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Angliakasių Delegacija 
pas Prezidentą

: NUSIŠOVĖ JOFFE - 
i ŽYMUS SOVIETU 

DIPLOMATAS

_ _________ *
DARBAI

IR darbininkų ŽINIOS

Ohio anglies pręAlukcija. Per 
j 51926 metus Ohio valstijoj išim- 

ta 27;872,488 tonai minkštos 
£. anglies, kurios vertė buvo $54,- 
^ 75)',638, kasyklų kaina po $1.93 
K už toną.

Ulelei angliakasių streiko nuo 
^Balandžio 1 dienos, 1927 metais 
| anglies tebus išimta nedaugj.au 
O,00Q,000 tonų.'
į?: Pereitais metais Ohio kasyk- 
r’fee dirb^ 38,547 darbininkai. 
KIš jų 26,§9žr dirbo prie anglies, 

3,495 prie išvežimo ir relių su- 
: dėjimo, 3,462 dirbo kitokius po- 
Keminius darbus, o 4,695 dirbo 

apie kasyklas viršuje. Ant vie- 
įlo darbininko išpuolį per metą 
*159 dienos is per dieną

no žmogaus, išimta 4.56 tonąj.
H; Per Visas Suv*.-' Vafctija4,;.

573,366,985 tonai, už $1.183.- 
’112,000. •
|, y , .
f West Virginia stovėjo pirmoj 
vietoj, išduodama 138,359,940 
tonus anglies, už $264,736,000.

Pennsylvania antroj vietoj, 
su 128,338,782 tonais, vertėje 
$325,618,000.

,, 1926 metais kietosios anglies, 
iškasas išimtinai Pennsylvani- 
joje, buvo 84,437,452 tonai, jų 
kaina buvo $474,164,000, arba 
po $5.62 tonas prie kasyklų.

Bendrai kietos ir minkštos 
anglies pernai visoje šalyje iš
kasta 657,804,437 tonai bendro
je vertėje $1,657,576,000.

Amerikos Darbo Federacija 
išleido atsišaukimą j Suvienytų 
Valstijų ir Kanados darbininkus 
aukauti pinigais ir reikmenimis 
aprūpinimui streikuojančių .an
gliakasių Pennsylvanijoj, Oh:o 
ii- 'West Virginijoj, pagelbėji
mui darbininkams pernešti “be
veik netikėtiną” skurdą kuri 

Eį žiema užtraukė.
Apie >600,000 angliakasių ir 

jį-jšeimynų reikalauja paramos. 
|. Streikuoja dar 150,000 anglią- 
į kasių, Darbo ..Federacija sako.

R

Automobilių per,10 šių metų 
mėnesių Amerikoje pagaminta 
3,072,915. Spalių mėnesio bė-
siu išdirbimas apmažėjo.

’Londonas. — čionai atmarša- 
vo bedarbių angliakasių armi
ja iš 248 vyrų, iš Valijos, pa
darydama. 184 mylias kelio. Jų 
tikslas apipasakoti Anglijos
parlamentui blogą angliakasių 
padėtį ir skurdą. Kelyje mar- 
šuotojus visur žmonės gražiai 
sutiko, miestuose net parengė 
palinksminimus, gražiai aprupi- 
no/ir pavalgydino.

KOLORADOJ STREIKERIŲ MUŠTYNĖSE 
UŽMUŠTA ŠEŠI I. W. W. MAINERIAI

*------------------------ •----- ,—
Washington, Lapk. 21 d. — 

Angliakasių unijos prezidentas 
John L. Lewis su Amerikos 
Darbe Federacijos delegacija 
atsilankė pas Suv. Valstijų pre
zidentą Ccclidge išpasakoti apie 
vargą kokin atsidūrė streikuo
janti Pennsylvanijos angliaka
siai — kurių yra apie 85,000, 
su suvirs 300,000 savo šeimy
nos narių, kurie iš jų misdavo. 
Delegacija pasakė prezidentui ir 
darbo sekretoriui kad angliaka
sių reikalais valdžia visai nesi
rūpina.

Bet kaip pas prezidentą taip 
ir pas darbo sekretorių delega
cija gayp šaltą priėmimą. Dar
bo sekretorius Davis pasakė jog 
iš jo pu< ės bus- tik tada kas 
ners darama jeigu streikeriai ir 
I eryUks rgąratpriąi susitars ei
ti į tiuybas; tada darbe depart- 
mentas sutiks tarpininkaut.

Konferencija su prezidentu 
išėjo taip kad iš to jokių grei
tų pasekmių streiko klausime 
neišeis. Tikima kad streiko 
klausimas atsidurs net kongre
se, kadangi pats prezidentas 
neturi jokios galės ką nors ta
me reikale daryti.

Streikerių Kova su Poli
cija — 6 Nušauta

Denver, Colo. — šiaurinėje 
Kolorado kasyklų streiko srity
je apšaukta karo stovis po dide
lio susikirtimo angliakasių su 
kasyklų sargais ir streiklau
žiais, kame užmušta šešios ypa- 
tos ir daug sužeista. Streiko 
sritin nusiusta valstijinė kariu- 
menė.

Suplaišintas Uoste Lai- 
’ vas — 1 Užmuštas

Baltimore, Md. — Baisi eks
plozija Lapk. 18 d. suplaišino 
į šmotus garlaivį, kame užmuš
ta vienas darbininkas ir penki 
kiti sužeista. Eksplozija atsi
tiko iš priežasties darbininkų 
dirbimo su acetyleno> ugnia arti 
gazolino tanko.

. Sprogimas buvo nepaprastai 
baisus, ir mapant kad ištiko di
delė nelaimė su žmonėmis, į tą 
vietą suvažiavo visų ligonbučių 
ambuliansai.

Tuo laiku ant laivo dirbo 35 
darbininkai.

Rusai Perka Arklius
Maskvos carai perka Kanadoj 

arklius. Per metus laiko pasi 
ryžę parsigabenti sau 10,000 ar
klių.

“DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendriie
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose...................... , $2.00
Kanadoje ir Meksikoje......................._ 2.50
Lietuvoje ir kitur............................  .V 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašv- 
mo, ne nuo Naujų Metu, ir mokasi i Skalno

Apgarsinimu kainu klauskit laišku.

“D I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Turkija Areštuoja Ko
munistus

Konstantinopolis. — Suimta 
64 komunistų vadai kurie veikė 
po Europos ir Azijos Turkiją ir 
gretinosi prie jaunimo, moterų 
ir darbininkų organizacijų.

Ir Konstantinopolyje suimta 
Rusų prekybos organizacijos 
Argos nariai, kurie vietoj pre
kybos varė propagandą, kaip 
darė Anglijoj.

Sovietų Rojaus Carai 
Nenustoja Vilčių

Berlinas. — Sovietų užrube- 
žinių reikalų komisaras Cicero
nas turi geras viltis ateičia'. 

i Vietoj nusiminti delei sovietų 
nepasekmių, kuomet komunis- 

..t" -MŽ
ypač Chinijoj, sukelti revoliuci
ją, čičerinas kalba apie didelius 
laimėjimus sovietų diplomatijos 
k’.tcse šalyse, čičerinas džiau
giasi del pagerėjimo prekybos 
santikių su Amerika ir Ameri
kos biznierių atkreipimu domės 
į sovietų uniją.

Naujas Musulmanų Val
dovas Vaikas

Fez, Morokko. — Mirus se
nam valdovui, nauju Mohame- 
tenų pasaulio valdovu vakaruo
se liko 17 metų amžiaus Mouley 
Mohamedas. Jo tėvo hareme 
liko 300 pačių, kurias naujas 
valdovas pasiryžo prašalinti ir 
išsiuntė į Meknes, kur buna ir 
kitų sultanų pačios, po jų mir
ties. Dabar naujas sultanas tu
ri tik vieną pačią, bet su laiku 
įsitaisys sau kelių šimtų pačių 
haremą. Tokia’ten mada.

Atima Meksikon Gabe
namą Amuniciją j

New Orleans, Ga. — Šiame 
mieste, kur per ilgus laikus bu
vo lizdas perėjimams revoliucijų 
Meksikai ir kitoms pietų Ame
rikos šalims, ir kur slapstėsi 
įvairus laimių jieškanti karei
viai, vėl manoma tapo prieglau
da planuotojų milžiniško suki
limo Meksikoj, nuvertimui Cal
les valdžios.

Muito viršininkai sugavo po
ra laivų su daugybe amunicijos 
ir areštavo penkis vyrus ant tų 
laivų.

Pora savaičių atgal buvo už
pulta didelis privatinis arsena
las Kalifornijoj, kas yra dali
mi Amerikos valdžios tramdyti 
pastangas kelti Meksikoje revo
liuciją.

Maskva. — Delei nesveikatos 
nusišovė senas komunistų vei
kėjas, Adolf Joffe, kurio tikra 
pavardė buvo Abramovič. Lai
dojant jį, grabnęšiais buvo žy
mus seni komunizmo šulai, da
bar “trefni” vyrai: Trockis, Zi- 
novjevas, Radek, Kamenev, Ra
kovsky. Jie ėja greta dabarti
nės valdžios šulų.

Jcffes lavonas nelaidotas di
džiojoj Raudonojoj Aikštėj kur 
guli Leninas ir kiti žymus ko
munistai, bet palaidotas paski
rose kapinėse. Trockis pasakė 
karštą kalbą prie laidotuvių, iš
rūdydamas kaip Joffe, turtingų 
tėvų vaikas, atsidavė komuniz
mui ir ragino komunizmo pase
kėjus neimti iš jo pavyzdį nu
sižudymui, bet kovai už Leni
nizmą ir Marksizmą.

¥ ¥ *

Joffe paskilbo Į plačiai kaipo 
diplomatas po Rusijos revoliu 
cijos. Padarius taiką su Vokie
tija, jis nusikraustė ten kaipo 
sovietų ambasadorius, tuoj už
sispyrė įvykdyti komunistų re
voliuciją, ir buvo iš Vokietijos 
išvytas. 'ii;! 2tsidi.ų> Jr
skelbė komunizmą Chinijoj, ii» 
ten apsirgo ta neišgydoma liga, 
kuri jį prie mirties privarė. Bet 
vis dirbo komunizmo labui. Jis 
buvo nusiųstas į Japoniją tary
boms, ir net kada negalėjo pa
eiti iš ligos, buvo neštuvais nu
neštas į konferencijų salę. Po 
to buvo ambasadorium Austri
joje.

Kur tik reikėjo atlikti koki 
sunkų ii- atkaklų komunistišką 
žygį vis buvo siunčiamas Joffe- 
Abramovič. Kadangi gavo ligą 
dirbdamas komunistų labui ir 
nusišovė, jis bus apšauktas ko
munistų mučelninku ir šven
tuoju ir be abejo Amerikos Lie
tuviai komunistai tuoj pradės 
pardavinėti jo abrozėlius.

Užsimoka Būti Geru
Indianapolis, Ind. — Viena 

jauna šio miesto moteris gavo 
$50,000 palikimo nuo nepažįs
tamo senio, Civilio karo vetera- 

I no, už tai kad šeši metai atgal 
pavėžėjo jį savo automobiliu. 
Prieš persiskiriant jis paėmė jos 

I antrašą ir pasakė: “Girdėsi ka
da nors ką nuo manęs.” Jis 

(buvo turtingas, ir savo paliki- 
' me jos neužmiršo.

Amerikos automobilistai ant 
kelių susitinka dvejopus kelei
vius, kuriuos vienus pavažinėję 
buna atmenami pinigais, o ki
tus prisiėmę į automobilį buna 
apvagiami ir net nužudomi. Ir 
žinok tu žmogus katrą prisiim
ti, katrą ne.

Areštuoja komunistus. Mla- 
voj, Lenkijoj, suimta 47 ypatos 
ir paimta daugybė komunistinės 
literatūros. Komunistai laikė 
slaptą pokilį apvaikščiodami 10 
metų Rusijos revoliucijos su- 

1 kaktuvių.

BADAS SMAUGIA 
CHINIJĄ

Pekinas. — Tarptautinė Ba
dautojų šelpimo komisija pra
neša kad Chinijoj, šantung ir 
Čihli provincijose, badauja ne
mažiau 10,000,000 žmonių. Iš 
kitų provincijų pranešimų ne
gaunama delei nutrukusios ko
munikacijos iš priežasties ka
riavimų. Ir tose provincijdse 
kariaujančios puisės atėmė visus 
sėklinius javus pereitą pavasa
rį.

Keletoj frontų mūšiai vis ei
na. šiaurinės armijos mušasi 
su užpuolikais iš Pukow, o na
cionalistai (komunistai) prara
do dideles dalis armijų Anh
wei provincijoje.

Naujai pribuvę kareiviai į 
Hankową, po padovyste gene
rolo Čenk čien, kurie apiplėšė 
Nankingą, verčia žmones imti 
nacionalistų beverčius popieri
nius pinigus.

PASAKOS APIE L. 
TROCKIO LIKIMĄ
Pasinaudojant komunistų iš

braukimu iš savo partijos Leo-> 
no Trockio, Varšavoj fabrikuo
jama ir leidžiama į užrubežius 
visokie gandai a^ie Trockio li
kimą“ viena sykt’pranena (Įtart" 
jis ištremtas į pietinę Rusiją, 
kitu sykiu kad ant salos šiau
rėje, Baltose jurose. Radeką 
sako ištrėmė į Sibirą.

Buvo net pranešta kad Troc
kis nužudytas, bet Lenkai vėl 
tą gandą atšaukė.

Amerikos Lietuviai komunis
tai netiki šiems gandams apie 
Trockį, gaunamiems’ iš Lenkų 
šaltinių, ir nespausdina didelė
mis raidėmis apie tai, bet jeigu 
Lenkai paleidžia kokius melus 
apie Lietuvą, tai. tik deržis, bra- 
tec 1

* ¥ ¥
Trockis išmestas iš savo gy

venamo buto, sako paskiausios 
žinios iš Maskvos. Taigi Troc
kis dar gyvas ir Maskvoj, bet 
kadangi komunistams jau ne
reikalingas, turėjo išsinešdint 
iš oficialių kambarių Kremline. 
Jį priglaudė jo draugas. Troc
kis mano rašydamas uždarbiaut 
pragyvenimui. Ką veiks ateity
je nieko nesako, ir nesirengią 
apleist Rusijos.

Yra pasakyta kad istorija pa
sikartoja. Taigi, tame pačiame 
Kremline, kur anuose laikuose 
carai vienas kitą vertė nuo so
sto ir žudė, dabar, pasikartoja 
ta pati tragedija. Carų kovos 
ir žudynės ėjo per šimtus metų, 

'<ir tas atsibus komunizmo ca
rų tarpe, jeigu dar neatsibuvo, 
nes komunistai carauja vos de- 
sėtkas metų.

Matėm kaip broliškai išsykio 
visi komunizmą kėlė, o dabar 
jau varžosi už carų vietas.

