių sody
bas, paprastus kaimelius, ir juosė jau pra
dėjo nugirsti baisias kalbas.

Ką žmonės kalbėjo? Ar, tiesiu keliu, 
jau buvo pasiekusios žinios ir Daugupius 
apie Nemyros mirtį ir jį su Alina nužu
džius karalių? Ar gandai kad jo jieško 
Lamžino viršininkai?

Ne. Viskas tas buvo čia svetima ir 
nežinoma. Jei kada pasieks žinios kad 
Lamžėnai netęko savo karaliaus tai bus ir 
viškas.

Bet čia ėjo baisios kalbos apie tai kas 
‘patiems tos šalies gyventojams buvo svar
bu ir skaudu.

Nugirdo Ardys kad Daugupius valdo 
jo didžiausias priešas, jo persekiotojas, 
Laukys, Rykulio sūnūs, nes senis jau pora 
metų kaip miręs. Laukio sesuo Algė bro
lio išguita už našlio kunigaikščio, visai sve- 
mos tikybos.

Nieko butų baisaus kad Laukys valdo, 
jei ne jo žiaurus apsiėjimai su žmonėmis. 
Visus apdėjo didelėmis donimis, privertė 
užlaikyti po vyrą arba po du ir daugiau 
nuo kožno gyvenimo, pagal jo didumo — 
savą ar samdytą — karo reikalams, ir visi 
turėjo pristatyti kareivius su arkliais ir 
savo ginklais ir šarvais bei maistu.

Ir tas butų dar nieko, nes jei ne kitus 
užpuldinėt tai bent gintis reikia būti pri
sirengusiais; bet Laukys pasiryžo pavergt 
mažesnius už save paskirus valdovus kai
mynus ir apsišaukti didkunigaikščiu, ku
riam turėtų lenktis net tie kuriems jis iki 
šiol buvo lygus; jis paverginėjo juos ir nuo
lat vesdamas karus vargino savo gyven
tojus, atitraukdamas vyrus nuo darbų. 
Visi aimanavo ir kalbėjo kad reikėtų kito, 
geresnio valdovo, ir jam visi pasiduotų, 
eitų jam gelbėt prieš Laukį.

Toje srityje dar kožnas kunigaikštis 
valdėsi sau paskirai, kas buvo nelabai ge
rai, kadangi vienos tautos žmonės nesu- 
tarmėj gyveno ir paskirai visi buvo silpni 
prieš tvirtesnius priešus. Visi paskiri ku
nigaikščiai, kurie ikj? tolei pasitikėdavo sa
vo pilies tvirtumu ir vyrų gabumu, tolyn 
matė kad jiems nėra gerovės iš to, nes be
veik su kiekviena diena karo ginklai ir ka
riavimo įmonės pas svetimus priešus bu
vo gerinama ir tobulinama. Vienok kada 
vieni tų gentiškų valdovų spyrėsi patįs bū
ti didkunigaikščiais ir kitus valdyti, kiti 
jų nepripažino ir nesutiko po jais būti.

Liūdni Gandai
Per naktį Ardys apsisprendė pasukti 

atgal į savo tėvynę — kur kitur jos, kur

(Bus daugiau)

Antra knyga turi 226 puslapius 
Už $1 žadėjom 200 pusi. Už $1.25 duodam 414 p.

SIUSKIT $1.25 DABAR — užrašykit ARDĮ savo 
draugams ir draugėms Kalėdų DOVANŲ. Tik $1.25 
dabar, paskui bus $2.00 arba visai jau nebus.

T A H ®?tava8l 
II Tomas*

(Ardys nugali Laukį)

Antrame Tome sutalpinta visi Ardžio nuotikiai iki pat 
galo. Sužinosit iš Antro Tomo kas su Ardžiu atsitiko.

' Pasakysime štai dar ką kas į pabaigą pasakos deda
si:

Ardys SUGRYŽTA Į savo kraštą, nugali savo prie- 
.... šą Lauki, ATSIIMA iš jo savo motinos žemę;

Ardys lieka apšauktas Didžiu Daugupių Kunigaik
ščiu, po kuriuo pasiduoda kiti mažesni kunigaikščiai, ir 
visi sudaro vieną didelę ir galingą valstybę.

Ardys turi būti apvesdintas, ir jo žmonės apvesdina 
ji su GAIŽUTE, kurios tėvas gelbsti jam atsiimti iš Lau
kio Daugupius;

Praeina du metai laiko, Ardys sugryžta į Lamžiną, 
užvaldo tą karalystę ir pasiima ALINA.

KAIP TAS ATSITIKO? AR ARDYS GYVENS 
SU DVIEM MOTERIM AR KAIP KITAIP?

Ar kerštu ar meile tas pasisekė padaryti; ar politi
ka ir gudrybėmis; ar savu noru ar kitų?

Toliau, sužinosit KAS atsitiko su geraširde Alinos 
patarnautoja AGN1TA, kas atsitiko su tais dviem pa
slaptingais vaikinais kurie visu laiku Ardį mylėjo ir gar
bino ir jam gelbėjo.

Dar bus apie 50 ar 60 puslapių skaitymo iki pasa
kos galo, nuo tos vietos kur dabar “Dirvoje” skaitot.

Visi kurie mokėjo $1.25 už Pirmą Tomą, gaus An
trą Tomą DYKAI ir galės pasiskaityt. Kurie seka laik
rašti, tie turės LAUKT iki po Naujų Metų iki visą pasa
ką gaus perskaityt, ir jiems gali nelikt knygų jeigu lauks, 
ir negaus paskui kad ir norės.

KURIE NAUJI prisius $1.25 gaus ABI knygas sy
kiu, ir galės perskaityt VISĄ pasaką iki galo.

Su pinigais pridėkit ir savo aiškų adresą.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy, 

kiu su Tavimi

MERGINŲ BĖDOS
Kol jaunos njerginos 
Jos daug negalvoja, 
Vien dailiai dabinas 
Ir vyrus vilioja.

Malonios jų akįs
Ir skaistus veideliai;
Tik klausos ką sakys
Apie jas berneliai.

Jų liemens laibučiai,
Plaukai garbiniuoti,
Balseliai švelnučiai, 
žodžiai apribuoti.

Joms suvis nerupi
Ką rytojus žada,
Į tai n’atsižiuri
Kol jaunystė dega.

O tas laikas bėga
Kai saldus sapneliai,
Jos naktim’s nemiega, 
Blaškos kur tik baliai

Ir ,nei nepajunta
Kai nyksta meteliai?
Paakiai papunta, W*.. "i
Išbąlą veideliai;

Liemenjs sustori,
Ir plaukai pašiursta, 
žodžiai liek’ rūstesni, 
Ir tie liuosai plusta.

Tada tai prasided
Tikra jų nelaimė:
Katra tik neištek’
Pradeda imti baimė s

Kad prauliavojo
Savo jaunas dienas,
Tiesos nežinojo,
Užtat reiks vargt vienoms.

Geriau nors ir senį
Kokį susigauti,
Kad tiktai nelikti
Vienai senmergiauti....

____ . • . Laputė.
■_L /

Nuo Juokų Red.: Gal kas pa
rašys čia kitas eileSjpaąiškinant 
ar teisybę gerb. Laputė kalba, '

Mums kiek- mes^ismariqjn tai 
dar tos eilės nepabaigtos? arba 
ne taip pabaigtos. Me/manom 
kad šitaip turėjo užsibaigti:

Tada ant jaunųjų
Jos akeles turi.
Bet tie ant naMįiįL- -
Visai, nei. nežiūri....

NEILGAI....
Neilgai tešvietė
Erdvėje žvaigždelė, 
Ir štai man bežiūrint 
Per dausas nukrito, 
Nedaug džiaugsmą teikus

j Man puiki mergelė
Tik liūdnumą, skausmą
Širdyje paliko.... «

Neilgai skambėjo
Man paukščių dainelės,
Nutilo, užkimo
Gražus jų balseliai;
Neilgai žavėjo :
Mane jos žodeliai, • 
Ji dingo, išnyko 
Iš mano takelių...

Neilgai spindėjo
Man šviesi saulelė,
Sutemo, užėjo
Liūdnumo naktelė.
Neilgai žibėjo
Man josios akelės —
Daugiau nematau jau — 
Tos gražios mergelės....

Adonis.

—Graži moteris tai žemčiu- 
' gas; gera moteris — tai turtas.

Skaitykit “DIRVA” — atnaujinkit savo prenumeratas — atnaujįnkit prenumeratas saviškių Lietuvoje — paraginki! savo draugus skaityti “DIRVĄ”.' 
“JUODAS KARŽYGIS” pasibaigs apie Kalėdas — bet skaitytojai gaus naujų nustebinančių ir žavėjančių skaitymų—visai naujų kokių joks kitas laik
raštis nedavė savo skaitytojams - kokių nerasit jokioje knygoje. - Tik “DIRVA” gali aprūpint savo skaitytojus tokiais raštais—laikykitės su “Dirva”
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The most curious thing in the 
world is a woman who isn't.

A pants hanger is a metal 
arrangemeht that hangs in the 
clothes closet while 
trousers repose in 
the bedroom floor.

the owner’s 
a heap on

I remember when women 
were so modest that they 
wouldn’t answer the doorbell 
with their sleeves rolled up.

P. Akšis says: “I see by the 
papers that the kaiser claims 
he did what he thought was 
best for the German people. 
The Hellydid.”