Nužudė 52 y patas. Meksikoj 
sukilėliams užpuolus traukinį, 
nužudyta 52 ypatos, tarp jų 32 
kareiviai kurie traukinį gynė. 
Atakavo 500 vyrų.

AUKAUKIT LIETUVOS UNIVERSITETUI
VISOKĮ SPAUSDINTĄ ŽODĮ

(ATSIŠAKIMAS)

Lietuvių laikraštijos, litera
tūros, kultūros ir kitokio gyve
nimo istorijai svarbus yra kiek
vienas spausdintas Lietuviškas 
žodis. Visa tai surinkti yra pa
sistatęs savo uždaviniu" Lietu
vos 'Universitetas Kaune.

Jis jau surinko dešimts tūks
tančių dalykų, gaudamas dova
nų iš įvairių įstaigų ir asmenų. 
Tačiau dar daug ko stoka iš A- 
merikos, ypač spausdinto po 
1905 metų. Tat man keliaujant 
į Ameriką Universitetas pavedė 
man rinkti Lietuviškus spausdi- 
nius, išduodamas sekantį raštą:

“Lietuvos Universiteto Bi- 
biblioteka. 1927 m„ IX men. 
'23 d., Kaunas. Įgaliojimas, 
šiuo p. Visuomis-Dcmas Šid
lauskas yra įgaliojamas ir 
prašomas rinkt Lietuvos Uni
versiteto Bibliotekai visus 
Lietuviškus spausdinius. A- 
niejykoje išspausdintus ir 
spausdinamus.

(pasirašo) V. Biržiška, 
Univ. Bibliotekos Vedėjas.”

Tuo remdamasis meldžiu visų

nių asmenų nepagailėti turimų 
dalykų. Neniekinkite net kata
logų, pląkatų, skelbimų, kvieti
mų į vakarėlius bei susirinki-

mus dalykėlius neatidėliojant, 
antrašu:

VISUOMIS
(Jei registruojant: Domas Šid

lauskas)
10440 — 117th St., .

Richmond HilL N. Y.

Kadangi apturėtą su padėka 
skelbsiu laikraščiuose, aukotojų 
prašoma padėti savo pavardes, 
vardus, miestus.

. Rašytojas Visuomis.
P. S. Prie šico progos pra

šau sav1! bičiulių, genčių, pažįs
tamų atsišaukti į mane laiškais 
viršuje paduotu antrašu.

MEILĖS TRAGEDIJA
Waltham, Mass. — Joseph F. 

Buckley, 23 m., rastas automo
bilyje persišovęs, o jo mylimoji 
dviem šūviais nušauta. Klausi
nėjamas, jis pasakojo kad jiedu 
susitarė nusižudyt, mergina pir
ma persišovė, ir kada ji mirti
nai susižeidė jis ją pribaigė ir 
tada pats persišovė. Policija jo 
pasakai nenori tikėti ir kaltina 
jį pirmo laipsnio žudystėjė. Jis 
tik mirdamas išliks nuo teismo., 
.Mergina buvo 19 metų amžįąus.

Audra Washing tone Pa
liko Dedelį Nuostolį
Washington. — Lapkričio lt

mus. ‘d. sostinę ir aplinkines valsti-
Nors atkeliavau metams lai- jas buvo užklupus smarki vėt- 

ko, bet greičiausia gryšlu Lietu- ra, kurios kelyje sužeista virš
von artimiau'sį pavasarį. Už 100 žmonių ir padaryta už mi
tai prašau siuntinėti dovanoja-: lijonus.. dolarių.

Laikas Siysti 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 reikalinga. Pri

siminkit juos, kaip kitomis šventėmis, ir ruoškitės 
savo dovanėlę 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. Gauna tiesiog pinigais, ne čekiais, 
ir nėra vargo su jieškojimais kas čekį išmainys, už 
kurį mainytojai tankiai daug atsiskaito.

SIUSKIT DABAR — nelaukit paskutinių die- 
nųj neapvilkit saviškių tikėjimosi iš jūsų dovanė
lės. 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- 
sit. Tegul jų žinojimas nelieka suviltas.

"DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

nedaugj.au
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ŠERNO PAMINKLOPITTSBURGH REIKALU DETROIT
užmušti gazo tanko eks

plozijoj
teisinga laikraščiams - užmesti1 
tokie dalykai.

T. M. D. REIKALAI
kuris irgi tapo peršautas ir su
gautas.

Policijantas kuris juos nušo
vė gavo pagyrimo. Jis važiavd 
tramvajum ir ties 2915 Vicks
burg avė. prie gasolino stoties 
pamatė du nužiurėtihus vyrus. 
Išlipo iš tramvajaus ir ėjo ar
tyn. Tada vienas banditas pa
leido j jį šūvį, bet policijantas 
spėjo išsitraukt savo revolverį 
it peršaut abu banditu.

Abu banditai patirta turi žy
mius kriminalius rekordus.

Prie ko Fordas rengiasi. Au
tomobilių išdirbėjas Fordas ki
tais metais ruošiasi išdirbti ne
mažiau 5,000,000 pasažierinių ir 
ttokų automobilų. Tai butų 
1,500,000 daugiau negu šiais 
metais ir 500,000 daugiau ne
gu padaryta 1926 metais, kada 
'pasiekta aukščiausias1 rekordas.

Frie to, tudbe suėjimuose pui
ki proga prikalbinti daugiau na
rių į kuopą.

Veikėjai lengvai gali prikal
bint Lietuvį į savo kuopą paro- 
'dydatni kokius naudingus raš
tus TMD. leidžia. Jeigu dar ne
išėjo “Dailės Milžinai” ir jų

Iškilmingos vfestUvės. Perei
tą Savaitę įvyko iškilmingos ve

rstuvės kapitalistų Melionų duk
ters su kitu milijonierium. Jų

nuo vestuvių puotai išstatyta spe- 
čialis palocius už $100,000 ir 
įrengta puikiausiu tolimų rytų 
stiliaus papuošalais, o Ispaniš
kos architektūros išvaizda. Net 
žvaigždės ir mėnulis buvo įtai
syta baliaus saliono lubose.

Puiku šitaip apsivesti, tik šią 
gadynę net ir tokiomis specia- 
lėmis ceremonijomis surišti jau
nuoliai tuos ryšius tuoj sutrau
ko. I
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nuo

George Benfeld, 24 metų, iš 
Enon Valey, Pa.

A. M. Beavėr, 25 m., 251 Wa
shington St., Lėetsdale.

William B. Bellan, 35 m., 
1402 Spring way.

Fred Bishop, 40 m., nuo 
Pennsylvania avė.

Marė Cangelier, 29 m.,
z 1129 Ridge av., užmušta gatvėj.

Charles Eckley, 40 m., nuo 
428 Washington st., Leetsdale.

Joseph A. Harris, negras, 23 
m„ nuo 837 Dounton ave.

Charles R. Hardy, 48 m., iš 
Wilkinsburg.

John Hanison, 35 m. nuo 1132 
Rėedsdale' ave.

John Kochanowski, 52 m. nuo 
Progress st.

Georgė Lailcaric, 43 m., nuo 
1133 Ridge ave.

John Lent-Gorsky, 52 m., nuo 
Hopkins st.

Aleck Manchis, 33 m., 1218 
Reedsdale ave.

John A. McCall iš (Bibsonia.
John W. Miller, 68 tn., nuo 

■ 852 Columbus ave.
Charles S. Michaels, 45 m., 

nuo 917 Beech ave.
John Moore, negras, nuo 3 

Lawson sf.
H. H. Norman, 23 m., iš Fair 

Oaks, Pa.
Paul Orlowski, 37 m., iš Cur

tisville.
W. W. Price, 4^ m., 

Arch st..
John H. Smith, 22 

1125 Brown st. 
’ Edwin B. Smith, 75 
27 Ridge st.", Crafton.

Herman P. Sobeck, 28 m., nuo 
215 .Berringer pl,, Ben Ąvon.

Frank Ubrey,'
Norman way. •

M. D. Wallace, 
cagos< g

Jason T. Warner, 56 
New Yorko.

Išviso užmuštų kiek 
yra 28, dar trijų nerandama iš
"tų kurių pasigendama. Kurie 
išliko gyvi pasišalino bijodami 
kam nors ir pasirodyt ir nega
lima atlikti pilnų tyrimų.

2000 ypatų rekalinga pagal
ba pasekmėj eksplozijos.

The Philadelphia Co., kuriai 
tie gazo tankai priklausė, pasi
ryžo atlyginti pinigiškai nuken
tėjusių šeimynoms ir apmokėti 
sužeistųjų ligonbučių lėšas.

Užginčina Gandus
The Pittsburgh Press'Skelbia 

jog po Pittsburgą paplito gan
dai buk užmušta 150 arba 200 
žmonių toje eksplozijoje, tiktai 
gazo kompanija paprašius laik
raščių užslėpti tikras žinias. 
Laikraštis sako kad laikraščiai 
neužtylėtų to dalyko jeigu iš jų 
kas ir reikalautų, todėl esą ne-

Pittsburgo miesto reikalų ve
dimui 1928 metų biudžetui rei
kalinga $28,000,000.

PAJIEŠKOJIMAI

nuo 731

m.,

m.,

nuo

nuo

Bronius. Ralys, gyvenęs Pitts- 
bUrge ir apielinkėj.

Leonas Bučinskas, Amerikon 
atvykęs prieš karą, gyvenęs vė
liausiu laiku Newark, N. J.

Dominikas V'ėiislcvas, gyve
nęs Baltimore, Md., rodos turė
jęs ten krautuvę, vėliau kur tai 
dingęs.

Jenas Zinkinas atvykęs Ame-. 
rlkon prieš karą, gyvenęs York,: 
Pa.

Jieškomieji patįs arba apie 
juos ką žinantieji prašoma atsi
liepti šiuo adresu:
Lithuanian 'Consulate General 
15 Park Row, New York City

paačiuoti

kulturėji-
L. šerno

1905 metų L. 
pirmas pasau- 
Amerikos Lie- 
Ir kaipo tokis.

35. m., nuo 2

50 m iš Chį-
JIEŠKOMA L. GAIŽAIČIO ,

m., is

surasta

-Kaui£eį --Kny^ncšio^
ja, Kovo 7 d. gavo per paštą iš' 
L. Gaižaičio, Chicagoje, 50 litų. 
Kadangi nepridėta Gaižaičio ad
reso ir nepasakyta kokiam rei
kalui jis pinigus siuntė, labai 
prašyčiau L. Gaižaitį atsiliepti,- 
atsiųsti man adresą ir nurodyti 
ką su minėtais pinigais padaryt.

Prie progos parnešu “Knyg
nešio” skaitytojams kad antras 
tomas “Knygnešio” jau spaus
dinamas, bus 320 pusk, turės 
nemažiau 70 atvaizdų ir daug 
įdomių pasakojimų iš spaudos 
draudimo gadynės. Galima jį 
užsisakyti atsiunčiant $1 už ne
įrištą, arba $2 už įrištą į gra
žius paauksuotus viršelius.
“Knygnešio” Red. P. Ruseckas

Duonelaičio g. 17, Kaunas.

Už $3 mietuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašyki t Saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”.

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME 1R PARDUODAME

Siunčiame pinigus į LIETUVĄ, imokėjimas garantuojama 
tj’OLARIAIS arba LITAIS, siunčiame kabeliu ir paštu/ 

Del informacijų rašykit:—Dept. D.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 Broadway New York

Firma

į SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdrūudos ir Pašalpos 

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

Nuo suslorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta- $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuokė. Nariai pri-, 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrafitį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, $00, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 it 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitos šiuo adresui

Amerikos Lietuvių pirmas 
švietėjas, “Dėdė” šernas, šian
dien jau Veik visų užmirštas. 
Rodos kad niekam nėra jau net 
ž'homa kad jis kada nors Ame
rikos Lietuvių tarpe gyveno ir 
buvo jų mokytoju.

Reda'guodaTnas ‘Chi'cag'oj ‘tAe-1 
tuvą’, Dėdė šernas sulošė nema
žos svarbos rolę Amerikos Lie
tuvių gyvenime. Nuo 1895 me
tų, kuriais jis atvyko Ameri
kon, iki 1905 metų, Amerikos 
pažangieji Lietuviai ėjo taip va
dinamus “gamtos mokslų kur
sus”; už ką šiandien, kuomet 
jau diduma musų visuomenės 
yra laisvos ir demokratinės pa
saulėžvalgos, tenka 
tik Dėdei šernui.

Musų visuomenės 
mas prasidėjo tik su
pradėjimu redaguoti ’’Lietuvą”. 
Nuo to laiko iki 
šernas buvo veik 
linis inteligentas 
tuvių išeivijoje,
jis savo mokslinėmis knygomis 
pirmiausia padėjo pamatą pla
tesnei liaudies pasaulėžvalgai'.

Dėdė šernas nebuvo politikie
rius ir nemėgo partinių ginčų. 
Jis kunu ir siela buvo atsidavęs 
tik švietimo darbui. Ir šian
dien nei Chicagoje, kur jis pra
leido veik pusę savo amžiaus, 
nei visoje Amerikoje turbut nė
ra Lietuvio kuris jaustų neapj-' 
kahtą prie Šerno. Todėl šito 
Amerikos Lietuvių pirmo švie-; 
tėjo visiškai užmiršti negalime.. 
Jis, nors jau ir miręs, visuomet1 
turi stovėti kaipo pavyzdis mu
sų visuomenės priešakyje.

Dabar Dėdė šernas ilsisi Chi- 
sagoj Dr. Bagočiaus lute. Ilgiau 
jį ten laikyti negalima. Būtinai 
■’eikiū' nupirkti jam paskirą lotą 
ir perkėlus kūną papuošti jo ka
pą puikiu paminklu, kuris butų 
Įkvepihiu jaunesniems musų: 
tautos kulturintojams. Kad šį 
larbą tinkamai atlikus, šerno 
Fondo Komitetui būtinai reika- 
' nga visuomenės gausi parama. 
Visos Amerikos Lietuvių pažan
gios draugijos ir pavieniai kil
nios dvasios žmonės privalo ne
trukdomai šiuo reikalu rimtai 
susidomėti.

Paminklas bus iškilmingai 
itidengtas kapų papuošimo die
toje, Gegužės 30 d., 1928 m. 
Taigi laikas yi'a visai tiumpas 
r todėl draugijas ir pavieniai 
įsmenįs lai nelaukia iki šerno 
Fondo Komitetas prie jų kreip
sis laišku arba asmeniškai, bet 
iri valo pri siusti saVo 'aUką tuo- 
jaū, nes Iprie višų draugijų ir 
baVfehhj žinohiį kWmitetas rte-Į 
turi galifnybės asmeniškai krei
ptis. šis atsišaukimas yra vie-, 
nintelis būdas kuriuo šeinO 
Fondo Komitetas ikreijpiasi ly-j 
giai prie visų Lietuvių Ameri
koje.

Geros valios Lietuviai priva
lo suprasti šio reikalo svarbą ir 
prisiųsti savo aukas šerno fon
dai! be foles'itfų ragihiPių.

Pastačius Dėdei šernui pa-' 
biiPklą, komitetas žada išleisti 
ii- knygą- kurioje būs nurodyta 
Dėdės šerno gyvehimo darbai,' 
tilps jo paties ir jo paminklo 
paveikslai ir aukavusių tam tik
slui vardai ir aukos.

Šerno Fcndo Komitetas.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Strėet New York, N. T.

(Aukas siųskit sekančiai: če-i 
j kius ir money orderius rašykite! 
( Šerifo Fondui, o siųskite fondo- 
i sekretoriui: S. k. Grisius, 2441' 
W. Marquette fed., Chicago, Ill.)

Automobilių nelaimėse Det
roitas stovi šešeto j vietoj, kiek 
tas liečiasi Spalių mėnesį. Per 
šių metų Spalių mėnesį Detroite 
automobiliais užmušta 30 ypa
tų, gi pernai per tą pat mėnesį 
užmušta 45 ypatos.

Abelnai per 77 
miestus per Spalių 
mušta automobilių
686 ypatos, arba 1.5 nuoš. dau
giau negu per tą pat laiką 1926 
metais.

New Yorke užmušta 124 yp., 
Chicagoj 54, Los Angeles 34, 
Philadelphijoj 32, Clevelande 30 
ir Pittsburge 18.

didžiuosius 
mėnesį už- 

nelaimėso

Banditai paliko šaltyje. Ban
ditai automobiliu pasekę kitu 
autmobiliu važiuojantį žmogų, 
nuvarė jį į grėbę, surišo kojas 
ir rankas, atėmė pinigus ir pa
liko šaltyje, nuo ko žmogus nu
šalo kojas iki atsiliuosavo.

Dinamituoja budinkus. Dau
geliui naujai pastatytų budinkų 
gtąso išsprogdinimas, pasekmėj 
išdinamitavimo dviejų teatrų, 
kurių piktadarių nesusekta. Po
licija spėja kad tai yra sabotaž- 
ninkų darbas, už tai kad tie bu- 
dinkai statyta naudojant ne- 
unijistus darbininkus. Naujai 
statomus budinkus sergsti .poli
cijos sargyba.

Nužudė banditą.. Gatvėje su
sišaudyme su policistu peršau
tas 29 metų banditas numirė li- 
gonbutyje, dar spėjęs išpasako
ti policijai kad jį apgintų nuo' galutinai nesutarta.
kerštingos rafykos įjo dpaugoj į, Mąpagtrisįi. J. Bačiukas.

Išardė “Dovydo Namus”. Po 
ilgų tardymų, Lansinge valsti
jos teismas išrado kaltais “Do
vydo Namų” vedėjus, tarp jų 
ir jų “karalių” Benjaminų Pur
nell, ir jų visą užvedimą išardo 
ir atiduoda į receiverių rankas, 
su teisė seniau buvusiems na
riams atgauti savo turtą paves
tą bendrai “karalijai”.

“Dovydo Namų” nemorališki 
darbai iškelta vieno Detroito 
laikraščio 1923 metais. Buvo 
prirodyta kad ten- ėjo išdykavi
mai ir senieji gyveno nevedę 
jaunomis mergaitėmis.

“Karalius” Purnell tapo 
tos kolonijos ištremtas.

su

iš

Babravičiaus, Vanagai
čio, Yozavito Koncer

tu Maršrutas

Artistai Babravičius, Vaha- 
gaitis ir Yozavitas aplankys se
kančias kolonijas šios 
bėgiu:

Hartford, Con.
Bridgeport, Ct.
Boston, Mass. Gruodžio 11
Worcester, Mass. Sausio 8

žiemos

Kitose kolonijose reiigiama į 
tarpus čia paminėtų miestų ir

T. M. D. Prisideda prie 
Šėmo Paminklo

šiose dienose, TMD. iždo glo
bėjo J. Ambraziejaus suinany- 
mu, per TMD. centro valdybos 
narius paleisti' krivūlė paragi
nanti ir Tėvynės Mylėtojų Dr- 
ją prisidėti prie Še'rtio Pamink
lo Statymo Fondo. Pasiūlyme I negavot, nėra argumentas sa- 
paskirta aukauti iš TMD. iždo|kyt kad Draugija nieko neišlei- 

$25, ir tam jau diduma centro 
valdybos narių pritarė, nors kri
vūlė dar visų nepasiekė. Bet 
nėra abejonės kad šis sumany
mas. bus perleista vienbalsiai ir 
TMD. prisidės prie eilės kitų au
kaujančių pastatyti atmintį vy
rui kuris savo gyvenime švietė 
Lietuvius ir teikė jiems tokius 
raštus kokius ir TMD. stengiasi 
savo nariams duoti — mokslo 
raštus, kurie pakilėjo Lietuvius 
ant aukštesnio kultūros laips
nio.

Neužtenka kad TMD. centras 
paaukauja $25 Šerno paminklui, 
geistina kad ii- TMD. kuopos iš 
savo puSės tą padarytu ir pa
skirtų kiek išgali, arba iš narių 
surinktų po dolarį kitą.

Kalbinki! Naujus
Narius

Prasideda žiefminis judėjimas, 
suėjimas s ė 
kuopos gali 
įvairius va-

prAsidėda artešPis 
žfnonėftiis. TMD. 
rengti savo naudai 
karėlius, nuo paprastų balių iki
pastatymo dramų arba komedi
jų. Galima rengti šiaip sau va
karuškas, vakarienes su pelnu,, 
maskaradų balius,. kas viskas 
atneša po keletą dolarių, o kar
tais ir keletą dęsėtkų, pelno.

džia, kaip bau ją narį prikalbin
si.

Tie kurie turit praeities lei
dinius, patį paskutinį žymiausį 
veikalą, “Pasaulio Istorija” (jo 
išėję tik du tomai, tiesa, ir dar 
trečio laukiam), galit norėt ir 
daugiau. Bet neturit užmiršti 
kad tie kurie dar nėra T. M. D. 
nariais negali būti praleisti ne-į 
įsigijus pirmų dviejų tomų “Pag 
Saulio Istorijos”. Nejaugi jie 
tų knygų nenorėtų, o tik lauktu 
sykiu su jumis naujų ir dėl to 
atsisakinėtų tapti nariais kad 
tą mėnesį kada jį kviečiat į T. 
M. D. neišėjo nauja knyga. "

Mūsų Draugiją nuo senų taift 
kų ir dabar puldinėja įvairtts 
priešai. Gaila kad iš pačių na
rių tarpo randasi tokių kurie* . 
kaž kokių priekabių savo orga
nizacijoje j ieško.

Yra tokių kurie galėdami in*> 
eiti į kitus laikraščius, vietoje 
paagituoti už TMD., ten skel
bia jai dezorganizaciją.

TMD. Cetifrb Valdyti J
K. S. Karpavičius — Pirmininkas ■ 

'6820 Superior Ave. Cleveland, 0. !
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininka< j

1420 Howe Street, Racihe, Wis.
V. Sirvydas — Sekretorius a

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ■
Ą. B. Strimaitis — Iždininkas J 

yG. P. O,— Uox 197^ New .York Cftr fl

Cigaretai kurie pirma visu—
bilionais

Kad pasakius didžiausią tiesą kitokiu 
budu—Camel yra tikrai tokie kokiu
daugelis rūkytoju pageidauja, kur nei
viena kitariišis negali nei arti prilygti.

Jei visi cigaretai butų taip geri kaip 
Camel, jus nieko negirdėtumėt apie spe
ciali prirengimą, kad 'padarius cigarbtus 
gerais del gerklės- Niekiu negali užimti 

vietai rinktinio labakts.

© 1087, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C.
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SANSKRITO' GALVOSŪKIAI
Sugalvojo gerb. Spragilas

Čia bus talpinama sakiniai sjncvės Sanskrito kalba, gimi
ninga Lietuviams. Atidžiai suskirstykit šiuos Sanskrito 
žodžius į Lietuviškus, ir gausit iš jų jums gerai žinomus 
Lietuviškus sakinius.

GALVOSŪKIS No. 1
NAMAIPRA GARAIB ENA MUN EG ERA I. ““
(Lietuviški žodžiai ir jų raidės eina ištisai, bė sumaišymo.)

Kas teisingai išris šitą galvosūkį ir prisius juos iš dviejų numerių, 
su 5 savo draugų adresais kurie “Dirvos” neskaito gaus DYKAI 
knygelę “ŽMONIŲ LIGOS” (pridėkit 2c' štampų persiuntimui)

GERB.i SPRAGILO LEK
CIJA Iš ROJAUS 

ISTORIJOS
Aną pono Dievulio metą, 

? kada įsikūrė vienam pasau- 
| lio kampe žemiškas rojus, 
[jame paleista buvo gyventi 

ii’ tvarkyti du barzdoti vy- 
Įrai, kurių vienas ant pakau- 
|šio turėjo daug plaukų,, o 
Skitas neturėjo nei vieno 
Iplauko.
g Ale jau tas rojus išgyve
no dešimts metų ir dar vis 
niekas to rojaus nesuardo, 

®a. turbūt Dievulis pasimo-l 
kino iš savo pirmo bandy- 

Bio su pirmutiniu rojum, ir 
[vietoj Įleisti i šitą rojų vėl 
vyrą ir bobą, kaip pirmuti- 

I nianie Adomą ir Jievą, į 
| naują rojų įleido Leniną ir 
I Trockį. Mat, kad visko tu- 
į ri būti po porą tai reikėjo 
f ir naujam rojui poros kurie 

galėtų valdyt ir naudotis 
rojaus vaisiais.

Ale Leninas turbut per- 
[ daug persivalgė naujo ro- 
1 jaus vaisių ir numirė, o li- 
| kęs vienas Trockis pradėjo 
i iš liūdnumo ■“klejoti, ką pa- 
[tėmijo jų vaikai ir jį su ki
ltais jo pasekėjais ištrėmė iš 
[pašauktųjų tarpo.

Kaip gerb. Liciperis buvo 
į,nuvarytas į Pragarą ir kad 
į. .ten nesušaltų įsikūrė sau di- 
| deles ugnis, taip dabar nau-

jo rojaus likęs vienas se
nas valdovas liko ištremtas. 
Tik gal jam kiti sukurs ug
nį atba. kilpą ant kaklo už
bers.

Ale dabartiniai rojaus 
NvMdovai pamatė kad jų ro- 

1 Lajuje niekas neauga ir nede- 
I fe be darbo, bė mėšlo kuri 

■kapitalistiškai vadina pini- 
| gaiš, ir graužia sau nagus 
[•ir krapšto barzdas ką da- 

I lyt ir kaip pradėt.
; Norėjo"praplėst savo ro- 

i |01ačiau į saulėtekio kraš- 
ir sunaudot ten uždera

mus vaisius, ale tie gelton- 
Į snukiai saulėtekio vaikai jų 
g neįsileidžia ir neduoda ne 

tik savo vaisių skint, ale ir! 
bulvių ir ryžių gabentis dy- 
kai.

. Gerb. Adomo rojus turėjo 
į susigadint dėlto kad jie per- 
I daug visko turėjo ir užsino- 
I rėjo to kas užginta. Gerb.

GERB.

GUŠTELE

1 i

Žaltys pakušino gerb. Jievą 
pabandyt vaisių nuo užgin
tos obelčs, ir ’savo paraga
vimo pajautimu prarado ro
jų ir turėjo eiti į laukus že
mę kapstyt ir bulves kaupt.

Dabartinį rojų praras Le
nino ir Trockio vaikai šito
kiu budu. Tenai vietoj už
gintų obuolių pradėjo aug
ti kitas rojaus gyventojams 
užgintas vaišius —■ pinigu 
vadinamas. Kai tik rojus 

’ atsidarė, tuoj visiems buvo 
pasakyta kad štai- va už ro
jaus vartų -auga medis ant 
kurio auga pinigai; Ale to 
pinigų medžio vaisiai užgin
ta skint, ir niekas neturi 

I tiesos nej pažiūrėt į tą pu
ls?. į .. .

Ir augo rojaus vaikai ne
pažinodami kas yra pinigas, 
ir senieji užmiršo kaip pini- 

Į.sJįs išrodo, ba niekas Į tą 
-medį nežiūrėjo. Ale tie ku
rio užgynė kitiems skinti ir 
Į pinigo medį žiūrėti, patįs 
į jf'žiurėjo ir seilę rijo.

Seilę rijo ir galvojo kaip 
čia pasinaudot tuo užgintu 
vaisium ir neprarast rojaus

Dabar dar galvojimas ne
pabaigtas, ale jie baigia sau 
barzdas ir pakaušius nusi- 
pašyt ir dieną ii- naktį dis- 
kusuoja ir balsuoja ar skint-, 
tą vaisių ar ne. Vieni nu
balsavo kad skint ir nebijot 
ni-.ko, ba kai paragaus už
ginto vaisiaus turės vėl nau
jų čebatų ir žiponų, -ba per i 
dešimts metų nešiojant tuos 1 
pačius, jau baigia plyšt. Ga- ■ 
lės turėt pyrago vietoj juo
dos duonos, nors per Lėni- 1 
no atpuskus. Galės nors sy- i 
kį į savaitę gaut lašinių.

Išsykio mislino kad roju
je žemę nagais pakrapštę 
galės .prisiaugint duonos ir 
kručkų, ale taip krapštyda
mi tiktai tie prisiaugino sau
kurie krapštė, o- kitiems ku- 

|rie norėjo nekrapštę valgyt 
nelieka. Pradarę rojaus du
ris pradėjo įgabent tiems 
krapštyto jams traktorių ir 
plieninių plūgų kad daugiau 
priaugintų ir pagamintų,

Ale tie nenori klausyt tai 
reikia su nagaika užpakalyj 
sekiot ir ragint kad muži
kai artų, sėtų ir akėtų ir 
pjautų kada ateina laikas.

O tuo tarpu gerb. Žaltys 
įlipęs į užgintą pinigo me
dį labiau ir labiau gundina 
visus skinti tuos vaisius, tai 
netrukus ilgai rojaus jau 
nebus.

Su tais žodžiais baigiasi 
gerb. Spragilo lekcija apie 
žemės rojų.

PASTABUKĖS
TAS NELAIMINGAS Lietu

vos “referendumas” imųsų par
tizanus sudžiovins į šipulį; Ir 
dabar tie nabagėliai jau vos al
suoja, pailsę bekartojant: “Re
ferendumas bus, referendumas 
atidėtas, referendumo nebus, 
referendumą boikotuosim susi
dėję su tautų mažumomis”. 1

Gerai kad Lietuvoje yra tau- L. A. viršininkus butų pakeista 
tų mažumos, tai ir Tauragėje 
pavyko ekspropriaciją surengt, 
susidėjus' su kėliais žydeliais ir 
kacapais.