UNCLE WIGGILY’S TRICKSo_____
I Wish. I ČOU.1ČL 

aP* do that!” Jz&sS
% * It's easy !

1’11 show you howl
£ive

Akrono Naujienos

sta 70,000 kopijų. Suklojus lai
kraščių lakštus šonas prie šono 
pasiektų net Sara Antonio, Te
xas, už 1,631 mylių nuo Akro
no. Tuo popierių butų galimą

įsrtijų liikrašėii

■in- down Main Street the other

A WOMAN was crossing a l We simply must tell another I 
busy street when a large Alsa- Scotch story. It seems that 
tian hound dashed into her and I there was a Scotchwan walking 
knocked her over. Next
stant a flivver car skidden into i day looking for a cheap post 
her an inflicted several bruises, j office. 

When she was assisted to her 
feet by the alarmed bystanders 
someone asked her if the 
had hurt her.

“Not exactly”, responded 
breathless victim, “it was 
tin can tied to his tail that

•4,1 most of-the damage.”

GERIAUSI RANKŲ DARBO j

Itališki Akordionaii
Mes išdirbam ir importuojam ? 

visokius pirmos klesos rankų dar- j 
bo Itališkus Akordeonus, geriau- Į 
sius pasauly. Garantija 10 metų, j 
Kainos yra žemesnės už kitų, s 
Dykai pamokinam groti pirkikus. Į 
Garantuojam kad galėsit groti j 
musų dideliais Akordeonais iš no- ■ 
tų papraktikavus 4 mėnesius. Ra- j 
šykit Angliškai pilnų informaci- j 
ų. Dykai paveiksluoti katalogai Į 
ant pareikalavimo. (17) į

RUATTA SERENELLI CO. I 
1014 Blue Island Ave. Dept. 61 |

Chicago, * I1L

dog

the 
the 
did

j Work is drudgery when done 
j solely for the money one ex- 
J pects to get out of it.
i L * * *
į I The romance still endures 

she can serve hash twice 
week and get away with it. , 

¥ ¥ ¥
Ours is no longer a govern

ment of law, but of lawyers.

if

You needn’t take a man’s' 
vice to flatter him; just ask

ad
it.

THE ONLY WAY
If you wish to live 

a private life,
And really hope to do so,
Depart from civilization’s 

strife
And live like

Robinson Crusoe.

Daktarai remokenduoja karštų Bul
gariškų Šaknų (Kraujo) Arbatų pra- 
šalinimui persišaldymų.

Bulgariškų Šaknų (Kraujo) Arba
ta prašalina Reumatizmų, Užkietėji
mų, Kepenų, Inkstų ir Skilvio nege
roves ir stiprina kraujų.

Prašykit vaistininko duoti tikrųjų 
Bulkariškų Šaknų (Krauoj) Arbatos. 
75c ir $1.25.

PASTABA: Didelės šeimynos tu
rėtų turėti mano didelį šeimyninį pa
kelį žiemai. Pasiuskit $1.25. Adre
suoki! man, H. H. Von Schlick, Pre
sident, 33 Marvel Building, Pitts
burgh, Pa.

Gumo sunaudojimas mažėja, d. išleido net 162 puslapių di- 
Akrone ir per visą šalį sunau- durno laidą, kuriai sunaudota 
dojimas per Spalių mėnesį nu- 200,000 svarų popieros ir išlei- 
puolė 10 nuošimčiais, lyginant 
su tuo pat mėnesiu pereitą me
tą. Bet per pirmus 10 šių me
tų mėnesius sunaudota impor
tuotos žalios gumo medegos vi
sokiems tikslams 2.3 nuoš. dau-Į uždengti 16,537,500 ketvirtainių 
giau negu per tą pat laiką per- pėdų plotą.
nai. | iš Vokietijos ateina žinios jog

Pernai per 10 mėnesių impor-1 ten išrasta dirbtinis gumas ir 
tuota 
26,790 
28,114 
tonai, 
seniau

Baudžia už nedasvėrimą. An
glies pardavėjai norėjo pasinau
doti iš žmonių atveždami ang
lies mažiau negu žmogus perka. 
Du anglies pardavėjai nubausta

Lietuviui Proga
Mes turim puikią progą jau- , 

nam Lietuviui turinčiam gerą 
ambiciją, kuris turi patyrimo 
automobilių biznyje ir šiek tiek 
apsišvietęs bei turintis- atsakan
čią išžiūrą reikalingą pardavinė
jimui tarp- Lietuvių geriausių 
automobilių Amerikoje. Reika
linga mokėt Lietuvių kalba, bet 
svarbiausia reikalinga turėt no
ro atsidavusiai dirbti.

Jeigu jus atatinkat tam tai 
pasirodykit ką gąlit padaryti.

. Kreipkitės ypatiškai į Ohio po $100 kada patirta jog vietoj 
Buick Company, 1927 East 19th 
Street.

Matykit Mr. Rowan ir atsi- 
neškit šį skelbimą su savim.

31,310
tonų ;
tonai,
Daug

užsi likusios.

tonai, sunaudota Vokietis išradėjas nori užpa- 
šįmet importuota1 tentuoti tą savo išradimą visa- 
sunaudota 28,837 me pasaulyje, 
medegos buvo iš

PARDAVIMAI

o ROSEDALE O| 
Dry Gleaning Go.t

Rand. 7906 į į 
C. F. PETRAITIS, Prop. * 
6702 Superior Ave., |

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Vasara Baigiasi

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisių Mokyklų Cumber
land Universitete, darbuojas su 
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.

FARMOS
Parsiduoda gera farma, geroj vie

toj, arti miesto, 2 ir pusė mylios. 
Gražios trobos, žemė gera, visokios 
daržovės auga, galima užvesti 
ūkę arba vištas auginti. 40 
Kaina $4,200 arba 30 akrų be 
toj pačioj vietoj už $1,700. 
gera proga pirkti farmą. Aš 
daugiau žemės tai man yra perdaug 
visą apdirbti. Rašykit pas:

Mrs. L. A. Rudowick 
Rt. B, Box 3 Mądison, Florida, j

pieno 
akru, 
trobų 
Labai 
turiu

PARSIDUODA NAMAI
7 kambarių pavienis namas ir ga- 

radžius, grysta gatvė, 1 banko mort- , 
gecius. Savininkas priverstas par- j įstatymu laužytoji), 
duoti. Atiduos už $4,500. ”l- ’ ”

Naujas 2 šeimynų po 4 kambarius
ir apačioj, arti Lake Shore' 

Blvd., grysta gatvė; 1 mortgečius;
mažai reikia įnešti. Parsiduos $1000 
pigiau negu verta.

B. J. HRIBAR
954 E. 144 St. Glen.

Licensed broker.

viršuj

2500

NEBRANGUS APSAUGOJIMAS NUO ŠALČIO

lr ruduo jau čia pat. Partrau
kiau visokių šiltų vilnonių 
materijų Siutamš įr Overko- 
tams ant žiemos. " ' ‘ 
taipgi nenumeskit savo senus 
kailinius bei Kotus, atneškit 
pas mane, o aš persiusiu pa
gal naujausios mados, atro
dys kaip nauji. Special Dry 
Cleaning ir prosjjimas rude
nio sezonui.K. E. YOCHUS

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

Moterjs

Tikra Atvira Ug’His
Greita=Nereik Laukt
Be Vargo, Be Aikvojimo
D ADIANTFIRE yra tikrą atvira ugnis, patogi, 

džiovinanti, graži matyti ir labai maloni šal- 
dytis kunui.
Viskas tas gaunama be varginimosi “kurti” ugnį, 
laukti kolei'ii Įsidegs, arba valytis po, to.
Radiantfire yra gazo šiluma, švari, staigai gau
nama, lkon.tr oliuojama.
Mes noriai įdėsime jūsų namuose Radiantfire len
gvomis išlygomis. Parsiduoda nuo $15 aukštyn.

THE EAST OHIO GAS CO.
East 6th ir Rockwell

PARSIDUODA
Saldainių, cigarų, tabako, delikate

sų biznis, neša $400 savaitinių inei- 
gų. Greta randasi kambariai gyve
nimui. Parsiduos pigiai.

Aš turiu visokių biznių pardavi
mui. Matykit Zimerman, 1410 E. 66 
St. Notaras. Arti Wade Park.

RAKANDAI PARSIDUODA
Visi 5 kambariams rakandai. Pir

mos klesos stovyje, gerai užlaikyti. 
Galit gauti pigia kaina iš priežas
ties apleidimo miesto. Galima nuo- 
muoti ir tuos kambarius kas norėtų. 
Gausit prieinama kaina. Kreipkitės 

1337 East 85th Street 
apačioje — po 5 vai. vak.

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

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

“Plaukite po 
Amerikos Vėliava”.

Kalėdos Lietuvoje
United States Lines surengė specialę ekskursiją, kad jus ir jūsų šeimyna galėti] 

būti Tėvynėje Lietuvoje and Linksmų Kalėdinių Švenčių.
Planuokite jau dabar plaukti puikiuoju

S. S. LEVIATHAN
kuris apleis New Yorką gruodžio I Keleiviai bus priimami ant laivo

7, 1 vaL ryte. | 8 vai. vakare gruodžio 6.
Atlankymas tėvynės Kalėdų laike bus niekad nepamirštamu įvykiu.
Šią ekskursiją asmeniškai ves Mr. Joseph. Turėk,. United States Lines atstovas. 