“SANDAROJE” Sekys viešai 
išėjo su savo sąrašu kandidatų 
j SLA. Pildomąją Tarybą, ku
riame jis nors ir pripažįsta kad 
sudėtis dabartinės Susuivieniji- 
mo valdybos yra gera ir kad ji 
savo darbais pasirodė atsakan
ti savo vietose, bet nori kad ki
tiems dviem metam renkant S. I

ISPANIJOJE prasidėjo nau
jos mados perskyros. Pradžią 
padarė Zubaria šeimyna, gyve
nus Balboa mieste. Negalint 
sugyvent taikoje ilgiau, liuos- 
rioriai pasidalinę turtu- atsisky
rė : pats Zubaria įstojo į Jėzui
tų ordeno broliją, gi jo pati Lu- 
ciana įstojo Karmeličių vienuo- 
lynan ir ten apsigaubė minykės 
gobtuvu.

Persitikrins jiedu dabar ku
ris kryžius sunkesnis.

“TĖVYNĖ” sako kad Vokie
tija Lietuvą gins, gi “Sandara” 
sako kad Vokietija Lietuvą boi
kotuos. Laikantis tokių “nuro
dymų” skaitytojams 
turėt dvi galvas, kurių 
ketų “Tėvynei”, kita

prisieina 
viena ti- 
“Sanda-

Lietuvos

SVARBU!

Kas iš “Dirvos” skaitytojų, 
ypač teatralės grupės, turi at
liekamų K. S. Karpavičiaus 
veikalų “ALGIS IR GIED
RUTĖ”, labai prašomi prisių
sti “Dirvai”. Už knygą gaus 
pilną kainą kiek mokėjo. Ne
trukdomai prisiųskite.

NAUJI

tūli 
karaliaus, tik

SAKOMA kad 
vadovai trokšta 
nesuranda žmogaus senųjų ku
nigaikščių kraujo. Ale kur gi. 
Juk visi, žmonės kurie priklau
so į partijas yra tikro kunigaik- 
ič ų kraujo, nes kaip kunigaik
ščiai tarp savęs pešėsi, vienas 
su kitu kovojo, net su mažumo
mis tautų (Mpzurai, kryžeiviai. 
Gudai, Lenkai) 
šiandien partijų 
net Tauragėje 
surengė, susidėję 
Šurnomis.

Taigi, karalių yra iš ko rinkt, 
tik reikia gero noro.

susidėję, taip 
aukos kurios 
ekspropriaciją 
su tautų ma-

“VIENYBĖ” sake kad iš Lie
tuvos sugryžęs Bostonietis-San- 
darietis Pratapas užėjo redakci- 
jon ir papasakojo kad Lietuvo
je viskas bloga i-negerai. “Vie
nybė” tai atpasakojus prideda 
kad Pratapas sugryžo biskį ne
sveikas.

Aišku. Jeigu butų buvęs svei
kas tai šį-tą Lietuvoje butų su
radęs ir gero.

CIVIL SERVICE komisorius 
patvarkė naują dalyką: Jis pri
imdamas tarnybon krėtikus ku
rie po krautuvėles ir gyvena
mus namus landžioja uostinėda-
mi degtinės, ims nuo visų tokių 
“uostinėtoj ų” pirštų antspau
das, kad iš namų dingus kratos 
metu laikrodėliams ir kitiems 
brangiems dalykams paskui bu
tų surasta keno pirštai prilipę 
prie pavogto daikto.

Na o kaip bus jei toks “ob- 
jęščikas” pavogs ką turėdamas 
ant rankų pirštines?

AMERIKOS Angliški laikraš
čiai tankiai suskaito kiek yra 
bedarbių Anglijoj, Vokietijoj, 
Francuzijoj, Italijoj, Lenkijoj, 
Rusijoj ir kitur. Bet dar nei 
vieną kartą jie nemėgino pa
skaityt kiek bedarbių yra na
mie.

Mat, toliau atlikt tokius dar
bus jiems lengviau.

Kvictiškis.

vienas kitas asmuo.
Seklui nelabai košerni 

abu kasos globėjai, dakta- 
kvotėjas ir vice-preziden- 
o labiausia Sekiui nekošer- 
yra J. M. Danielius,

JUODO KARŽIGIO
REKRUTAIMat,

yra
ras

tas,
litis

Sekys įtaria prisiglaudusį 
suiručių kaip' Amerikiečių 
pe taip ir Lietuvos.

Tikras Ickė tas Sekys: 
muša, pats 'rėkia. Pats

kurį 
prie 
tar-

Savo prieraše Sekys nu- 
pasikoliojimo žodį, 

Matomai, 
nuo garsaus

Sekys 
komu-

Sekio

Pats 
dau

giausia suirutės kėlė, pats kal
ima,
kalė naują 
“Kvašistai”. 
ima lekcijas 
nistų papos Pruseikos.

Aš visgi drystu pono
paklausti ar jis tom savo agi
tacijom prieš nekuriuos dabarti
nius SLA. viršininkus ir skal
dydamas balsuotojus mano 
daryti Susivienijimui gero? 
ir tuomet Sekys butų labiau 
tenkintas jeigu komunistai 
lystų į SLA. centrą, į vietą
bar jam nepatinkamų ypatų? 
Jei bent jam komunistai arti
mesni . .. .

pa
Ar 
pa- 
su- 
da-

EKSTRA !
Kurie po gavimo pirmo 

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

Antras tomas jau ruošia
ma siuntinėti.

*
Vincas Venslcvas iš Detroit, 

Mich., rašo: Meldžiu įrašyti ir 
mane į “Juodo Karžygio” armi
ją, nes aš labai myliu sekioti 
Ardžio žygius. Siunčiu $1.25.

Juozas židžiunas, vietinis, įs
tojo į Ardžio pulką užsimokėda
mas $1.25.

Julė Salaševičienė, vietinė, la
bai mėgsta Ardį, ir įstojo į jo 
eiles užsimokėdama $1.25.

V. Halaburda, vietinis, pasto
jo Ardžio kareiviu užsimokėda
mas $1.25.

F. Maznikas, iš Plymouth, 
Pa., prisiuntė $4.25: $3 už pre
numeratą “Dirvos” į Lietuvą ir 
$1.25 įstojimo į Ardžio pulką.

“DRAUGAS” kalbėdamas a- 
pie Lietuvių socialistų norą ati
duoti Lietuvą Lenkijai, kad iš 
Lenkų gavus paramą nuversti 
dabartinę Lietuvos valdžią, pri
meta socialistams Judos rolės Į
vaidinimą. “Naujienos-”-tuoj šo
ka ginti socialistus ir sako kad 
"Lietuvos socialistai dar iki šiol 
jokio judošiško darbo nėra at
likę ; ir nėra jokio pagrindo ma
nyti kad jie bent rengtųsi su
vaidinti Judos rolę”.

Bet kodėl “Naujienos” nutyli 
apie įvykusią Rygoj socialistų 
konferenciją (kurią pavadina 
net “išeivių kongresu”), kurioje 
Plečkaitis patiekė rezoliuciją 
kurioje pripažįsta Lenkijai Vil
nių, ir Vikonio painformavimą 
kaip jiedu su Plečkaičiu lankėsi 
pas Lenkijos ambasadorių Lat- 
cijcje, kuris -prižadėjo socialis- . 
tams paramą nuversti dabarti
nę Lietuvos valdžią. Ar tai čia 
ne< judošystė jei už paramą pa
grobti valdžią į savo rankas pa
žada svetimai 
vo tėvynės?

valstybei pusę sa-

“TĖVYNĖ” niekaip negali ti
kėti Lietuvos oficialei žinių a- 
genturai “Eltai” ir vis laukia 
žinių iš kokių ten jai “patikimų'
šaltinių”. Tačiau “Tėvynė” la
bai lengvai įtiki visokioms pro- 
vokacijinėms sensacijoms ir jas 
didelėmis raidėmis pėrspausdL 
na kad tik labiau juodinti sau 
nepatinkamą Lietuvos valdžią 
Amerikos Lietuvių akyse.

PAULAUSKAI betelkdamas 
visą Pabaltmarį kad nuvertus 
Lietuvos valdžią (jis sakydavo 
“išvalyti Kauno brudą”), dabar 
pats nuvirto nuo savo sosto, ku
ris laikėsi tik ant jo. paties al
gos. Žinučių Rinkėjas.

REIKALAUJAM
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos”

“DIRVA’
Cleveland, Ohio. I

to-

PUIKUS PASVEIKINIMO LAIŠKAI TINKAN
TI GIMINĖMS LIETUVOJE - KALĖDOMS 

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

BET IR JUMS KURIE SIŲSIT

(ši Daina atspausdinta ant didelio gražaus liniuoto pop'erio, 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 su vokais kainuos po 5c.)

Siųskit Pašto Štampais. Reikalaukit “DIRVOJE”

(Užrašykit saviškiams Į Lietuvą “Dirvą” -r- kaina 
metams $3.00. Pusei metų puse kainos)

. -
LJLiyį “Plaukite po 

Amerikos Vėliava”.

Kalėdos Lietuvoje
United States Lines surengė special? ekskursija, kad jus irjusij šeimyna galėtų
Tėvynėje Lietuvoje and Linksmų Kalėdinių Švenčių. \

Planuokite jau dabar plaukti puikiuoju
S. S. LEVIATHAN

Keleiviai bus priimami ant laivo Į
S vai. vakare gruodžio 6.

kuris apleis New Yorką gruodžio Į
7, 1 vai. ryte.

Atlankymas tėvynės Kalėdų laike bus niekad nepamirštamu Įvykiu.
Šią ekskursiją asmeniškai ves Mr. Joseph Turėk,_ United States Lines atstovas.

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

United States Lines
Hotel Civ/eland Bld. Cleveland 45 Broadway, Neto .York City

Vienuolyno Slaptybes

rri'i

Buvo po 1.00 Dabar 50 c.
Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didele 
knyga —- viso 1 52 puslapių — atiduodama už numažin
tą kainą — tiktai už 50 centų, Dabar laikas pirkti!

Knygoje yra keliolika pilno puslapio didumo paveiks
lų iš slaptų vienuolyno gyvenimo scenų.
Užsakymus siųskit pridedami savo aiškų vardą ir adre
są. Galit siųsti pašto štampais, po 2c arba kitokiais.

KAS PRISIUS “DIRVAI” VIENĄ NAUJĄ METINI 

SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIĄ KNYGĄ 

VISIŠKAI DOVANAI!

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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Nuo Redakcijos
MELŲ FABRIKACIJOS VEIKIA SMARKIAI

RIMTAI svarstant kožnas- ~
galėtų aiškiai permatyt 1 

kad kur nors už keno nors 
didelius pinigus varoma di
delė sistemantinga propa
ganda užrubežiuose prieš 
Lietuvą su tikslu žeminti 
Lietuvos kreditus užsieny
je, naikinti kitų šalių pasi
tikėjimą, nuslopinti kitose 
šalyse gyvenančių Lietuvių 
dVašią ir norą laikytis prie 
savo tėvynės, o tada žuvau
ti sudrustame vandenyje.

Lenkai be abejo turi to
kius biurus Rygoje, Perli
ne, Paryžiuje ir kitur.

Antri yra Maskvos ko
munistai. Jie dirba iš idė
jos, visokiais budais baugin
dami Lietuvius prieš Len
kus, su tikslu prisivilioti 
mažą Lietuvą prie savęs.

Paskiausia užsienio spau
da if radio paskelbė kad 

Jį- Lietuvoje,atsistatydinęs Ge- 
S nėralio štabo viršininkas ir 
p aukšti karininkai; kad de

markacijos linijoje susirė- 
smime su Tauragės sukilė
liais užmušta dvylika karei
vių ir dvidešimts sukilėlių; 
kad nutrukusios derybos su 
krikščionimis demokratais.

Elta, kaip praneša Lietu
vos pasiuntinybė iš Washin- 
gtono, patikrina kad šios ži
nios yra pramanytos.

Musų priešai niekaip ne
įsivaizdina kam Lietuva tu
rėtų be jų globos gyvuoti.

kitas, su keliais socialdemokra
tais suruošė Tauragėje riaušes, 
įpainiojo daug nekaltų žmonių, 
o mes Amerikiečiai turime atsa- 
kjrti už jų bėdas? Jeigu social
demokratai pasigrobė pinigų iš 
Tauragės banko, tegul jais su
šelpia nukentėjusių šeimynas, 
o mes ’ sulaikydami’ savo dola- 
rius atimsime kitiems nedąkė- 
pėliams drąsą, nekaltus - žmones 
į skurdą traukt.

P. Bortkevičienės atsišauki
mas tilpo “Sand.” pirmiau negu 
“Dirvoj” apie jį pastebėta iš 
neigiamos pusės. Kam reikėjo 
atsišaukimą iš ‘Sandaros” pir
miau pasiskaitę. O jeigu Spei
gas žinojo kad p. Bertkevičienė 
už tuos prašomus dolarius ne 
nukentėjusius šelps bet ginklus 
pirks valdžiai versti tai lai jis 
ir prisiima išdaviko vardą, 
jei ne iš didelės išminties 
iš žioplumo per “Sandarą” 
vo žinomą paslaptį išdavė.

nes 
tai 
sa

lt Grigaitis prie 
‘Galvočių’ . . .

“Sandaroje” koks tai “gud
ruolis” išrado žodį “kvašistai”. 
Tiek to su tuo “išminčium”. Bet 
k.ąip su Grigaičiu, kuris “Nau
jienose” net editorialuose tą žo
dį panaudoja?....

Aną metą “Dirva” pasakė ši
tą: ‘Senovėj jeigu filosofas pa
sakydavo ką protingo, žmonės 
nesuprąsdami jo mokinimų pa
vadindavę j j kvailu. Iš to ir li
ko mada: jei kas pasako ką 
paiko, mes jį pavadinam “filo
sofu”.

Kaip gaila kad ir seni musų 
mokyti1 vyrai taikosi būti 
šių dienų “filosofais”....

tais

, Sovietai Atgryžta
: i Senas Dienas

Iš Maskvos ateina žinios 
sovietu carų planuose penkių 
metų atsistatydinimo, darbams 
ineina ir patrigubinimas vod- 
kos išdirbimo.

kad

M. V. Gogelis
BAISUS KERŠTAS

GRAIKŲ AUKSINĖ 
GADYNĖ

‘Galvočiai’ Nukalė
Naują Priekaištą

“Sandaroje” koks tai “Spei
gas” prikiša “Dirvai“ štai ką:

“N. Badys, p. Karpavičiaus 
išduotas, jau rudyja Varniuo
se. Dabar p. Karpavičius sa
vo burnos Organe Nr. 44 jau’ 
išdavė ir senutę Bortkevičie- 
nę”.

Kadangi priekaištą daro ne 
pati redakcija ir tas rašoma 
tik “Pastabose”, kuriose redak
cijos pavelija savo bendradar
biams net paikiausias mintis iš
reikšti, nereikėtų į tai atkreip
ti domės. Jeigu gi “Sandaros” 
redaktorius arba koks kitas mo
kytas žmogus pasislėpęs po sla- 
pivarde tą priekaištą daro tai 
irgi dalykas tinka ignoravimui, 
nes ką žmogus slėpdamasis 
sako ir gali užsiginti kad tai 
buvo nė jis, tai toks žmogus tik 
tuščiu vėju kalba, pats sau neti
kėdamas įr nežadėdamas parem
ti sayo pareiškimų faktais.

Už tai kad N. Radys sugryžo 
į Lietuvą, ir už tai kad jis būda
mas priešingas Lietuvos val
džiai atsisėdo Varniuose su dau
geliu kitų kurių vardų “Dirva” 
visai nežinojo ir neminėjo, nei 
Karpavičius nei “Dirva” nesi
ima atsakomybės.

“Dirvai” visai išrodė nepro
tinga sutikti su Radžio misija 
ir Amerikoje skelbtomis minti
mis ir “Dirva” viešai prieš Ra
dį išsireiškė, pasakydama kodėl. 
Ir “Dirva” ir toliau.nemano,pa- . .J.., ...V’. > V.keisti savo ' nuomonių ’ ir, nesi
ims rašyti taip kaip “Speigas” 
“Sandaroje” mato rašant.

Kaslink p. Bortkevičienės, ir 
čia Speigas nusapalioja. Kokie 
kacapai, Vokiečiai ir dar kas

SENOVĖS LIETUVA
Lietu’va‘ br ringi, <.vieta garbinga,
Kaip motinėlė esi meilinga;

Seneliai tave garbė dabino,
Tiktai jaunieji po kojų miną'.

Buvai į tu kitkart garbinga, miela, 
Tvirta ir standi kaip giria eiela.

Linksmybių buvo pilni laukeliai,
Garsifei skambėjo paukščiais niiškeliai.

Pabaigę, dar bus kai namon ėjo, 
Dainas dainavo, laukai skambėjo.

Kad ir trinyčius baltus nešiojo,
Betgi skudučiais ir vamzdžiais grojo.

Visi takęliai jiems buvo šventi, 
Vamzdžių, skudučių balsais nustelbti.

Ir Sutartines dainuot mokėjo
Kokiam tik laikui kokių norėjo:

Ar ant vestuvių, ar ant malduvių, 
Ar ant šeimynų būvant draustuvių;

Gražiai dainavo gerdami alų,
Visi patogiai apsėdę stalų.

'Visi draugystėj gražiai gyveno, 
Ik žilai galva anie paseno.

Gražiai kalbėjo musų tėveliai,
■ Kaip tiktai darė jųjų seneliai. 
Linksmai perleido metus ir dienas, 
Ir taip laimingais buvo kiekvienas.

Paleistuvystė1 jiems nerūpėjo,
Geriaus ir laukuos’ javai derėjo.

Dabar Lietuva, kur garbė tavo 
Ką tarp senelių taip viešpatavo?

Pražuvo grynas būdas senelių
Tarpe šių laikų jaunų žmonelių.

Niekas trinyčiais nebenešioja,
Vamzdžiais, skudučiais jau nebegroja;

Nebnor nešioti rūbų senelių,
Namie padirbtų baltų linelių.

Kai baltais rubais seniau nešiojo 
Daugiau ir meilės tarp sav’ turėjo.

Seniau Lietuvoj buvo vyžuoti,
Bet ir mokėjo gražiai dainuoti.

Kad ir turėjo pinigų puodus
Visgi nešiojo suglaudę kuodus;

Dabar pas’šiaušę eina kaip ežiai,
O kai pažiūri tai menki kežiai.

Kaip vasarojuj priauga usnių
Taip ir Lietuvoj visokių susnių.

Gražiausią kalbą Lietuvių maišo,
Kaip puikias gėles tarp dilgių kaišo.

Jie nesupranta kas yra gėda, 
Jų širdis piktas kirminas ėda.

Dabar Lietuva labai suspausta,
Lyg ta" gėlelė drobliaus išplausta.

Dabar tik paukščiai gamtą garbina, 
Giesmeles gieda kokias tik žino.

Savo giesmelėms ir mus ramina, 
Mylėt tėvynę jie mus ragina.

Dabar jaunųjų kur suėjimas
Tai .ištvirkingas .apsiėjimąs:, v,
, Degtinę geria,5 kortomsIkortuoja, ‘į •

Niekas ’(dainelių nebedainuo ja.
Mergelės rūtoms nebsidabina
Ir vainikėli po kojom mina.

Baigdams žodelius šituos minėti 
Kviečiu tėvynę savo mylėti.

P. Kriukelis.

Ant.-Fer. Max.
-4 Ko nusiminus, mano Katryte, kas I iki juostos, rankų nagai už pačius pirštus 

spaudžia tavo širdį? .n-a—* t-_ ............ „„

— Aš nenusiminus, brangus Danilai! 
Man baimę įvarė įvairios kalbos apie raga
nių. Girdėjau, jis gimęs tokiu baisiu kad 
net jo draugai-vaikai bėgo — nenorėjo su 
juo žaisti. Tik klausyki, ponas1 Danilai,! 
kaip žmonės baisiai kalba: buk jam visa-, 
da vaidenos kad iš jo visi juokiasi. Susi- dis. 
tiks tamsią naktį kokį nors žmogų ir tuo- . 
jau jain pasirodo kad jis pats nejučiomis 
praveria lupas ir dantimis griežia.... Ir 
sekančią dieną, tą žmogų rasdavo sustin- 

Igusį, negyvą. Man išgirdus tas kalbas, iš 
baimės plaukai-atsistojo, per kūną šiurpas 
nuėjo, kuris ir dabar mane kankina, —I mirusio šešėlis, už pirmus baisesnis, 
kalbėjo Katrė, šluostydama skarele jos 
rankose miegančio sūnelio veideli. Skare
lė buvo raudonu šilku išsiuvinėta.

Ponas Danilas nei žodžio — pradėjo 
žvalgytis į tamsią pusę, kur toli, toli prie
šais mišką juodavo žemės volas, o už volo 
į viršų stiebėsi sena pilis. Nors kaįriaja 
ranka suko usus, bet veidas ko tai apsi
niaukė, jame iškilo .gilios stambios rauk
šlės;

— Ne toks jau baisus tas raganius, — 
kalbėjo jis, — tik tiek.kad blogas svečias. 
Iš kur jam gimė mintis ten ateiti?.... štai 
ką girdėjau, Lechai rengiasi statyti 'kokią 
ten tvirtovę, kad perkirtus mums kelią su 
užslanksčiais kazokais. Tiek to — lai es
ti ir teisybė.... Jei tik išgirsiu kokius 
nors jo žygius, aš vienas tą velnio lizdą iš
draskysiu. Taip, sudeginsiu senį raganių 
kad nei varnoms nebus už ką peštis. Štai 
kur tas velnias gyvena! Jei jis dar turi 
aukso.... Mes plauksime pro tas kapines, 
pro jų senus kryžius- Ten kirmyja kūnai 
jo piktųjų bočių. Girdėjau kad už pinigą 
jie visi buvo prisižadėję atiduoti velniui 
savo sielą ir nudriskusį rūbą; Jei jis turi 
tiek aukso tai nėra ko ir gaišti — ne visa
da ir kare galim pelnyt....

— Suprantu kad tu tik slepiesi: nieko 
gero nepasakai, nors mane nuraminti no
ri. Tu taip sunkiai alsuoji, taip rūsčiai I 
žiuri, net antakiai jau baigia akis tau pri
dengti !....

— Tylėk, sene! — griežtai tarė Dani
las: — kas tik su jumis susidės pats tokiu 
taps. Ei, jaunuoli, duok ugnies pypkei už
sidegti! — Tą sakydamas, Danilas atsisu
ko prie vieno vyro, kuris išsiėmęs iš savo 
rūkstančios pypkės žariją uždegė savo po
nui pypkę.,— Mane baidote raganiais! — 
tęsė jis toliau: — Ačiū Dievui kazokas ne 
bailys — jis nebijo nei velnio nei kunigo. 
Jei mes moterų klausytume tai senai jau 
butume žuvę. Ar ne taip, vyrai? Nors 
žmona butų maloniausia, bet kartu ir, sun
kus kryžius!

Katrė nutilo, akis žemyn nuleido, ir į 
vandenį žiurėjo; o vėjas draskė vandens 
paviršių, ir jis glostomas mėnulio šviesos 
bliksėjo kaip užburtų žiburių liepsnelės, 
kaip tamsią naktį vilko akįš.

'/Valtis pasisuko ir pradėjo plaukti, 
krūmokšniais, medžiais apaugusio kranto 
pakraščiu. Ant kranto matėsi kapinės: se
ni pakrypę juodi kryžiai į viršų stiebėsi, 
viens .prie kito glaudėsi, viens prieš kitą 
lingavo. Nei putino krūmai, nei gėlės tarp 
jų neauga, nei žolė aplink juos nežaliuoja, 
tiktai vienų vienas mėnulis, virš kalnų 
kilęs, šalta šviesa bučiuoja.

— Ar girdite, vyrai, kliksmą? 
kas nešaukia musų pagalbos! — tarė 
nas Danilas kreipdamasis į vyrus.

— Taip, girdime šauksmą, ir kaip 
toj pusėj, — atsakė kartu vyrai, ir parodė 
kapinių pusėn.

Ir vėl nurimo. Valtis pasuko į krantą 
ir-y jieškojo tinkamesnės . išlipimui. vietos. 
Staiga ’ Įiš vyrų ' rhnkų irklai iškrito,' ant 
galvos plaukai pasistojo. Sujudo ir drąsus 
Danilas : baimė ir Šaltas šiurpas bangomis 
per kūną ėjo.

Ant kapo, kryžius sujudėjo ir iš kapo 
iškilo aukštas mirusio šešėlis. Jo barzda

pa

Ar 
po-

tik

ilgesni; Jis rainiai pakėlė aukštyn savo 
rankas. Jo veidas išsišiepė, sudrebėjo. 
Matyt kad sunkios kančios jį kankino. — 
Man trošku! trošku! — jis sustaugė lau
kiniu, ne žmogaus balsu ir staiga žemėj vėl 
prasmego. Jo balsas it aštriu peiliu per
vėrė visų plaukusių krutinės, pasiekė šir- 

I JG. Sujudėjo antras kryžius ir vėl iš ka
po iškilo mirusio šešėlis, už pirmą baises
nis, už pirmą aukštesnis, visas plaukais 
apaugęs, nagai ilgiausi, barzda iki kelių 
Jis dar baisiau sustaugė: Man trošku! 
trošku! — ir staiga žemėj vėl prasmego 
Sujudėjo trečias kryžius, iškilo ir trečias 

už 
pirmus aukštesnis — jo gryni kaulai sie
kė medžių viršūnes. Barzda iki pačių pa-, 
dų; pirštai su ilgiausiais nagais pačią žemę 
siekė. Pakėlė aukštyn savo ilgas sausas 
rankas, rodos mėnulį norėjo pasiekti, ir 
taip baisiai sustaugė kad rodos jo gelsvus 
išpurusius kaulus kas pradėjo .graužti.

Miegantis ant Katrės rankų vaikas su
kliko ir prabudo; pati ponia suriko; abiejų 
vyrų kepurės nuo galvų į Dniepro bangas 
nukrito, ir patį Danilą baimė sukratė.

Ir vėl viskas prasmego — taip kaip ir 
nebuvo; tačiau vyrai negreit suskubo irk
lus paimti. Burulbašas liūdnai žvilgterė
jo į savo žmoną, kuri drebėdama supo, ra
mino verkiantį vaiką, prispaudė ją prie'sa
vo krutinės ir karštai pabučiavo.

— Nebijok, Katryte! Žiūrėk, monai 
prasmego, — tarė jis, rodydamas Dniep
ro krantus. — Tai šmėkla-raganius praei
vius baido kad niekas į jo velnišką lizdą 
neįsibriautų. Tačiau tik silpnas moteris 
gali tuomi baidyti! Katryte, duok man 
sūnelį palaikyt.

Tardamas šiuo žodžius, pakėlė sumą 
prie savo veido ir tarė:

— Na ką, Vanka, nebijai raganiaus? 
— atsakyk: — Nebijau, tėveli, juk aš ka
zokas. Žinoma taip. Nagi nustok verkęs! 
gryšime namon! Ten mamytė tave paval
gydins, šiltu pieneliu pagirdys, paguldys į 
lovelę, ir padainuos dainelę: 

Liuliu, liūliu, mažulėli! 
Liuliu, liuliu, sunužėli!
Aug/k didutis! — kai užaugsi 
Aštrų kardą, žirgą gausi, 
Vesi mus pulkus....

— Klausyk,, Katryte, man rodos 
tavo tėvas nenori. sux mumis geruoju 
venti. Atvyko susiraukęs, taip kaip ir su
pykęs.... Nepasitenkintam nereikėjo at
vykti! Nenori išgerti už kazokų laisvę! 
Dar nei karto nepaėmė į rankas musų sū
nelio. Pirmiau norėjau juomi pasitikėti, 
ir viską kas slegia mano sielą jam pasa
kyti, bet dabar.... reikalai visai pakrypo. 
Jis neturi kazoko širdies, jo sielos. Kazo
ko širdis ir siela labai jautri, su artimu 
žmogum susitikus krūtinėj nerimsta, ver- 

I žiasi, nori ištrukti, sutikrąjį priglausti! 
[Tai ką gi, vyrai, tuojau bus krantas? Ne
nusiminkite — naujas kepures gausite. Tu, 
Steckai, gausi labai brangią, iš aksomo pa
siūtą, auksu apvedžiotą. Aš ją atėmiau iš 
nuožmaus Totoriaus; taip, visi jo šarvai 
man teko, tik jo neramiai sielai suteikiau 
laisvę. Na, irkit prie kranto.. Štai, Jonuk, 
ir namie, ir tu vis dar bliauji! Katryte, 
dabar tu jį paimk!

Visi išlipo iš valties. Pro kalnų vir
šūnes matosi šiaudiniai stogai: tai Danilo 
bočių rūmai. Už jų vėl kalnai o ten toliau 
tęsiasi platus laukai — ir ten jau, nors 
šimtą varstų eisi, nei vieno kazoko nesu
tiksi.

(BUS DAUGIAU)

kad
gy-

9072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Šankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su- 

/ taisyta taip lengvai ir suprantamai, • kad kiek
vienas gali greit išniokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri' žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų, pas barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 

x 1915, pusi. 95 ...................................................
Reikalaukit “Dirvoje”
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> Apie 45.0 metus pirm Kris-
■ taus gimimo, Graikai turėjo di- 
1 delius karus su Persais. Ate- 
1 nai, kur buvo visas Graikų cen

tras, iš tų karų išėjo laimėto-
I jais. Ant griuvėsių seno mies
to, užpuolikų išdeginto, iškilo 
nauji ii’ puikesni Atėnai, kurie, 
apie 440 metais pirm Kristaus, 
po valdžia gabaus Periklio, pa
tapo garsingiausių Graikų mies1- 
tu ir centru vakarų kultūros ir 
civilizacijos.