Mr. Turck priruoš viską jums ir jūsų sąkeleiviams ir aprūpins bagažą.
Del pilnų informacijų ir specialių kainų klauskite jūsų vieto agentą arba rašykite

United States Lines
Hotel Cle veland Bld. Cleveland 45 Broadway, New York City
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KALĖDOS JAU ATEINA
Pinigai sunku uždirbti. Pirkit dovanas protingai. 

Apsisaugokit dviejų dalykų.
Pakelių Kalėdinių kortelių kurių jus neužsisakėt.1.

Jums patariama arba prisiųsti dolarį arba grąžinti kor
teles.
resnes korteles galima pirkti už pigiau vietinėse krautu
vėse.

2. 
kiną 
jines 
liau, jeigu pamatyt kad su pirkiniu kas nors negerai, ap- 
sižiurit kad jau “pirklio” nėra. Ar užsimoka prekiauti 
su tokiais? t

Legaliai jus neprivalot daryti nieko. Tankiai ge-

“Tarpdurių pirklių” kurie duryse įsitaiso sau laiki- 
prekybą. Jie parduoda žaislus, kaklaraikščius, ko- 
ir tt., už nuostabias kainas, žiūrint į prekes. Vė-

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)
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Akrono gumo 
I dalykų išdirbystės į tą' išradi
mą žiuri su nepasitikėjimu, nes 
neišgalvoja kaip butų galima < 

(išrasti tokį dirbtinį gumą kokis 
gaunama iš tam tikrų gumo me
džių. Gumo naudotojai netiki ] 
kad šis išradimas apvers visą 
pasaulį kiek liečiasi gumą. Jei I 
išrastų tokį gerą gumą kaip na-i 
turalis ir' kainos butų žymiai I 
mažesnės tai gal ir -Akrono iš- 
dirbystės tuo susiinteresuotų.

šitos savaitės pradžioj Akrono 
automobiliais sužeista 3 

penkios ypatos, užmušta viena | 
moteris.

Medžioklei prasidėjus, keturi I 
Akroniečiai sužeista netyčio- X 
mis šautuvams iššovus. <

reikalingo svorio jie pristatė 
anglies vienas 200 svaru ma
žiau, antras 400 svarų mažiau.

“Butlegerių” dienos. Akrono 
teismas pradėjo rengti taip va-!
dinamas “butlegerių dienas”, I gatvėse 
kuriose atsibuna teismai pe: 
savaitę sugaudytų prohibicijo:

. Laiks nuo 
laiko pakliūva ir Lietuviai.

| Milžiniško didumo laikraštis.
Akrono dienraštis, Beacon Jour
nal, paminėjimui savo naujo bu- ^ž $3 metuose pralinksminsi! 
dinko atidarymo. Lapkričio 13 visą kaimą — užrašyki! saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ

■ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ.I “SANDARA" I
Jei norit kad jūsų giminės pažintų pasaulį, suži

notų kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant u pra
šykit jiems laikraštį “SANDAR-į/.!, už tai jie bus 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaitė naujausias pa
saulines žinias, geriausių Lietuvos ir Amerikos ra
šytojų straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

“SANDAROS” prenumerata metams: į Lietuvį'?$3; 
Amerikoje $2. Vieną numerį pasižiūrėjimui siunčia
me dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu:

“SANDARA”
327 E Street So. Boston, Massi
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= Prospect 2420 Central 1766 =
Į THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į 
| Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- 1 
Ė tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
Į kuojam, išleidžiam ir sukraunam. =
i 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. |A. S. BARTKŲ^

Vienintelis CIcvelande Lietuvis Artistas j-
Fotografas s

FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES | 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. į

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti II 
vestuvių paveikslus gaus vienų didėlį pui- jj 
kij spalvuotų paveikslą dovanų nuo tuzi- f 

no paprastai traukiamų fotografijų. į 
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos, j 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- Į 
darome puikius rėmus visokiems paveiks- ■ 
lams ir padidiname arba sumažiname f o- į 

tografijas visokių kitų traukimų. !

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrų Specialistų, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 

į?) skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
a. po išegzaminavimo. Daugybė dakta- 

rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
eai neturėjo užtektinai apsipažinimo ir 

patyrimo bei neišrado jūsų tikros 11- 
gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- 
gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- 

jUtz riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 
ĮjB dengs man tikrų jūsų ligos priežastį 
f/j ir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums 
Imi tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir 
M tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

nervus ir kenčiate nuo užnuodijįmp 
S kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz- 
5 das užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 
•! pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- 
5 siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sųžiningai. 
■į Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

S DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
i; 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland
5 ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4.
’■ Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
!■ Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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PO LIETUVĄ i
^PASIDAIRIUS |

APIE LIETUVOS 
NAUJAKURIUS

duoda porą tūkstančių litų.
Vidutiniai gyvena tie nauja

kuriai kurie yra apsišvietę ir

dirva 7

Partijos ir partijų laikraščiai 
I neatsižvelgdami ant aplinkybių 
į ir galimybių stengiasi apkaltint 
| valdžią buk ji kalta kad naujar 
[■ kurtams yra sunki'.padetis.'

Tiesa, žemės dalinime krikš- 
f čionių partija elgėsi neteisint 
!, gai, bet tą patį butų darę ir ki- 
| tos partijos jei jos butų buvę 
| valdžioje: tai yra pataikavę sa- 
t viems.

Baigias dešimts metų kaip 
■ mes savanoriai gyvename. Tai 

yra trumpas laikas, ir per tokį 
laiką jokia valdžia neįstengtų 

k gerai gyvenimo sutvarkyti. Su- 
įj lyg Lietuvos turtų ir išgalės 
į valdžia užtektinai rūpinosi apie 
K naujakurius. Ką valdžia gali 
r naujakuriui gyvenime pagerint 
p? ją'jis pats negerina. Naujaku- 
‘ riai įvairius palengvinimus tu- 
f ri, gauna mišką ilgametin kre- 
f ditan, ir su žema kaina, gauna 

ilgametę paskolą ir be nuošim- 
j čių, arba su labai žemais nuo- 
iy smičiais.
... Naujakuriai dalijasi į tris tu- 

. šis, būtent: gerai gyvenantieji, 
į vidutiniškai, ir blogai.

Į Gerai gyvena tie kurie gavo 
i turėdami savo žemę. Tai dau- 
Lgiausia savanoriai ir mažaže- 
I miai. Iš tokių naujakurių yra 
r labai daug kurie turi pasistatę 

puikius namus, 
komis dengtus.

Į slėsjgyvulius, 
F dirbimui-gerus
į ūkiai net gryno pelno į

čerpėmis ir blė- 
■os vei- 
žemės 
Tokie 
metus

Turi geri 
ir visus 
įrankius.

blaivus, ir tie kurie seniau iš- 
nuomuodavo svetimas žemes.

Blogiausia gyvena tie nauja
kuriai kurie visą savo amžių 
tarnavo dvaruose, blaškėsi po 
miestus ar po Kuršą. Daugu
ma iš jų yra amžini tamsuoliai, 
girtuokliai ir tinginiai?

Valdžia visiems lygiai teikė 
pagalbą, bet kas kaltas kad jie 
tą pagalbą išnaudoja blogiems 
tikslams. Gautą mišką Žydams 
pardavė, o patįs gyvena urvuo
se, paskolą pragėrę. Daug to
kių naujakurių yra kurie ima 
paskolas ir girtuokliauja. Už
klausus jų kodėl taip elgiasi, 
atsako: “žemę veltui gavau, kai 
ją pragersiu tegul valdžia pasi
ima sau atgal”.

Bet yra blogai gyvenančių 
naujakurių kurie yra blaivus, 
bet jie taip skursta del to kad 
nesupranta ūkininkavimo, štai 
paveizdan Skrebiškio dvare, Ro
kiškio v., yra naujakurių gra
žiai gyvenančių, bet vienas la-
bai vargingai gyvena nors jis 
gavo 18 ha geros dvaro žemės. 
Štai jo gyvenimas. Netoli vieš
kelio, dideliame skardžiaus pa- 
kriaušyje pasistatė namelį, nors 
turėjo kitų tam. tinkamų gra
žių vietų. Namą apmetė šako
mis, o ant šakų storai apkrovė 
mėšlu. Viduje iškasė duobę ir 
toje duobėje lyg urve verdasi 
valgyti. Lovų vietoje kampuo-
se draikosi šiaudai, atsisėdimui 
kaladės, stalas silkinė bačka, 
aslos niekados nevalo. Kaip tė-

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vai tok Tanlac

Jei esi persirbęs arba del neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip- 
rumą ii- vikrumą nusilpusiems ir nu- 
vargusiems žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC

vas taip ir motina nevartoja 
muilo ir prausiasi tik sykį j sa
vaitę; vaikąi vasaros laike bė
gioja nuogi. Bet apie trobas 
keli šimtai geriausių medžių pū
va. Tąigi čįa niekas daugiau 
nekaltas kaip naujakurio lauki
nė kultūra.

Dauguma naujakurių gavę 
dvare derlingos žemės kokius 
keturis metus sėjo visą lauką 
linais. Turėdami pinigų links
mai pagyveno. Bet kai dabar 
žemė nuplėšta, ir neturi supra
timo kaip ją pagerinti, gyvena 
skurdžiai ir keikia valdžią.

DEL JŪSŲ EVEIKATOS

Sako Merginos turi 
Žinoti šitą

Kalbėdama į mokines 
■apie ypatišką hygieną, 
patyrus slaugė pasakė:

“Vienas iš svarbiausių 
merginos sveikatos daly
kų yra užlaikyti sistemos 
natūrali funkcijavimą.