Niekados iki tolei Atėnai ne- ■ 
turėjo tokios galybės ir turtų, 1 
niekad pirmiau ten nebuvo susi- J 
tuokę tiek daug genijalių žmo-| 
nių, ir del tos priežasties tas į 
tarpas Graikų istorijoje vadina-1 
nia “Auksinė Gadynė”.

Perildis, šalip padarymo Ate-j 
nų saugiu nuo atakų, užbaigė | 
apsigynimo tvirtoves pradėtas | 
Themistoklio. Periklio svar
biausiu darbu buvo pabudavoji- 
mas ilgųjų sienų, kurios suvie-1 
nijp Atėnus su pajūrio uostu į i 
vieną militarišką sritį.

Jis išpuošė Akropolį puikiau
siais publiškais budinkais. žy- J 
miausias ir puikiausias jų buvo vi 
Partenonas, dievnamis nepapra- | 
sto gražumo ir simetrijos, iš- " 
statytas Atėnai, patronei dievei | 
to miesto.

Partenonas buvo pabudavotas j 
iš tyriausio marmuro ir išda- 
bintas skulptūros darbais, po s 
vadovyste Phidijaus, garsiau- i 
šio anų laikų skulptoriaus.

Vienas iš Periklio geriausių I 
draugų buvo mokytas filosofas, I 
Anaksagoras, kuris nustebino i 
Graikus pareikšdamas jog sau- J 
lė nėra tai auksinis vežimas ve-1 JI 
žarnas dangumi, kaiip jų legen- 1 
dos mokino, bet deganti raudo- 
na-karšta masė.

Kitas vyras kuris atmetinėjo 3 
senus papročius buvo gydytojas < I 
Hipokratas (“medicinos tėvas”, 
kaip jis dabar vadinamas). Hi- ,1 
pokratas tikrino žmonėms jog .J 
ligos nėra tai dievų ūzšiųstas 
pabaudimas žmonių, bet tik pa- 3 
sėkmė peržengimo kokiu nors ėl 
budu gamtiškų sveikatos įsta- 9 
tymų. '

Tuo pat laiku tenai gyveno ’ 
paprastas akmenų tašytojas, 
kuris patapo didžiausiu savo 
laikų moralybės mokytoju. Tas 
vyras buvo Sokratas; jis ragino 
Graikus jieškoti teisybės, atme
sti senas tradicijas kurios juos | 
suvaržę lakio, ir protauti patįs. .

Buvo žmonių kurie klaidingai' j 
suprato jo mokinimą, apkaltino i 
jį norėjime įvesti naujų dievų 1 
išvedimui jaunimo iš kelio. Jį 3 
suėmė, apkaltino ir nusmerkė U 
numirti išgeriant nuodų. So- 3 
kratas praleido paskutines savo 1 
dienas kalėjime apsuptas išti- 1 
kimų savo pasekėjų ir draugų; 1 
To seno filosofo mokymai issi- 1 
laikė iki šių dienų Platono raš- S 
tuose, kuris pasiliko su juo iki I 
pat jo mirties.

Laike to periodo Graikų teat
ras buvo aukščiausia pakilęs; js 
Minios susirinkdavo į didelius 
atvirus teatrus, kur tragiškos : 
dramos Aeschylo 'ir Sofoklio ir 
komedijos Aristefano buvo per- ,3 
statoma švenčių dienose.

Graikų teatras prasidėjo iš- J 
leidžiant seenon tiktai du akto- ta 
riu, kurių kiekvienas atliko ke- 3 
lėtą rolių ;- jiems pritarė vyrų | 
chorai. Vėliau, pradėta dądėtį 
trečias aktoriaus, ir toliau daų- 1 
giau. Jauni vaikinai atlikdavo | 
moterų rolės. Aktoriai dėvėda
vo kaukes ant veidų, perstaty- ' 
mui to kokią rolę turėdavo;

šita Graikų Auksinė Gadynė 
tęsėsi daugybę metų; Po to at
ėjo Romos galybės ir didybės J 
laikai.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago. Ill.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City 
Lietuvos Atstovybės Antrašas:

2622 — 16th Street, N. W.
Washington, D. C.
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Pradžiuginki! savo draugus per Kalėdas — pado- 
vanokit jiems “JUODĄ KARŽYGĮ”

Juodas Karžygis
1------------ '■--------------- Į Senovės Pasaka. + Parašė VĖJAS. Į-------------

(Tąsa iš pereito num.)

Laukys irgi tą matė ir jis pasiryžo va
ru padaryt save didkunigaikščiu pamušus 
po savim nors artimesnius kaimynus. Ka
dangi niekas iš tolimesnių kunigaikščių 
nepagelbėjo tiems skriaudžiamiems, jau 
Laukys, vedęs Kastytę ir suvienijęs jos tė
voniją su Daugupiais pasidarė žymiai tvir
tesnis ir drąsiai kibo į kitus. Jau buvo pa- 
mušęs Taurakių pilį ir prie jos kunigaik
ščio pastatęs savo duokliarinkius ir karo 
viršininkus; buvo privertęs Girdaičių val
dovą prisidėti prie jo, ir ant galo išgirdo 
Ardys kad ir Kalnys jau Laukio pavergtas 
ir dar visai begėdiškai, nes Kalnys nieka
dos nebūtų sutikęs Laukio klausyti. Pri
vertimui klausyti ir mokėti duokles bei pri
statyti vyrus, Laukys paėmė užstatu Kal- 
nio vaikus, — Gaižutę ir jos jauną brolį, — 
kad tėvas ne'bandytų priešintis ir atsimes
ti^ Jeigu dabar Kalnys bandytų nuo Lau
kio atsitraukti, bus nužudyti jo vaikai.

Užsidegė Ardys savyje, bet jau be me
keno persergėjimų jis suprato kad jam pa
vojinga į Daugupius užsukti — pavojinga 
net bile kam išsiduoti kas jis toks yra, to
dėl pradėjo palengva išsiklausinėti žmonių 
katrie iš mažų pilių valdovų, jau seniau bu
vusių. prisidėjusių po Rykuliu, yra drau
gingi Daugupių valdovui, katrie priešingi, 
nors, žinoma, slaptai, nes viešai niekas 
priešintis neišdryso.

Nereikia .manyti kad Laukys užmiršo 
Ardį. Gal but jis ką nujautė savo širdyje, 
o tik gal but po tėvo mirties sumanė būti 
atsargesnis prieš visus, tai savo draugin
goms pilaitėms buvo įsakęs saugoti Ardį ii' 
sugavus jam atiduoti, už ką bus gerai at
lyginta. To Ardys tegul ir nežinojo, bet 
tais laikais atsargumas buvo paprastas ka
reiviui dalykas, todėl jis staiga pranyko iš 
akių tų žmonių su kuriai# kiek kalbėjosi ir 
iš kurių patyrė savo šalies padėtį, persine- 
šė į tolimesnį kampą, ir paslėpęs saugiai gi
rioje savo šarvus, kad niekas nenužvelgtų 
jo kaipo kareivio, atėjęs pas vieną seną 
žmogelį pasisiūlė į darbą ir toj apielinkėj 
tūlą laiką praleidęs patyrinėjo ką žmonės 
čia mano apie savo naują valdovą.

Norėjo jis užsukti į pilaites pasikalbėt 
su valdovais-kunigais, bet ten jau jį pažins, 
nes matė būdami Daugupiuose prieš kelis 
metus. Gal nieko butų 'kad pats kunigas 
pažintų — gal tas jį draugingai priims, 
bet bijojo kad Laukio špiegai jo nesusektų. 
Reikėjo laukti ko nors, nors nežinojo ko 
sulauks, bet jau apleisti savo krašto neno
rėjo. Jis turi atsilygint Kalnini ir išgaut 
Gaižutę ir jos brolį iš nelaisvės, už jų su
grąžinimą jo į sveikatą po anos kovos jų 
pilį ginant. Blogiausiu prasižengimu iš
rodė Ardžiui Laukio prievarta laikymas 
kitų savo padonimis, dėlto dar kad Laukys 
neturi jokios teisės prie didkunigaikščio. 
Didį kunigaikštį turi aprinkti visi kuni
gaikščiai kurie sutaria išvien kovoti ir gin
tis nuo priešų. Laukys tik garbės godu
mo stumiamas save į didkunigaikščius pa
kėlė, o ne kiti jį ąprinko ir jį tokiu neva
dino. Toliau dar, nors nedrąsiai, Ardys 
ėmė svajoti apie atsiėmimą savo motinos 
^emės. Kaip ją atsiims ir ar atsiims kada 
buvo kita kalba, bet Laukio žiaurumas su 
žmonėmis Ardžiui tas mintis sukėlė.

— Bet tai tik svajonė, — kalbėjo pats 
sau Ardys, bandydamas tą tolimą negali
mybę iš galvos prašalint, įriedėdamas pa
miškėje galvojo ką daryti. Jis mažai net 
prie žmonių bakūžėje arba arti jos buda- 

*vo, kada buvo liuesas nuo darbo, kad kas 
užėję pas šeimininką nepažintų jo. Senas 
šeimininkas džiaugėsi gavęs sau pagelbi- 
ninku tokį tvirtą vyrą, nes Ardys nors ne
dirbęs darbo jau keli metai, vis galėjo at
likti kas buvo reikalinga neprastai ir at
silygint savo šeimininkui už maistą. Tu
rėjo jis ir pinigų nemažai, bet tuos slėpė 
svarbesniam reikalui ir nenorėjo pasirodyt 
savo duondaviui jog turtingas, kad tas ne
pradėtų plačiai apie savo darbininką kal
bėti ir nesukeltų bereikalingos nuožiūros.

Ardys tankiai nudavė apšiapėlį ir tin
ginį, ir kada kaimynai susieidavo pasikal

bėt, jisai sau raivydamasis nuslinkdavo to
liau, neparodydamas kitiems savo veido, ir 
žolėse atsiguldavo, o senis jo šeimininkas 
jei užsimindavo apie jį kam tai tik’kaip 
apie didelį “laužą”, nes Ardys numetė sa
vo kareivišką vikrumą, negabiai dirbo ir 
nudavė nieko neišmanantį.

Tas. jam ėjo į naudą, nes nugirsdavo 
vieną kitą pasakojančius kad. jų kunigas 
labai pykauja ant Laukio ir datirdavo ko 
jie norėtų.

Dar jam buvo žingeidžiau klausyt kaip 
netoli jaunesnių patekęs išgirsdavo kalbą:

— Jeigu čia butų Ardys, jis jam paro
dytų kaip žmones smaugt. Visi su juo sto
tų. ... — Visi mat dar atminė Ardį ir my
lėjo jį už jo narsumą.

Ir tada, būdamas tikras kad jo nepa
žįsta ir net nenužvelgia, ima klausinėt pats 
apie tą narsų Ardį, pats jį pagirdamas ir 
padrąsindamas jaunuolius eiti jam į pagal
bą jeigu jis atsirastų, nes jis kovos už jų 
gerovę. ,

Nei pas vieną kaimietį Ardys perilgai 
neužtruko, bet visur girdamas Ardį pa
drąsino žmones gelbėti jam jeigu butų rei
kalas ir jis eitų atimti iš Laukio valdžią 
ir paliuosuoti kitus kunigaikščius iš po jo 
priespaudos.

Ką daryti? Kaip pagalba gauti ir 
nuo kur pradėti kovą? Graužė mintįs Ar
džio galvą, ir jis dabar buvo užimtas sva
jonėmis daugiau apie karą ne kaip apie 
Aliną.

Kiek pirmiau, jeigu jis butų parodęs 
Nemyrai' savo medalį kurį nuo motinos 
gavo, ženklą savo šalies, Lamžino karalius 
butų davęs pagalbą ir jis butų lengvai at
siėmęs savo šalį iš Laukio. Bet nelaimė — 
nežinojo jis kad Rykulis miręs ir kad Lau
kys taip žiauriu tapo. Jeigu tą butų spė
jęs patirti prieš Nemyros mirtį ir prieš su
sekimą jo meilės su Alina, Ardys dabar 
butų su Lamžino pulkais beūžpuoląs Daug-' 
upį, sumušąs Laukį ir pats apsišausiąs val
dovu, nors po Nemyros globa, jeigu kito
kiomis išlygomis nebūtų pagalbos gavęs. I

Dabar reikia jieškoti kitų kelių, jeigu 
juos kada nors ras, o'jei ne tai taip viskas 
ir liks ir su jo mirčia išnyks jo giminė.

Suokalbis
Nors žmonės buvo visi Ardžiui geri ir 

prieš Laukį nusistatę, bet nieko su jais ne
pasieksi, reikia matytis su kunigais, Lau
kio pavergtų pilių valdovais. Reikia prie 
jų prieit ir patirt ką jie mano, o dar labiau 
saugotis kad jie nenužiurėtų jo kaipo špie- • 
go. Reikia kad nelaiku nepažintų kas jis 
ir kad išsidavus tikrai žinotų su kuo kalba. 
Abejotiname atsitikime, ir tie kunigai ga
li pamanyt kad kas nors iš Laukio pusės 
juos šnipinėja ir įieško patirti ką jie apie 
savo žiaurų valdovą mano.

, Prasidėjo valdovams 'javų piliava. Iš 
kaimų vyrai nešė pilaitėn javus už duoda
mą jiems naudotis žemę. Įnešęs sunkų 
maišą į svirną, kurį pats valdovas atraki
no, vienas didelis vyras tuštindamas savo 
javus atsiduso.

— Daug tu atnešei, bet nors sunkiai 
tempei šį maišą, ne man nauda iš to, bet 
Laukiui, kuris ir mane spaudžia ir verčia 
sunkint jūsų naštas, — kalbėjo viduram
žiu vikrus pilaitės šeimininkas, Sarpis, ap
sidairydamas ar niekas jo negirdi. — Jei 
vietoj nešti man tiek javų tokie vyrai kaip 
tu stotumet į kovą prieš tą prispaudėją, 
gal butų geriau....

— Kalbi, kunige, lyg juokaudamas iš 
manęs. Ne musų reikalas prieš Laukį eiti 
bet jūsų. Mes neturim nei vadų nei gink
lų be jūsų, — atsakė javų atnešėjas.

— Ginklų pas mus yra, laikom ir nau
dojam juos kada Laukys mus pašaukia. 
Bet tada jis mus vadovauja. Taigi, vadų 
mums stoka. Bet jeigu kiti prieš jį eitų, 
aš irgi išstatyčiau savo vyrus į pagalbą, — 
atsakė kunigas.

— Kodėl patįs nepradedat vadovaut, 
tada kiti prie jūsų prisidės, — kalbėjo vy
ras.

(Bus daugiau)

TATI Gatavas|
II Tomas!

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

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

(Gaižutės draugės ruošia ją prie vestuvių su Ardžiu....)

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 j Lamžiną, 
užvaldo tą karalystę ir pasiima ALINĄ.

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.

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

ir Svietas Juoksis sy 
kiu su Tavimi

PO VISKO.... 
Po trumpos laimės, 
Po mažo džiaugsmo 

• Atėjo dienos
Liūdnumo, skausmo; 
Širdis nerimsta 
Tavęs ilgėjant, 
Akjs išdžiuvo 
Tavęs lukėjant; 
Mintįs apsunkę 
Skraido beribėj — 
Tave surasti 
Nori tuštybėj....

Ar verkt ar juoktis 
Iš savęs reikia 
Kad taip pamylau 
Tą ką nereikia.... 
Bet žaizdą gilią- 
Širdis jau turi, 
Ji myli tave, 
Kas tu — nežiūri. 
Gamta juk meilę 
Visiems paliko, 
Mylėti liepė 
Kas kam patiko4 .< 

* * 
Tave pamylau, 
Karštai mylėsiu, 
Netekęs tavęs 
Visad minėsiu....

Adonis.

gimus mylėti, 
uždrausti.
mažuose daly- 
dalyku.

—Moteris yra 
ir sunku jai tas

—Teisingumas
kuose nėra mažu

—Turtas mus daro bjauriais 
egoistais ^“geriausias žifiogaus 
likimas — nepažinti tier turto 
nei neturto^

-^Draugą kurį įgysi dovano
mis bus iš tavęs atimtas tuo 
pačiu budu.

—Te nerupi tau tavo , gerbė
jų “skaičius, bet tik jų kokybė: 
blogiems nepatikti yra žmogui 
ant gero.

Nuo Juokų Red.,Laikraščiuo
se priviso įvairių pastabų rašy
tojų, kurie tankiai yra net vi
sai nieko bendro su redakcija 
neturinti ir tankiai yra ypatiš- 
kai redaktoriams nežinomi as
mens. Redakcijos jų raštus tal
pina su ta minčia kad tai yra 
tik jų pačių privatinės nuomo
nės ir neatstovauja redakcijos. 
Bet kaip tik kokia pastabuke 
paliečia kokį laikraštį ar redak
torių tuoj paliestasis mano kad 
tai jį užkabino pati redakcija, 
ir kada drožia atsakymą jau 
kalba ne su tuo pastabukių ra- 
šėju, bet su visa redakcija ir 
bara visą laikraštį. Jeigu re
daktoriai išmoktų turėti reika
lą tik su tuo kas parašė, visuo
menė butų mažiau klaidinama, 
o dar daugiau, redaktoriai ras
tų daugiau priežasties tokių ra
šytojų nuomonių praleidimui be 
atkreipimo atidos, ir mažiau 
pergyventų nervų ardymo.

“Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai”, pasakė šekspiras.

Pasektinas pavyzdis. Sovietų 
rojuje, po sirgimo protiška liga, 
nusišovė garsus rojaus carukas 
Adolfas Joffe (arba Abrąmo- 
witz). Komunistai (kurie visi 
serga proto ligomis) turėtų jo 
pavyzdį pasekti.... ,

w t v < “Dirva” turės džiuginanti pranešimą savo skaitytojams-mėgėjams senoviškų romanų, iš visai naujos srities — iš jurų, nes<įaįjįįg 
||M|^|0 .M V U A/l 1O nors Lietuviai prie jurų ilgi amžiai kaip gyvena iki šiolei jokis autorius dar nneišėjo j juras, lyg Lietuviai butų jurų bauginęs!.

Skaitykit “DIRVĄ”_ atnaujinkit savo prenumeratas — atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje — paraginkit savo draugus skaityti “DIRVĄ”.
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k TRAGEDY IN ONE ACT 
The two faces were close to- 
sther, the man’s grim, tense; 
e other face was small and 
hite, with two slender hands 
■essed tightly against it.
It was those frail hands that

For that other face wa^ the 
,ce of his watch, and those 
;tle hands told hi.m that he 
id missed the last train home.

veted the nlan’s horrified
iže:
“MY GOD!” he said, still
aring; and in his voice was
ipeless stark tragedy.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS Akrono Naujienos
1 kear2yo|i 1 
ike first 
lime! ’’

dear ?” 
a mod-

calmly.

“Where is youi' doll, 
asked the family visitor 
ern young miss.

“Oh”, said the child
“the boy next door has the cus
tody of the doll and I’m award
ed three lollipops a week alim
ony”. * ¥

There are still too many folks 
down on the farm and up on 
the city.

—1—o-----
Grandma’s rheumatism used 

to bother her when it rained, 
but now it’s her rouge.

Geriausias
nuo

Silpnų Strėnų

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

dai.

Įsteigta 1881

John'Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos- Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

We should 
fly’s greatest 
that he’d overeat when he does 
find a horse.

think the horse
danger would be

Į

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Akordionai|
Mes išdirbam ir importuojam 

visokius pirmos klesos rankų dar- 
30 Itališkus Akordeonus, geriau
sius pasauly. Garantija 10 metų. 
Kainos yra žemesnės už kitų. 
Dykai pamokinant groti pirkikus. 
Garantuojam kad galėsit groti 
musų dideliais Akordeonais iš no
tų papraktikąvus 4 mėnesinę, Ra
šykit Angliškai pilnų inforihaei- 
ų. Dykai paveiksluoti katalogai 
ant pareikalavimo. (17) 1

RUATTA P’-.RENĘLLI CO.
1014- Bluels‘::nd .4ve. Dcpt, 61

Chicago, I1L

A 
the 
lick

hick town is a place where 
■ sociable postmaster 
your stamp and affix 

•■p » »

will 
it.

Telefonas Main 6111

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

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

wife is a person who buys 
cigars to match the color of her 
husband’s mustache.

CHESTER ZURIS

Lietuviui Proga
Mes turim puikią progą jau

nam Lietuviui turinčiam gerą 
I ambiciją, kuris turi patyrimo 
automobilių biznyje ir šiek tiek 

I apsišvietęs bei turintis atsakan- 
j čią išžiūrą reikalingą pardavinė- 
jimui tarp Lietuvių geriausių 
automobilių Amerikoje. Reika
linga mokėt Lietuvių kalba, bet 

i svarbiausią reikalinga turėt no- 
' ro atsidavusiai dirbti.

Jeigu jus atatinkat tam tai 
^pasirodykit ką galit padaryti, 
į ■ Kreipkitės ypatiškai į Ohio 
i Buick .Company, 1927 East 19th 
I Street. s 
‘ Matykit Mr. Rowan ir atsi- 
neškit šį skelbimą sii savim.

1395 EAST 65TH ST.
Paranki Lietuviams įstaiga 
kurion kiekvienas gali už
eiti. Užlaikoma geriausios 
rūšies saldus gėrimai, ciga
rai ir kitokios reikmenjs. 
Kviečiame savo tautiečius 
atsilankyti ir persitikrinti 

musų patarnavimu.

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

EAGLE-BRAND
CONDENSED AJLK

• 1 ' » «

Ką $5.001 Savaitę Padarys
* ’ « »

į

%

pENICl dolariai į savaitę padedant per 
50 savaičių į Society’s Kalėdinį Tau

pymo Klubą sudarys jums $250.00, dar 
prie to po $5.00 nuošimčių.

Dabar $5.00 j savaitę gali pasidėti didelė 
daugybė žmonių, o dauguma iš musų iš- 
aikvojame tiek arba daugiau per neatsar
gų pinigų leidinejimą. Bet $255.00 yra 
gana puiki suma ir nupirks daugybę rei
kalingų dalykų.

Tas Klubas dabar tveriasi del 1928 metų. 
Prisidėkit Į bile vieną iš apačioje pažymė
tų klesų.

. 50c Į savaitę sudaro $ 25.00
$1.00 į savaitę sudaro 50.00 

2.C0 j savaitę sudaro 100.00 
5.00 į savaitę sudaro 250.00

Prie to dar dasideda nuošimtis jei laiku mokat.

j/ J

•

> •______

" Incorpor-ateA

Society for
” PUBLIC SQUARE* 

Pirmiausia Pasibudavokit N am ą

Ar jus kenčiate raišumo skausmą, 
strėnų diegimą? Jus galit gauti be
veik urną pagalbą naudojant John
son’s Red Cross Kidney Plaster. Jis 
šildo, švelnina ir sustiprina silpną 
nugarą, maloniai masažuoja kūno 
audinį su kiekvienu kūno judėsiu, 
tuo padedant atstatyti tinkamą cir
kuliaciją ir normalė jiegą. John
son’s Red Cross Kidney Plaster tei
kia nuostabiai greitus rezultatus, to
dėl kad gyvuolės persisunkia tiesiog 
per odą į apimtas vietas — skaus
mas išeina, diegliai apleidžia, jiegos 
sugryžta beveik ūmai. Ir jus gau
nat patvarią pagalbą, irgi dėlto kad 
gyduolės veikia nuolatos kol plaste- 
ris laikomas prie kūno. Bandykit 
Red Cross Kidney Plaster šiąnakt ir 
jsitikrinkit kaip greit jis pašalina 
silpnų strėnų varginantį skaudėjimą.

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 
paprastu budu namie.

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

kenčian- 
skausmo

parduoti, 
pasiuskit 

ir ji

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

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

o ROSEDALE ©!
Dry Cleaning Go.:

Rand. 7906 J 
C. F. PETRAITIS, Prop.
6702 Superior Ave., *X 

t _ _ -

RŪKYKIT
M. Sulzmann’s 

Cigarus 
5c—8c—15c ir 3 už

?. Unijos darbininkų— 
Rankų darbo.

Padaryti iš Porto Rico ir 
Havana tabakų. 

John M. Sulzmann Mfg.
6802 Superior Ave.

John

50c

PARSIDUODA PIANAS
Kam; reikalinga geras pia
nas, Foster išdirbystės, at- 
sišaukit vakare šiuo adre
su: 1214 E. 83rd St. arba 
pasitejraukit telefonu Gar
field 3855-R.

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.

Brrrr! Dantys Barška

ir tas jaunikis tapo areštuotas. 
Jis prie kaltės prisipažino, ir 
teisėjas nuteisė jį metams kalė- 

. jimo. Bet moteris pasakė jog 
to permaža. Po to’ teisėjas pa
reiškė kad nuteisia jį nuo metų 
iki 20 metų, iš' ko moteris nu
sigando ir prašė bausmę suma
žinti ....

Goodyear Industrialis univer
sitetas paėmė 25 jaunus vyrus 
mokyti teorijos ir praktikos 
skraidyme oru lengvesniu už 
orą pabukliu, gaziniais aeropla
nais arba Zeppelinais.

Tarp instruktorių yra Dr. K. 
Arnstein, garsus Zeppelihų bu- 
davotojas ir vice-prezidentas

I Goodyear-Zeppelin korporacijos, 
ir Ward T. Orman, pasižymėjęs 
pasaulyje balionų lenktynių lai
mėtojas. Mokinama oro’ skri
dimo teorija, oro aplinkybės ir 
visi kiti dalykai svarbus valdy
me lengvesnių už orą lėktuvų.

Aplikacijų į tą mokyklą įsto
ti radosi kelis sykius daugiau 
negu galima buvo priimti.

Dr. Kari Arnstein dabar bu- 
davoja Vokietijoj Zeppeliną ku- 

Jiedu draugavo penketą r^uo_ mano keliauti aplink pa-

Nelaimės su automobiliais. 
Per keturias savaites iki Lap
kričio 5 d., Summit apskrityje 
automobilių nelaimėse užmušta 
12 ypatų, biskį daugiau negu 
per tą pat laiką pereitą metą. 
Vienok iš tų 12 tiktai du už
mušta Akrone, arba šešiais ma
žiau negu 
laiku.

Akrone 
Lapkr. 5 
mėse žuvo 45 ypatos, apskrityje 
užmušta 68, kuomet metai pirm 
to užmušta tik 55.

Steigiama dirbtuvė. Iš Los 
Angeles persikėlė į Akroną Pal- 
men Manufacturing Co., kuri iš
dirba tiktai 
(tires) 
randasi 
Akrone. 
ninku.

,Kerštingas jaunikis. Myrtle 
Rush, nuo 691 Moraine avė., vi
duramžė našlė, turėjo sau jau
nikį, 47 metų amžiaus. Jiedu 
kolei sugyveno gyveno gražiai, 
bet kai susipyko jaunikis pra
dėjo jai keršyti, ir labai žiau-| 
riai. 
metą. Po suspykimo, jis kas
dien praeidamas pro jos namus 
bandė ją vienaip ar kitaip gąs
dinti ir erzinti. Ji sako kad jis 
sunaikino jos darželyje rožių 

[ krūmą, užpildamas ant šaknų 
šarmo (lye). Bet to neužteko.

Vieną vakarą, jai sėdint na
mie ir baimingai tikintis kad jis 
gali užeit, pamatė kaip per iš
muštą langą, kuris buvo uždė
tas stora popiera, pastūmęs po- 
pierą tas vyras pripylė į stubą 
kerosino, uždegė degtuką ir 
įmetė į vidų, nuo ko kęrosinas 
pradėjo degti. Kerosinui užsi
degant, ji pamatė per langą to 
vyro veidą ir pažino. Gaisrą ji gerkit 
spėjo užgesinti, bet padaryta už šalčio. 
?100 nuostoliu.

rpj .. ..... pxuresuvK.lL n. n. von bciuic
lada Ji apsiskunde policijai 1 Marvel Bldg., Pittsburgh^ Pa.

1926 metais tub pat

per metus laiko iki 
d. automobilių nelai-

automobilių šinų 
uždangalus. Dirbtuvė 

ant Mogadore rd. East 
Joje dirbs 100 darbi-

šaulį. Tas orlaivis galės skristi 
6,000 mylių be sustojimo. grrrajį 

Budavojimo darbą užziuri Dr.
Hugo Eckener, kitas žymus tų 
orlaivių žinovas. '
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Hnipiilis apie Lietuvos 1 
4 Jftrginas

I Lietuvi kaimo mergino 
| n® tarnauja pas ūkini 
i Setams algos, apie 
| Bj. fe jab rodos galėtų 
I fi susitaupiusios gražaus 
1 gšlio. fe jos ffena, nei 
1 o feg lite ir visą ūžte 

į pi® i® ūkininko — 
1 įjIUiH krauti kraitelį i 
I UitA atjos jos berneli) 
| ftl su joints irgi blogai: 
| Hipi kraitelis, bet labai 
I įtas parėdalai, šilkinės 
j r® ir “darni” bateliai, 
s fcįiinias išaikvotu keliai 

dalgeles per metu s viei 
į įil parėdu ir įvairių žib 
1 fa iitri į miesty paneles, 
1 įįintis su turtingų ukir 
^Mmiš. JeĘt pamhtb 
lųsa nauja klęidute po nai 
’iii madai'įasiuta tai tai 

j tagja^fiok.fbkįų pa) 
į ffti, Krapšto iš visur pi 
Jtinįlilįhd tik būtų dar 

.Jresnė ui ante; 0 n'ežiui 

j mljj jos luomo jai tinka 
latogi, dėvėti, ar atsakai 

į mdegos. Tas joins nesvi

bus 
pa
ra-

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE 
• SUTEIKIT, JIEMS DOVANĄ 

SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ.