“Reikia žiūrėti valgį ir 
normali nianktšymą. Bet 
kada reikia, nėra kenks
minga imti nujol, nes jis 
nesumaišo normalių kupo 

. funkcijų. . Ypatingai mer- 
’ giroms, ' yrą .. la i kas kada 
' ' nujol- reikia naudoti. Įš- 

Šąųkštą kelios dienos pir- 
gerkit kas vakaras jo po 
ma laiko. Jis nesuteikia 
jokių suirimų.”

Kiekviena moteris gali 
naudoti nujok

Todėl Lietuvoje svarbiausia
yra apšvieta, be ko musų liau
dis skursta ir nežino ko jieško- 
ti ir ką kaltinti.

z -P. Kriukelis.
▼ ▼ ▼

ROMANO BYLA
Kaunas. — J. J. Romano by

lą, kuris nušovė Dr. Brundzą, 
nagrinės Kariumenės teismas 
Kaune. Sąryšyje su tuo, ka
riumenės teismo valstybės gy
nėjo raštu kaltinamasis iš Ba
jorų parvežtas į Kauno sunkių
jų darbų kalėjimą. Byla jau 
įnešta į kariumenės teisiną.

Patirta kad. Romano bylą 
ginti tuo tarpu esąs apsiėmęs 
advokatas Oleka. U. B.

Babies Love It

LIETUVOS 
JAUNIMAS

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 
Vokiečių Nuodai

IBet ta samagonka dar visgi 
brangi, už litrą degtinės reikia 
mokėti 6 litus, o čia daugumas 
turi vos kelis centus-. Tai pas 
mus yra dar pigesnės: taip va
dinamas brentas (degamasis 
spiritas, denatures). To spiri
to litras kainuoja 4 litai, todėl 
galima prisigerti už kelis cen
tus. Kad tas labai bjaurus 
gerti ir labai kenkia sveikatai, o 
labiausia akims, tai j tą nekrei
piama domės, bi tik galima pi
gai įsigerti. Šitas spiritas ga
benama iš Vokietijos kontra
bandos keliu. Vokietijoj už lit
rą moka 1 litą 50 centų, o par
gabenę į Lietuvą ima už litrą 
4 litus ir daugiau, tokiu budu 
vieniems eina geras biznis, o 
.antriems pigus gėrimas. Taip 
r nuodijasi musų jaunimas Vo
kiečių pagamintais bjauriais 
.įuodais. Jau daug tas gėrimas 
musų žmonelių nuvarė į kapus.

Jauni taip greitai nemiršta 
nuo to gėrimo, nes jų stipres
nis organizmas, bet senesni jei 
tik ima daugiau gerti tuoj ir 
važiuoja pas Abraomą.

Už šito spirito kontrabandą 
valdžia smarkiai baudžia; jei 
antrą kartą sugauna ką bega
benant iš Vokietijos'brentą tą 
išvaro ant paselenijos kokia 20 
—30 kilometrų nuo gyvenamos 
vietos. Bet musų gudrus vai
kinai to nebijo, nors gana bud
riai yra saugojama Vokietijos 
siena, bet pro sargybinių nosis 
šimtai litrų plaukia į Lietuvą 
musų žmonelius nuodyti.

Ir taip, per kokia 10 kilomet
rų platumo, .vįsas Lietuvos pa
sienis prie Vokietijos yra bren- 
tu pasmirdęs. Labiausia bren
tas vartojamas Sintautų, Slavi
kų ir Kidulių valsčiuose. Čia 
geria seni, jauni, mažino- mp- 
terįs-mergelės irgi nespjauna.

(KITAME NUMERYJE TILPS 
APIE LIETUVOS KAIMO 

MERGINAS.) 
v ▼

KOMEDIJA TRAUKINYJE
Spalių 15 d., taraukinyj tarp 

Abelių ’ir Rokiškio stočių, gelž- 
kelio žandaras staiga apsirgp 
proto liga. Žandaras išsitrau
kęs revolverį ir užpuolęs ten se\ 
dinčiu du žydu sušuko:

— Kalbėkit, smarvės, pote
rius!

— Ui, ponas, kad mes nemen
kam, — nusigandę teisinosi žy- 
dai.

— Na tai šekit paskui mane,- 
— patarė žandaras:-L “Tėve 
musų!”

— “Tėvas jūsų”, — karto
ja Žydai.

— “Kursai esi danguje”.
— Ui, vai, kur jam sėdi labai 

aukštai, -r- kartojo žydai.
Tuo kartu pasimaišė du kuni

gai, ant kurių žandaras suriko:
— Spaviedokite žydus!
Nėra žinios kaip butų išėję 

jei nesubėgę keleiviai iš kitų 
vagonų, žandaras tapo areš
tuotas, ir jo protas atsitaisė.

žmonės kalba kad tą proto 
pamišimą gavęs nuo degtinės.

P. Kriukelis.

NEPRITARIA EMIG
RANTŲ KONGRESUI

(Iš Liet. Pasiuntinybės 
Washingtone.)

Kaunas. — Eltos pranešimu, 
prieš emigrantų kongresą Ry
goje griežtai išėjo visa Lietuvos 
spauda. “Lietuvos žinios” pa
žymi :

“Lenkija laikydama Plečkai
čio rezoliuciją Lietuvos liaudies 
nusistatymu, klysta taip pat 
kaip ir tikėdamosi rasti Lietu
voje savo planams talkininkų. 
Lietuvos liaudis mokės parodyti 
savo valstybinę nuovoką kada 
jai teks susitikti su savo nepri
klausomybės priešais, nežiūrint 
kokia vyriausybė pašauks ją 
prie ginklo”.

“Rytas” pareiškia:
“Plečkaičio ir kitų su juo pa

sireiškusių kongrese socialde-. 
mokratų žygis griežtai priešta
rauja elementariškiausiam vals
tybinio ištikimumo supratimui 
ir yra del to griežtai smerkti
nas”.

PIENO SVARBA
. “Jeig utevai -pilnai suprastų kokių 
svarbų turi pienas sveikatai, jie ręi- 
kalautų kad vaikai gertų būtinai po 
du ar tris stiklus į dienų, žiūrint į 
vaiko amžių”. Taip pareiškė nese
nai vienas žmogus kuris per daug 
metų atsargiai sekė augančių vaikų 
sveikatų; žmogus kuris gerai apsipa
žinęs su maisto reikšme.

“Pienas”, sako jis toliau, “turi sa
vyje visus elementus reikalingus vai
ko sveikatai“. Jis suteikia visas me
dėjas kurios stiprina kūnų ir protų.” 

Pertankiai kafeterijose musų mie
sto didžiųjų mokyklų vaikai gauna 
pirktis maistų kuris yra' kenksmin
gas vietoj naudingas sveikatai. Jei
gu motinos ir tėvai spirtų vaikus iš
gerti po stiklų pieną mokyklų vaR 
gyklose per pietus, patirtų kad po 
trumpo laiko vaikai .pradėtų tvirtą, 
ti ir vystytis kūniškai ir protiškai. ’

Tas pats pritinka ir suaugusiems, 
nes -pienas yra geras maistas vyrams'- 
ir moterims, ne tik vaikams.

CHESTER ZURIS
1395 EAST G5TH ST.

Paranki Lietuviams' įstaiga 
kurion kiekvienas gali1 už
eiti. Užlaikoma .geriausios 
rūšies saldus gėrimai, ciga
rai ir kitokios- reikmenįs. 
Kviečiame savo tautiečius 
atsilanky ti ir j persitikrinti 

mūsų patarnavimu.
------------------ ’ L --------------

j : A / ’

Reikalaukit!
Reikalaukit gražiai bet griežtai 
iš savo krautuvninko duoti jums 
Clover Meadow Tikrą Karvių 
Pieną.

GERIAUSIAS DEL VAIKŲ
GERIAUSIAS AUGUS1EM

■Visados Saugus ir1 Maistingas
Gaminamas tiktai per

THE

CLOVER MEADOW 
CREAMERY CO.

1-825 E. 55th St - Rand. 3707

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
f-112, Bloomington, Ill,,, yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti' kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko parduoti. 
Tik iškirpkit šį pranešimų, pasiuskit, 
jai su savo vardu ir adresu, ir ji 
noriai prisius jums svarbias infor 
macijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot.

( VIETINES ŽINIOS j Mihelich išrinktas. Paskuti
niu skaitymu balsų, adv. John 
L. Mihelich laimėjo mięsto ta
ryboje savo seną vietą, gauda
mas 52 balsu daugiau už savo 
oponentą.

Politikieriai po rinkimų pake
le lermą išrodinėdami kad tie

kur-ięrfpfąi'aimėjo tapo sumušti 
neteisingais balsų skaitymais ar 
kitokiomis apgavystėmis.

Miesto tarybą' vėl buvo ap
lankius bedarbių armija reika
laudama duoti maisto arba dar
bo. į

ATEINA KALĖDOS^PRADĖKIT SIUNTINĖT

Nuo visų ąkirvio i* vidurių 
negerovių ir ?kąusmų delei 
dabitų augiiųp, -nėra nieko 
gežėsnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vąikų Liųosųotojas.

RŪKYKIT
John M. Sulzmann’s

Mrs. Winsww’S
Syrup

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c

MSl Unijos darbininkų— 
Rankų darbo.

Padaryti iš Porto Rico ir 
Havana tabakų.

John M. Sulzmąnn Mfg, 
6802 Superior Ave.

i

PAVOJUS!
, JF Pasirodžius pirm ..
S' ženklams persišaldymo 

įnėje, patrinkite vikriai

DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies

PAIN-EXPELLERIU
Vaisbaženklis registruotas 

S. V'. Pat. Biure.
Persitikrinkite, kąd

. Įįp karo -paisbąžėnklis '■ 
būtų aut pakelio. ' ? v

35c ir 70c vaistinėse, arba 
rašykite tiesiai .j labijrątorijų.

F. AD. ĘĮCHTĘR & CO;, 
Berry & So. 5tb Šts., 

Brooklyn, N. Y. A A

COMMUNITY FONDO VAJUS
Kaip iš pirmų dienų pastan

gų matyt, šįmet Community 
Fondo' vajus bus pasekminges- 
nis negu kitais metais. Šįmet 
jau yra devintas metinis vajus.

Pinigai kuriuos darbo žmo
nės į Community Fondą suau- 
kauja daugumoj sugryžta jiems 
patiems per įvairias to fondo 
šelpiamas organizacijas, sako 
Fred W. Ramsey, kampanijos 
pirmininkas. Suėmus 400 var
dų iš įvairių dirbtuvių! kurių 
darbininkai aukavo į fondą, vė
liau metų bėgiu pasirodė kad 
virš 200 iš tų pačių vardų ra
dosi įvairiose įstaigose kurios 
suteikė jiems kokią nors pagal
bą.

Virš 8,000 liuosnorių darbi
ninkų renka aukas ir dovanas 
per visą miestą. Reikalinga su
rinkti $4,600,000 suma, kurios 
turės užtekti 110 įstaigų per 
metus laiko.

Pirmą kampanijos dieną su
rinkta $1,042,784.

Spalių mėnesį Clevelande na
muose-.'sutiko mirtį per nelai
mingus atsitikimus 24 ypatos, 
o gatvėse automobiliais užmuš
ta per tą mėnesį 25 ypatos.

Susiginčiju? už neatlyginamą 
skolą, John Willham, 24 metų, 
nušovė savo draugą, už ką jis 
nuteistas" visam amžiui kąlęjį- 
man. Skola buvo $40. Nuteis-( 
tasis turi tris mažus vaikus.

Clevelande šią savaitę lankosi 
12,000 Amerikos ūkininkų, ku
rie turi savo konvenciją' miesto 
ąuditorijoj. Ta ūkininkų, or
ganizacija turi 800,000 narių.

Medžioklėse pirmą dieną Ohio 
valstijoje nušauta du žmonės ir 
12 sužeista. Dalyvauja 20,000 
medžiotojų, kaip spėjama iš lei
dimų 'išduotų tam tikslui.

Lapkričio. 15 diena Clevelan
de buvo nepaprastai šilta, sieke 
75 laipsnius, ir žmonės vaikščio
jo išsivilkę. Tuo tarpu kitose 
valstijose štai kas dėjosi: -

šiaurinėj Wisconsin nuo dide
le sniego turėjo užsidaryt mo
kyklos ir suparaližiuotą važinė
jimas. Superior ežere Siautė 
pūgos ir laivai persergėta nuo 
pavojų. Michigan ežere laivai 
slėpėsi tiestuose nuo vėtrų,.

Vienas pusprotis žmogelis no
rėjo peiliu nudurti miesto Sau
gos department© direktorių Ed. 
Barry, bet buvo detektivų 'su
gautas.

Naujo tilto .pabudavojimui 
per Cuyahoga klonį ims keturi 
metai laiko. Tam pereituose 
balsavimuose paskirta $8,000,- 
000. -

Karo paliaubų dienoje, Lapk
ričio 11, Clevelande -lankėsi ge
nerolas Pershing; kuris vadova
vo Amerikonus Francuzijoj.

BARRY UŽGIRIA SEVEN-TENTH 
MILL TAKSŲ DARBININKŲ 

PASTANGAS
Po rinkimų, kada laimėta .7 Mill 

Taksų padidinimas, Clevelando Sau
gos direktorius Edwin D. Barry pa
siuntė pagyrimo laišką pirmininkui 
tų kurie darbavosi už pravedimą tų 
taksu, William M. Murphy.

Barry pasakė kad taį yra labai di
delis pasidarbavimas ir toks pasitar- 
navimas visuomenes saugos Reikaluo
se neturi būti praleista nepatemytaš.

Kiekvienas miesto policijantas,'sa
ko ir Kapitonas Pottig turi būti dė
kingas pirmininkui Murphy už jo 
pasidarbavimą, nes iš to jie turės 
sau naudą.

Taipgi ugniegesių viršininkas Nim- 
mo išreiškia savo pasidžiaugimą, ka
dangi ir ugniagesiai gaus didesnei 
algas. Penki dešimtdaliai iš padi
dintų taksų eis policijai ir ugniege- 
siams. Kita likus dąlis eis kitiems 
piiesto tarnautojams.

Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypątos:
Stepas Urbšaitis ...... Lt. 100 
Juozas ščertavičius ..........  100
Mikolas Žukas .......... 200 
Motiejus Reinys ........ 110 
Mykolas Susvis . ......... 250
Pranė ■ Stankaitienė ’... . 150
Jckimas■ Klcniunas .'... '.'.''' 20ft; 
Jieva Jackevičienė .......... ' 150
Siiųapas Kavaliauskas .... 300 
Valerija Tamošiūnas ........ 100 j

Kreipkitės vėl-:
“Dirvos” Agęntųrą

SAVIŠKIAMS Į LIETUVA “DIRVA”
Neužmirškit savo brolių-draugų-giminių 

Brazilijoj, Argentinoj, kitose svieto dalyse.
“Dirvos” Kaina į Lietuvą, Braziliją, Argentiną ir kitur $3.00.

Kanądon, $2.50. Pusei metų pusė kainos.

Mtc r the Gtrni^

Po Lošos! i
Tėvui buna malonumas jeigu sūnūs 

kolegijoje per telefoną praneša pa
sekmes didelės lošos su visomis--žin
geidžiomis smulkmenomis kurias* ki
taip negalėtų gauti nei per radio nei 
iš laikraščių.

Neturėtų būti reikalo laukti spea 
cialių prietikių tėvams arba studen
tams naudojimui telefono šaukimui iš 
tojimų vietų. Galima palaikyt namų 
įtaką, panaikint nesmagumus ir il
gesį pasišaukiant telefonu net iš to
limų miestų. Daugybe tėvų prisako 
savo vaikams pašaukti namus iš mo
kyklų sykį į savaitę, už tėvų lėšas.

Nupigintos kainos prasideda nuo 
7 vai. vakare afat daugumos šaukimų 
paduodamų iš savo numerių. Nuo 
8:30 vakare tos pat klesos šaukimai 
buna dar daugiau nupiginti.
ei: Kodėl _ neįvesti telefon^vinto^ ra- 
mon vakarą kas savaitę iš kolegijos 
nuo jūsų sūnaus ar dukters?

Greater Telephone ^ys/em /6ra Greater Ohio

.Xu. 21)1—-Toll

The Ohio Bell 
Telephone Company,

DYKAI PATRUKUSIEMS* ___  ■ *
5,000 Kenčiančių rGaus Dykai Įšmėginjinui Plapab

Nereikalinga Visą Gyvenimą- Nešiot Beverti Truss <
"B’* -yra atsakančiai n u taikinta paduškai- 

te tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų į lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
medikalas. Kai* greit šis medikalas esti kūne 

sušildytas^ jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylutę,' kuri y- 
ra pažymėta ‘ŠiPfaide 
“C” ir yra suimtas 
per mažas odos Sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F” yra tai ilgasis 
TSTHĮ_‘ PLAPAO-PAD galas, 

kuris turi but prili- 
__ ___ _ pintas per hiphone- 

M AKU WHATIT WITIf- nopaliečiant <taip pa- 
INIT THAT COUNTS_________ irwoie - work

dalies/ išvokuojant, 
’kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD. .;e
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais C
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėk, savo patrū
kimą.

it silpni muskulai atgaus savo stip-

PUPAOEMOn 
'THROUGH THIS1 

QPSNINQ

THE INNER
I5MA0EADHE5IV.

TO SECURE THE 
PLAPAO-PAD. ' 
HRMLYTOTHE^ Aprils body,whkhkurs 

Q THEPLAPAO CON
TINUALLY APPLIED 
MOPMTMNMIflW

išdį

Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stėbiikliųgo^ “visą .dieną ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus Vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nūsilpnčjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. Mokėt nereikia

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

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebęvartok jį. 
Iš savo paties patyri
mo . jus žinote, kad 
Truss vien tile yra ne
atsakančiu ramsčių 
jau 'sukrypusiai' sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų Sveikatą, nes jis 
neriškadųa kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad^ jus., turėtumėt jį 
dėvėt? &tai yrą ge^
riausiš kėlias, kurį jus galite dykai išmėgintai

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas .• Pirmiausis ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra nėpąrstojamąi laikyt 
prie nusilpnintų muskulų pydantį įtaisą ta’p; 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
mcd.’kalės 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 padarytų limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yra priiydęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali' padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli jš jų turėjo sun
kias Ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINE dįęnos-naktięs veikmė 

‘^Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
alką aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad yęiįme yrą nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das.' Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklingą gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stipruma, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
ves^ užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toję, be pagalbos truss, bei kitų jam panašių.

plapao-pad išaiškinta
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

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

ĮiLAPAO-PAD yra padarytą iš stiprios; iš
sitempiamos materijos “Ė”, kuris ^yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį derėt. Jo vidur’.s yra limpantis (nors 
daąg skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros Vietos.

“A” yrą padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kurS prispaudžia sunykusias, nusilpnėjusius 
muskulus^ kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
bcs'cliuk^nio. ” ________ I

Kuosai 
ruiną ir ___ ____

Ir; n^epatemijamai, skaudų, pavojingi išsi
veržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—•

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė- 
jmib pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
u^ stiprų paraginimą priimt DABAR šį ste
buklingą uždyką^ išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypątiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekąštuoja, apart to, jis jums gali 
pagrąžint sveikatą, kuri daug vertesne, negu 
žibantis^ auksas. Priimk šį dykai “Išmėgi
nimą” šiądien, ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus ąplaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

5,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, « rašykite 
DABAR.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

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

Knyga apie Patrūkimus.
Vardas ............................... ••T7V...
Ądresaa ................................. . . . . .
Grįžtanti krasa atneš dykai išmes’. Plapao



DIRVASPORTAS
SARPALIUS DARBUOJASI'

NEAPDAINUOTAS 
CLEVELANDAS

Visko girdėjom Lapkričio 10 
d. artistų Babravičiaus-Vana- 
gaičio-Yczavito koncerte, bet 
negirdėjom šito kas apačioj pa
duota, ką teko pagriebti Vana
gaičiui nematant ir pasilikti 
patalpinti “Dirvoje”.

Komp. A. Vanagaitis neapdai
navo Clevelandiečių 
nepasakydamas del 
gryždamas į Chicagą 

jrys. štai yra kelios 
’■ įnedainuotu dainų: r ■ ■

Dabar Pilka atvažiuoja, oi, 
“žemės Rojų” repetuoja, 

oi, oi, oi, oi, oi!....
(Ir visa litanija toliau.)

DAUGIAU VIETINIŲ
ANT 7-TO PUSLAPIO

Lietuvių 
ko. Gal 
tą pada- 
natos jo

Važiavau dieną, 
važiavau naktį, 

Ir privažiavau 
Cleveland© miestą (2 syk 

Radau Lietuvių 
daug tūkstantėlių, 

Tarp jų daugiausia 
darbininkėlių.

Jie tur bažnyčią, 
turi mokyklą, 

Laikraštį “Dirvą”, 
salę, skaityklą.

(Nata: Levendrėlis)
Kaip turtingi 

Clevlandiečiai esate (
Kiek krautuvių 

ir saliunų turite (2 s.
Ir grosernes

ir valgyklas aš matau,
Ir barbernėse

sau barzdą nuskutau.
Turit properties

ir auzas, ko jums erik?
Ir annobilais 

važiuojat jeigu reik....
(Nata: Ras S'ubatos Vakarėlį)

O kiek chorų jus čia turit, 
oi, oi, oi!

Ir artistų didį būrį, 
oi, oi/oi, oi, oi! (bis.)

Ir ftižąųskienė, Greičienė, oi, 
Ir įčižąusftas ir žiurienė, oi....

. Statot linksmas operetes, oi.... ....
Duodat kdncertus, komedes, 

oi, oi, oi, oi, oi!
■ Vžemės Rojų” kaip pastatėt, tė”,

• or... .■ “
, ‘‘Ekscelenciją” pamatėt, 
: j -.oi, oi, oi, oi, oi!

(2s.

The
Citizens
Savings
Association

IŠ KONCERTO
Kurie dalyvavo artistų 

certe gerai viską atmena ir ne
reikia jiems daug pasakoti. O 
kurie nebuvo tiems per laikraš
tį neapsakysi, nes jiems matyt 
buvo nežingeidu ir jie nepaiso 
ar rašai ar ne.

Bet negali žmogus nutylėt ne
pasidžiaugęs tokiu nepaprastu 
koncertu, negali neišreikši savo 
džiaugsmo kad mes Lietuviai— 
liek amžių slopinta tauta — tu
rime tokius artistus kurie gali 

j lygintis su milžiniškų, turtingų 
i tautų artistais. Ners anų ištek
liumi pakilę, o mūsiškiai per sa
vo sunkias pastangas ir vargą, 
bet mūsiškiai galiaus su jais 
susilygina ir mes turim kuo pa
sigerėti.

J. Babravičius tikrai vertas 
“dainos kunigaikščio” vardo, ką 
jau kelįjįfui/sykiu Clevelandie- 
č’aims patikrino.

A. Vanagąitis patiekdams 
naujį dainelių ir juokų, graudi
no ir linksmino publiką savo 

| parastu ir visų mylimu budu.
M. Yožavitas, kuris akompa

navo BabravįSiui prie dainų, pa
skambino pianu keletą klasiškų 
'moteliu. .Te? šešta Rapsodija 
(Liszto) sukėlė nepaprastai di
delį entuziazmą ir buvo iššauk
tas daugiau. Tuomi jis parodė 
savo nepaprastą pianisto talen
tą, ir visiems aišku kokia graži 

I ateitis laukia šio musų jauno pi
anisto.

iBabravičiui nepaprastai pui- 
j kiai išėjo Vanagaičio “Mamy- 
1.ė”, “Aguonėlės”, “M’Appari 
jTutt’Amor” ir “Kazbek”.

Vanagaitis pirmiausia sudai- 
, navo “Mergytę Prigavo”, po to 

ėjo jo nepaprastai ilga “Apžval- 
gystė”, pradėjus su Pacifiko ap
lankymu, baigiant su peržvalga 
Lietuvos poetų kurinių, ir tt. 
ir tt. Ir suprask žmogus kaip 
tokie ilgi ištisiniai dalykai jo 
galvoje gali atmintinai išslai-

kon-

Nuoširdžiai kviečia
savo draugus daly
vauti atidaryme sa
vo naujo Skyriaus 
ofiso ant

. Antru atveju js padainavo 
apie Šarkį, Pokerį, Lietuvos pa
nelių madas ir daug kitų juokų.

Vakaras buvo lietingas ir tas 
gal kenkė publikos atsilanky
mui skaitlingiau, bet buvo neto
li pilna svetainė. Kita priežas
tis neužsigrudimo salės tai 

i čia siaučia didelė bedarbė.

3354 SUPERIOR AVE
Šeštadienį

Lapkričio 19 d
nuo 9 ryte iki 9 vakare.

Lankėsi Daytoniečiai. Perei
tą ketvirtadienį į Babravičiaus- 
Vanagaičio koncertą atsilankė 
keletas svečių iš kitų miestų. Iš 
Daytono buvo automobiliu at
važiavę p. Mockevičiai su duk
rele. Daytoniečiai užsispyrę pa
rodyti tuos artistus savo kolo
nijoj, taigi p. Mockevičiai kvie
tė juos prie progos neaplenkt ir 
Daytoną.

Pennsylvanijoj viešėdamas, 
Lietuvių čampionas ristikas K. 
Sarpalius smarkiai treiniruoja- 
si ir randasi puikiausiame sto
vyje. Jis vis ruošiasi prie ris- 
tynių su Amerikos čampionu 
Joe Stecher.

Sarpalius žada apsilankyt ir 
Brooklyne ir apžiūrėt tą naują 
atsiradusį drutuolį, Jack Gan- 
son, kuris sakosi nori būti net 
Lietuvių čampionu.

kiam žmogui kai Požėla gerai, 
jis norėjo palaikyt ant juoko 
kitus žmones, ir pats save išsi
juokė.

Atsiųskit, mums Lietuviškų 
laikraščių į Peru, ten išbusim 
perfkis mėnesius.

Leonas Mažeika 
Povilas Rutkus.

(Jonas Kulis, Chicagietis, už
rašė jiem “Dirvą”.) į

KOMARAS COLUMBUS
Šią savaitę vėl Komaras už

kviestas ristis į Ohio valstijos 
sostinę Columbus. Jis buvo iš
važiavęs į New Yorką, nes ten 
turėjo ristynes, ir po ristynių 
tenai sugryžo į Ohio.

trąlietis sunkios vogos kumšti- 
lųinkas.

DAYTONO LIETUVIAI NU
GALĖJO LENKUS

Dayton, Ohio, Lietuvių šven
to Kryžiaus parapijos jaunuo
lių futbolininkų būrelis sekma- 
dienį, akivaizdoje didžiausios 
minios žiūrėtojų koki kada da
lyvavo futbolo amatorių rung- 

I tynėse, nugalėjo Lenkų šv. Ad- 
I alberto parapijos f utbolininkų 
j klubą, laimėdami 10 prieš 0.
I Lietuvių pusėje dalyvavo šie 
lošėjai, šaltauskas, Scott, šir
vaitis, Tollman, Stulgaitis, Bar- 

| cus, Nore, Downey, Aleksinas, 
i Mangold, Ūsas.

Apvogė Krasnicką. Laikrodi
ninką ir dainininką Krasnicką 
krautuvėje antradienį po pietų 
buvo užpuolę keturi jauni plėši
kai, automobiliu atvažiavę, ir 
surišę jį pagrobė keltą brangių 
žienų ir pinigų pasišalino. Jie 
visi turėjo revolverius.

‘ Ne tiek Krasnickas pats nu
sigando plėšikų kiek jo kaimy
nas, kitas Lietuvis krautuvnin- 
kąs, kuris iš baimės nesusipra
to nei duot policijai žinią nei už- 
sižymėt; plėšikų automobilio nu
merį. '

SVARBU TMD. 20 KUOPOS 
NARIAMS

Penktadienį, Lapkričio 25 d., 
7:45 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėj, įvyks TMD. 20-tos kuo
pos susirinkimas. Visi nariai 
būtinai meldžiami dalyvaut, nes 
turime daug svarbių dalykų ap
tart ir bus renkama nauja kuo
pos valdyba del 1928 metų .Ma
lonėkit atnešti savo mokesnius 
už 1927 metus, ir atsiveskite 
naujų naurių prisirašyti- prie 
T.M.D. A. Šmigelskis, sekr..

SLA. JAUNUOLIŲ KUOPA
SLA. jaunuolių kuopa jau ga

lutinai susikūrė, gavo sau čar- 
terį ir numerį, kuris bus 339 
__ . .. Turi ir savo valdybą,kuopa.
bet ateinant naujam metui tuoj 
rinksis naują valdybą, kuri bus 
paskelbta.

Jaunuoliai savo susirinkimus 
laiko Žitkevičiaus studijoj, 2105 
St. Clair avė. Sausio 1 dieną 
statys Lietuvių salėj K. S. Kar
pavičiaus komediją “Jaunystės

Jauneliai kviečia kitus savo 
čia augusius duragus ir drauges 
pr'sidėti, nes tai yra Lietuvių 
savitarpinės pašalpos ir apsau
gos organizacija. Narė.

PADĖKA
Stoka man žodžių atsidėkoti 

musų draugams už “surprize 
I narty”, kurios niekados nesiti
kėjau, ir už jų nupirktą man 

I dovaną, kurios gražumu ir ver- 
i tumu negaliu atsigėrėt. Ilgus 
įmetus laikys ta dovana, ir per 
I ją niekad nepamiršiu savo drau- 
!gų. Širdingai ačiū rengėjoms, 
I Elenai Urbšaitienei ir A. Urb- 
• šaitei, taipgi ačiū visiems kurie 
. prisidėjo.

Petronė šeporaitienė, 
1024 E. 77th Street.

FORMALIS ATIDARYMAS
The Citizens Savings Asso

ciation, kuri perėmė į savo ran
kas buvusią The A. B. Savings 
and Loan Co. taupymo įstaigą 
padarydama ją savo skyriumi 
ir sykiu pastatė tarp pirmaeilių

■ tvirtų taupymo bankų, rengia
g_ . formali to ofiso atidarymą Su-

■ bato j, Lapkričio 19 d. Ofisas 
randasi 3354 Superior avė., ir 
bus atdaras per visą dieną nuo 
9 ryte iki 9 vakare.

Tame ofise viskas apsiliko se
noviškai, išskyrus vyriausią val
dybą. Aldonna Wilkelis-Jan- 
kauskiutė po senovei ten reika
lus veda. Tos srities Lietuviai 
turės toje įstaigoje malonų ir 
gerą patarnavimą, taipgi užtik
rintą apsaugą savo pinigams bei 
5 nuošimtį už juos.

DU LIETUVIAI DRUTUOLIA1 
PIETŲ AMERIKOJ

žinom! Lietuvos atletai ir ris- 
tikai, Leonas Mažeika ir Povi
las Rutkus, kurie paliko gerą 
vąrdą apie save Kaune, Šiau
liuose ir visoj Lietuvoj, dabar
tiniu laiku randasi pietinėj A- 
nierikoj, dirba cirkuose kaipo 
atletai ir ristikai.

Jie jau apvažiavo Kubą, Kos
ta Riką, Panamą, Kolombią, Ve
nezuela, Ekvadorą, išvažiuoja į 
Peru respubliką, iš tenai vyks į 
Čile, Argentiną, Braziliją, ir pą- 
baigę maršrutą pietų Amerikoj 
mano atvažiuoti pas mus Ame
rikiečius pasidarbuoti ristynių 
lauke.

Leonas Mažeika paeina iš 
Radviliškio, šipulių aps., yra 27 
metų amžiaus. Povilas Rutkus 
taipgi iš Šiaulių ap., Linkuvos 
v., Butėnų k., 28 metų. Taigi 
šitie du Lietuviai nunešė Lietu
vių tautos vardą į tolimiausias 
pašvietęs.

štai kaip jie rašo ten gyve
na ir kokios ten aplinkybės.

Važinėjam mes po pietinę A- 
meriką. Saulė kepa kaip Lietu
voj ant skarvados blynus. Die
nos laike sėdijn namie, o naktį 
einam darbuotis, žrųones čia 
labai geri. Yra daugybė juo
džių ir Indijonų. Klausia visi 
musų kas mes esam, atsakom i 
kad Lietuviai. Jiems labai nuo
stabu, nes nežino musų tėvynės 
ir kas yla Lietuviai.

Gaila kad Lietuvoje neramu
mai, aikvojimąs valstybinių pi
nigų. Jeigu taikiai sugyvenda
mi tuos pinigus išnaudotų ant 
propagandas ųžrubežiuose tai 
visas pasaulis fchotit apie Lietu
vius. Ačiū kumštynėms Šarkio 
su Dempsey čia daugelis suži
rtojo kad Sarkis yra Lietuvis, ir 
šiek tiek žino kada mes pasisa
kėm jog Lietuviai.

Kur mes lankėmės, visur ap
garsinimuose musų vardą gar
sino kaipo Lietuvių, kadangi 
musu esam tikri patriotai ir 
stengiamės kad musų tautos 
gražus vardas; butų keliamas.

Mums dabar geriau gyventi 
negu kada pirmu sykiu atvažia- , 
vom į Kubą, nes nemokėjom nei 
vieno žodžio Ispaniškai, o dabar 
jau kalbam gerai, ir uždirbam 
gerai.

Mes gavom 4 ėgz. laikraščių 
iš Suv. Valstijų. . ................ .
nybę”, 
Lietuvį1 
tėm kad jau Lietuviai ristikai 
susiprato kad reikia turėti vie
nį Lietuvį ant visų ristikų, o 
ne taip kaip pirma buvo, kada 
visi čampionais vadinosi.

Skaitėm “Dirvoj” apie Požė
los ristynes su Komaru, kur bu
vo pasakyta įvairių žmonių nuo
monės apie tas ristynes. To-

Dirvą”, “Vie^ 
‘Sandarą”, “Amerikos 

Iš “Dirvos” parna-

SHARKEY-HEENEY I KAS NAUDA IŠ PARAPIJI- 
KUMŠTYNIŲ NEBUS NIŲ ATLETŲ

Del tam tikrų priežasčių ta-1 Lietuvių kunigai Amerikoje 
po atidėta ruoštos tSharkey-Hee- kaip kur tari suorganizavę Lie- 
ney kumštynės New Yorke 181 tuvių jaunimo sporto grupeles,
d. Lapkričio. Heeney yra Aus-' beisbųlininkų, futbolininkų, bas-

Kalėdoms Rekordai
“MERGYTE 

PRIGAVO”
Karpavičius, “Dirvos” 

redaktorius, moka to
kių triksų padaryti kad 
kitam nei j galvą toki 
dalykai neateitų.
Vanagaitis perskaitė 

jo tą dainelę, “Mergytę 
Prigavo”, įdainavo i re
kordą. Graži, linksma 
ir juokinga dainelė apie 
mergytę ir berneli ku
ris išvalgė jos uogas iš 
kašutės, beuogaujant ir 
prižadėjęs pririnkti jai 
daugiau, jis ją prigavo 
— pabėgo, nevidonas.

APIE BOBĄ 
LAIDOKE

Kitoj pusėj girdėsite 
kaip pati savo vyrą mu
ša gryžus girta iš kar- 
čiamos, už tai kad jis 
nedabojo vištų.
Tame; rekorde: i Vana

gas-,Vanagaitis ■ dainuo
ja apie vanagą-vištva- 
nagį.
Kaimynas nepatiešina 

nelaimingo vyro. Jis at
sako:
Cit, kumuti, nesakyk, 
Mano dar laidokesnė: 
Penkis jaučius pralakė 
Ir mun’ patį priplakė.
(Yra tokių šonkaulių, 
ale mano dar ne tokia.)

“MUNŠAINUKAS”
Munšainuką padarysiu, 
Durnių kišenes valysiu, 
Gersim, tutuosim, 
Blaivininkams neduosim. 
Išsigėręs daug linksmesnis, 
Prie merginų malonesnis. 
PJk, pilk, negailėk, 
Savo draugą pamylėk.

Su tuo rekordu ir nu
mirėlį iš numirusių pri
kelsi. šok ir dainuok!

‘SHARKIO DAINA’
Antroj pusėj išgirsite 

SHARKĮ. Neišpasaky
tai linksmas rekordas.

REIKALINGA WAITRESS
Reikalinga Lietuvaitė dirbti 

gykloje prie stalų ir kad butų 
pratus prie priėmimo pinigų, 
kestis gera. Kreipkitės greitu 
j GILLIS Lunch, 6824 Superior

val- 
apsi- 
Mo- 

laiku 
avė.

'fety
Ši tvirta Kompanija su turtu 

virš $1,100,000.00 
užkviečia jus apžiūrėti jos naują ofisą 

3354 Superior Ave.
Mrs. Aldonna Wilkelis, kasierė

Mr. Z. W. Kobylanski ir Mr. V. J. Domanski 
Valdybos Nariai.

The Citizen’s Savings Association
Under State Supervision

Keith Building Cleveland, O.

Brolau ir Sesute! Ar atme
ni savuosius bei draugus? Jeigu 
taip tai stėngkis juos tinkamai 
paguosti. Kalėdos jau arti, jos 
yra linksmiausios pasaulinės 
šventės ir dovanomis pažymi
mos. Taigi stengkites kiekvie
nam saviems bei draugams įtei
kti tinkamą dovanėlę, kuri pa
siliks ilgai atminčiai.

Tinkamiausios dovanos yra 
šios: grynas auksas arba sidab
ras pažymėtas raidėmis, ir dau
gybė panašių, pavyzdžiui laik
rodėliai, laikrodžiai, auksiniai 
ir deimantiniai žiedai, visokios 
spilkutės, karoliai, marškiniams 
sagutės, rašomos plunksnos, ku
rios yra garantuojamos ant vi
sados, visokį ražanžiai, “toilet” 
setai, skustuvai, sidabruoti ir 
sidabriniai staliniai setai ir vi
sokį indai; elektrinės lempos, 
prosai, lietsargiai, ir daugybė 
kitų naujausios mados papuoša
lų kaip’ žmonėms taip ir na

tų ir daug kitų 
dalykų su ge
riausiu 
navimu galima 
gauti tikrai šio
je krautuvėje 
pas .

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.

(Atsineškit šią iškarpą, ji bus 
jums verta 50c. perkant nema
žiau: kaip už $2.00.) (48)

NEPRA LEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS 
IR TYRINĖJIMAI 

{vairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

V7m. Abel salėj, 7017 Superior av. 
Tyrinėjimai lygiai ant 2 p. p. 
Prakalbos lygiai ant 8 p. p. 

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

mams. Visų

patar-

SVARBI! SVARBI!
PRAKALBA

įvyks
Lapkričio 24 d.

Lygiai 2 vai. po pietų 
WM. ABEL SALĖJE 

1017 Superior avė.
TEMA

“Kuri yra Tikroji 
Bažnyčia ir Jos Uola?”

Kalbės J. Zavist
tik ką pargryžęs iš Lietuvos.

Mes patariame kad viršuje minėtą 
temą kiekvienas perskaitytų atidžiai 
ir testato sau klausimą kuri dabar 
yra ta tikroji ir teisingoji Bažnyčia? 
kadangi tikybų randasi net šimtai ir 
visos sakosi esančios teisingos. To
dėl ateina klausimas kaip galima su
žinot kuri ta teisingoji ? iš kokios 
medegos ji turi būti budavota ir kas 
ją budavojo? Todėl mes pa tariam vi
siems nesivėluot kad išgirsti pradžią 
kalbos. Rengia, ir kviečia T. B. S. S.

Sėdynės dovanai del visų.

MUZIKA, MUZIKA
Muzika, muzika, 
Raivosi valcas, 
Tūkstančiai šoka, 
Tūkstančiai šoks —

taip 'dainuoja Vanagai
čio rekorde dvi Chica- 
gps dainininkės;, Biežie- 
nė ir Čerienė. * ; ;
Vanagaitis., davė jom 

tą rekordą įdainuoti ir 
pats parašė tą dainelę.
Iš tos dainelės jus iš

moksit dainuoti apie 
“Pokerį”, tiktai pirma 
nusipirkite “VANAGO 
PLUNKSNĄ” (parsi
duoda “Dirvoje”).

“DAINUOK, 
SESUTE”

Gražus duetas skamba 
ant antros pusės: 
Dainuok, sesute, lepunėle, 
Nevaržo niekas tau dainų, 
Nebedainuosi, vargdienėle, 
Kitų sulaukusi dienų.
Globoj močiutės sengalvėlės 
Viena jaunystėj gyvenai, 
Tau berūpėjo vienos gėlės 
Ir beliviojo vien sapnai.
Kas myli gražias dai
nas tam tas rekordas 
labai patiks.

KARVUTĖ
Karvutė, karvė, kar

vytė, ,'kąrveįaitė, karve
lytė, karvelėli mėlyna
sis.. . . . ,'
Tai yra antra Karpa

vičiaus daina, Vanagai
čio įdainuota, ir tik Va
nagaičio Karvutė visų 
mylimiausi. , Ji duoda 
tokį pieną kokio tik Ka
nadoj galima gauti..
Jau tas katras norį be 

šnapso linksmas but tu
ri tuoj “Karvutę” už- 
sisakyt sau arba kitam i 
pasiųsti del “fonių”.

“D O L A RI S”
Ant antros pusės rasi

te “Asilą”. Tokio asilo 
niekur kitur nėra kaip 
tik Vanagaičio rekorde. 
Jo asilas tai ‘durnių ka
ralius’'.
Darbo žmogaus siel- 

vartos pasigirsta tame 
pačiame rekorde po 
“Asilo”, žodžiuose “DO- 
LARIS”.

Šį rekordą nusipirkit 
kiek viens. Jo pasiklau- 

j sę, gįliaį atsiduskite ir 
J pasakykite; kad Vana- ■ 
; gaitis teisybę dainuoja. '

Brooklyno Aido Choro: 
Neverk pas Kapą ir 

Tykus Buvo Vakarėlis.
ir 

Važiavau Dieną
Vakarinė Daina.

Justo Kudirkos: Oi Sopa, So
pa, ir Supinsiu Dainužę.

Muzika: Lakštingalos Polka 
ir Dzūkų Mazurka.

Košt. Menkeliuniutės: “Nak
tis Svajonėms Papuošta” ir ant 
kito šono: “Bernužėl, Nevesk 
Pačios.”

JUOZO BABRAVIČIAUS
Plaukia Sau Laivelis ir

Karvelėli (12 colių)
Kur Bakūžė Samanota ir

Aguonėlės
Tykiai Nemunėlis Teka ir 

.Visur Tyla
Gale Sodo Rymavo ir 

švint* Aušrelė
Lylita (Ispaniškai) ir

Aprile
Bernužėli, Nesvoliok ir

Ne Margi Sakalėliai

1.25

75c

75c

75c

76c

75c

ketbolininkų ir kitokias. Bet 
niekur tos grupelės nepavadinta 
jokiais Įeitais vardais kaip tik 
parapijos: “šv. Jurgio”, “šv. 
Kryžiaus”, “šv. Stepono” ir tt.

Kas do nauda Lietuviams iš 
tokių lošėjų jeigu jų vardai nie
ko Lietuviams nereiškia^ Ar 
negalėtų kur jmaišyt užvardi- 
nime ir “Lithuanian’, kad Ang
liškai skaitanti publika žinotų; 
kas tie do “šventieji”?

štai aprašyme apie Dąytopo 
lošėjus, nors, straipsnis yra g^ 
ro darbininko sprindžio ilgumo,' 
niekur nerasi kad tai Lietuviai ’ 
lošė, nes visur tik ‘šventas Kry-. 
žilis’ figūruoja.

Tik tie kurie žino kad ten bu
vo Lietuvių būrelis (ir matosi 
iš iškraipytų Lietuviškų vardų) 
tegali suprast apie ką laikraštis 
rašo.

Kunigai Lietuvių vardo bijo, 
nes mano kad geras Lietuvis 
negali būti geras katalikas....

Gerb. Spragilo 
Recenzija apie 
VANAGAIČIO 
Rekordus.

“REIKIA TEPT”
Reikia Tept jeigu nori 
divorsą gauti, į “džėlą” 
nepakliūti, darbą gauti, 1 
lupas raudonas turėti, J 
raukšlių veide neregėti 
ir kitų nedorybių neda
ryti. Išmoksite dainuo
ti tik iš Vanagaičio re
kordų. Aišku kiekvie
nas žodis ir supranta
ma ką artistas nori iš- , 
reikšti.

Tepkite, tepkite 
Gerklę, liežuvį, 
Tepkite nosį 
Ir veidelius. 
Pjrkite, pirkite 
“Reik Tept” rekordą 
Už tris baltus >- 
Kvoterėlius. •*> .-M

Ik raly
Publish?

OhioLi
Tė 
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VANAGAIČIO W 
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Užeikite į “Dirvą] ir 
reikalaukite Vanagais- 
čio “Kalėdų”. Sau, gi
minėms ir draugam1 u
rašykit rekdrdą “Kalė
dos” į namus,'jos ateis 
pirmiau negu viso pa
saulio Kalėdos.
JJž 75 centus jus švę- 
šit Kalėdas tuojau! Ne- 
gaišuokit! Reikalaukit 
Vanagaičio ‘Kalėdų’ vi
si!

Išsiunčiama visur kur 
tik jus nurodysite. Per
siusime C. O. D.
Reikalaukit rekordų 
po jų vardais—nu

merių nereikia.
KALĖDŲ DOVANA 

lai bus Vanagaičio re- 
kordai. Jie namus pra
linksmina, jie nuliūdusį 
paguodžia, dainininką 
įpratina dainuoti, jie 
tikra širdies paguoda J| 
didžiausiam varge.
Sakau jums, visiems 

“Dirvos” skaitytojams, 
ir jus pasakykit kitiems 
kad nerasite gražesnių, 
aiškesnių ir linksmes
nių rekordų kaip Vana
gaičio.
Gerb. Spragilas girdė

jo visokių, bet patiko^-Ji 
jam tik Vanagaičio.
Paklausykite manęs ir 

mano galvos — 
SPRAGILO.

KALĖDINIAI chorų 
REKORDAI 

“Dirvoje” randasi gražių 
Kalėdinių Rekordų įdainuo
tų Brooklyno kvarteto. At
eikit pasirinkti. Po 75c."D 1 R VA”:.
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