“SANDARA"’

Šis žmogus serga nuo persišaldy
mo. Prašalinkit savo šaltį ir išven- 
gsit influenzos ar pneumon'įjos.

Bulgariškų šaknų (Krauju) Arba- 
ta yra žymi šeimyninė gyduole. Iš- 

prieš einant gulti išvarymui 
Parsiduoda vaistinėse, arba 

prisiusime paštu už 75c arb a$1.25. 
Adresuokit H. H. Von Schlick, 33

A. S. BARTKUI
Vienintelis Clevelandc Lietuvis Artistas į

Fotografas | 
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES j 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. |į 

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

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

tografijas visokių kitų traukinių.

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

\
3 NEBRA1

Sniegas krinta, vejai 
kaukia—ir visiems rei
kia šiltų žieminių plo- 
ščių. Męs pasiusim už 
prieinamą kainą ir iš 
geriausių materijų. — 

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

Jei norit kad jūsų gimines pažintų pasaulį, suži
noti! kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant užra
šyki! jiems laikraštį “SANDARĄ”, už tai jie 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaitė naujausias 
saulines žinias, geriausių Lietuvos ir .Amerikos 
šytojų straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

“SANDAROS” prenumerata metams: i Lietuvą $3; 
Amerikoje $2. Vieną numeri pasižiūrėjimui siunčia- 
me dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu:

“SANDARA’’
327 E Street So. Boston, Massi

-'11111tlllllllIllllllltlllilltll11 Hill IllllllllI IIIIII1IIIIIISI 11(illIIIIIII>ll!l11 HillIIIIIIIIIII1IIP’
: Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
į Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- 
: tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 
Ę \ kuojam, išleidžiam ir aukraunam.
: 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
'iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiifiinihiiiiiHiiHiiiiiiniiiiiiiniiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiHih* 
.'iimiimiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

KALĖDOS JAU ATEINA
Pinigai sunku uždirbti. Pirkit dovanas protingai. 

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

Jums patariama arba prisiųsti dolarį arba grąžinti kor
teles. Legaliai jus neprivalot daryti nieko. Tankiai ge
resnes korteles galima pirkti už pigiau vietinėse krautu- 
vėsą.

2. “Tarpdurių pirklių” kurie duryse įsitaiso sau laiki- 
kiną prekybą. Jie parduoda žaislus, kaklaraikščius, ko
jines ir tt., už nuostabias kainas, žiūrint į prekes. Vė
liau, jeigu pamatyt kad su pirkiniu kas nors negerai, ap- 
sižiurit kad jau “pirklio” nėra. Ar užsimoka prekiauti 
su tokiais?

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

nmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin;

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik 
ras specialistas arba i profesorius ne- 
siklausinės kokia ligi sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
no išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai-negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir 

i patyrimo bei neišrado jūsų tikros li
gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- 
gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt jums 
tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo

į

Tik- I

DADIAli
R Hk ke

Nesti Sešv! 
mos arba t 
tuma.

feadia 
ti, gal 
dega i

Turėsit, ekdnc 
išlygoj kokion 
pasiekti. Geri 
ttž šitą sunfeny

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz
das užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 
pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky
siu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai. 
Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 

ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 

Nedčldieniaia nuo 10 iki 1.

THE E
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Truputis apie Lietuvos Kaimo 
Merginas M

Lietuvofe kaimo merginos ku
rios tarnauja pas ūkininkus 
gauna metams algos apie 400 
litų. Jos jau rodos galėtų turė
ti susitaupiusios gražaus pini
gėlio. Nei jos geria, nei ruko, 
o 400 litų ir visą užlaikymą 
gauna nuo ūkininko — rodos 
galėtų tik krauti kraitelį ir lau
kti kada atjos jos bernelis.

Bet su jomis irgi blogai: joms 
nerupi kraitelis, bet labai rupi 
gražus parėdalai, šilkinės ska- 
relės ir “džimi” bateliai. Jų 
daugumas išaikvotų kelias to
kias-algeles per metus vien tik 
ant parėdų ir įvairių žibučių, 

įjos žiuri Į miestų paneles, nori 
lygintis su turtingų ūkininkų 
dukrelėmis. Jeigu pamato vie
ną su nauja kleidute po naujau
siai madai ■‘pasiūta tai tuojau 
stengiasi, ir kitos tokią pat įsi- 

Įgyti. Krapšto iš visur pasku
tinį litą..kad tik butų dar įvai

resnė už anos. O nežiūri ar 
sulyg jos luomo jai tinka, ar 
patogi, dėvieti,, ar atsakančios 
medegos. Tas joms nesvarbu,

bi tik naujausios mados ir įvai
riomis spalvomis tai ir graži. 
Taip tų mergelių sunkiai uždir- 

9 

bti pinigėliai ir sutirpsta kaip 
pavasarį sniegas.

Norėk su tokia “puikuole" 
apsivesti tai' gausi pliką kai 
Adomas Jievą, be jokio kraite
lio, be jokio litelio. Pažiūrėk į 
jos skrynelę kraitelio tai rasi 
kelias įvairaus skonio aptrintas 
kleidutes ir viskas. Nėra ten 
nei audimo ritinėlio, nei rank
šluostėlio, nei jokio padarėlio. 
Su tokia apsivedus dairykis 
žmogus ir pradėk gyventi, o to
kių daug apsiveda kurie abudu 
nieko neturi.

Jeigu kuris vaikinas kiek tur
tingesnis niekuomet tokios ‘pui
kuolės’ mergelės neves. Abiem 
tokiem lygiai plikiem apsivedus 
ir lieka vargingas gyvenimas 
per visą amželį. Dėlto pas mus 
ir yra tiek daug vargstančių 
biednų porelių.

Jau ne Dainų Mergelės
Dabar musų mergelės tai ne 

kitados, kuomet turėdavo mar
gas skrynias prisikrovusios plo
niausių drobių ritinių, gražiau
sių jliostų desėtkus ir įvairių 
marginių daugybės, ii- vis na
mų darbo, taip gražiai padary
tų. Dabar tas viskas Sparčiai 
nyksta.

Nesakau kad visos tokios

mūšų kaimo mergelės: yra taifta- 
tų ir gana ištaintingų. šitos 
j’ei gy'vėha stavo ūkyje pas tėvus 
hekvarširia mamofns galvas kad’ 
tik pirktų naujas kleidas, bet* 
apsirengia priderančiai sulyg; 
savo luomu ir žiuri kad tik su
krovus sau reikalitagą kraitelį. 
Kitos 'eidamos tarnauti pas ūki
ninką nesideda algą vieta tik pi
nigais, bet išsidera ir to ko jai 
labiausia trūksta: ar skrynios, 
ar lovos, o jei reikia audinių tai 
sulygsta kelis centnerius linų, 
o kuomet atitarnavus pareina 
pas savo tėvus prisiaudžia gra
žiausių drobių. Taip per kelis 
metus tarnaudama susikrauna 
gražų kraitelį ir dar susitaupo 
kelis šimtelius pinigų. Su to
kia ir .apsivedus neblogai, tuoj 
galima prasigyventi. Bet tik 
labai gaila kad tokių mažai yra.

Ūkininkų Dukrelės
- Ūkininkų dukrelėms kurios 

gyvena pas savo tėvus, dar blo
giau. Čia norėtų pasirėdyti pui
kiausiomis kleidutėmis, o čia 
nėra kaip. Norint mamytėms 
per dieneles neduoda ramybės 
kad anos neperka joms parėdų, 
kad neturi kuo pasirėdyti į baž
nyčią eiti, bet nors ir perka tai 
niekuomet neužtenka. O an
tra, nėra už ką nei pirkti, nes 
tėvai nori kuodidesnę joms pa
segą sukrauti. Tos, tėvus baus- 
damos, vienos bėga į miestus 
pas ponus tarnaut (pas Žydus), 
nes joms pas ūkitainkus tarnau
ti sarmata. O patekusios į mie
stą, kaimo mergelės, bevaiky- 
damos madas nupuola doroje 
kuožemiausia, ir garnio apdova-
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Apsišildykit

tao'tds lieka didžiausį valgą var-] 
grti, arba nupuola dar žemiau ir] 
lieka miesto gatvės prostitutės.;

Kitos bi tik vAikitaą pasivilio- 
ja ir apsivėd'A, n'ešiklausus sa
vo tėvų ir nežiūrėdamos kaip 
toliau gyvetas. Tokios pliuškės 
mergelės tankiausia apsiveda 
su girtuokliais vaikinais, ir lie
ka visą amželį didžiausio vargo 
Vargti SU girtu vytu.

Iš šito aprašymo musų jau-] 
nimo gyvenimo matome iš kur] 
kįla vargai ir skurdas tarp mu
sų, o per tai kad musų jauni
mas dar labai tamsus, dar daug-, 
daug jį reikalinga šviesti ir la
vinti.

Nors musų jaunimas turi sa
vo organizacijas ir turi žmonės 
kurie atsistoję juos vadovauti 
neva prie apšvietos, bet jie ve
da ne tuo keliu kuriuo reikėtų 
jaunimui eiti.

Prie jaunimo prisišliejusiemsį 
neva vadams mažai rupi apšvie- 
ta, jiems rupi kad turėtų jau
nimą savo globoje, kad atėjus 
rinkimams galėtų vesti prieš 
kurią partija... .

Musų jaunimo organizacijos, 
išskyrus “Kultūros”, yra visos 
politinės partijos, jos jaunimui 
nieko gero neteikia, 'tik demo
ralizuoja. Jta laikraščiai musų 
jaunimui neprieinami, viena yra 
perbrangųs, o antra mažai su
prantami kaimo jaunimui. Kad 
nies turėtume tokį laikraštį 
kaip Amerikos “Dirva”, kuris 

rrašo suprantamiausia 'kalba-, ne
politikuoja ir nieko ifešmeižia, 
'o Amerikiečiahis tai 'gana pigus. 
Bet pas mūs ttfkių laikraščių 
nėra, pas mus knygos begalo 
brangios, tokiu būdu fiiušų jau
nimas tamsybėje; gyvena ir 
vargą vargsta, ?"

blRBTlNlŲ

FABRIKAS

Didėjant dirbtitaių trąšų Var
tojimui Lietuvoje,! kilo gyvas 
reikalas įkurti fabriką. Suma
nymas įvykdytas) atgaivinus 
Ninon fabriką Klaipėdoj. Šis 
fabrikas priėš . kan'ą galėdavo 
pagaminti nėtaiažiau kaip 75,000 
tonų trąšų. Jis moderniškai į- 
rengtas ir kiek išplėtęs savo ga
mybą gali pagaminti trąšų iki' 
225,0'00 tonų.

Musų kraštą fabrikas 'trąšo
mis pilnai galėtų aprūpinti, nes 
šįmet į Lietuvą iš Užsienio įvež
ta iapiė 80,000' tonų. Fabrike 
gautų darbą apie 400 darbinin
kų. “Trim.”

"‘•'■•'•icwnuivsuniuiitniiiiiiiiuinr

Įsteigta 1879

LENGVU, SMAGIU 
RADIANTFIRE BUDU

Į5ADIANFIRES įdėjimas mažai kainuoja ir atsieina 
tik keli centai Į dieną juos operuoti.

N'ėsti nešvarumo ir vargo su jais, nereikia laukti šilu
mos arba apsivalyt pO ‘to, nes Radiantfire yra gazo ši
luma.

Radianttire yt'a šiluma gatavai laukian
ti, gaunama urnai kada tiktai prireikia ir 
dega tiktai tolei kolei Ošti reikalinga.

Turėsit ekonomiją su Radiantfire. Kaina, ir lengvos 
išlygos kokiomis jie parsiduoda yra lengva kiekvi'ėhain 
pasiekti. Geriau užsisakykit šiandien — dėkosit mums 
Už šitą sumanymą kiionTet panaudosite jį keletą sykių.

THE EAST OHIO GAS CO.
Ė. 6 th ir Rockwell

paJIeškau savo vyro
Aš Marijona Juškienė, paj ieš

kau savo vyro, Kazimiero Juš
kos, kuris paliko mane su ma
žu kūdikiu ir girdėjau dabar 
gyvena Amsterdam, N. Y. Jis 
paeina iš Gineitų kaimo, Vilki
jos parapijos, Kauno ap. jis 
Amsterdame Užsiima automobi
lių tąjerų taisymu. Kas žino 
jo atatrašą Meldžiu pranešti, ar
ba jis bats lai atsišhukia jei ne
nori papult į bėdą.

Marijona Juškienė 
6820 Superior av. Cleveland, G.

Del
Reumatišku gėlimu, neu

ralgijos, paprasto persi- 
šžldyhto, skatadžiij 
raumentį, išsinarini
mų ar išsisukumų 

Naudokite
DR RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PMP1UBĮ 
Vaisbaženklis registruotas 

S. V. Pat. Biure.
Nėra tikrasis, be 

iri'ųsu thkaro vaisba- 
ženklio. Raistinėse 
po 35c ir 70c.
F. AT). RICHTER & CO. 

Berry & So. 5th Sts. 
Brooklyn*. N. Y.

■

Vytai įpaftrąštri apie Richman s Dra
panas, visai natūržlliai', kada paniato 
kainos žyiri^ kuri jpaaare Šį valdą gar
siu. Bet šalip to, jie mano ir kalba 
api'e Richman’s Drapanas iš stiliaus 
pusės, vilnonių vėrtybės, ir pasiūVitho 
rūšies, jie daugiau nematuoja Rich
man vertybę pagal kairiu — jie tik ap- 
vertina kokią progų ta kaiha dvidda 
genesniam pasirėdymui už maže'sfteš 
lėšas.

Pasirinkimas bi
le Richman 
li», overkoto, 
ba tuxedo siuto,
viena n'ūst'a'tytū 
kabia.

•1U- 
ar-

Smarkiai prade'da plėstis nauja mintis dra
panų pirkirtie. (Vyi’ai khrlfe. tn’okgdą'vo $50 
arba daūgiati už vieną siutą dattfar .p'erka 
dtl Artiia daugiau Richftižih siūtus ahtsyk-*- 
jie tankiau pasimaino ‘dVapMs, ii- išrodo 
geriau apsil'engę — jie sutaupo pinigų nuo 
drapanų (pirkimo.

Tas plartas yra geras ir pirktis 'OVėrkotus. 
Šilti, ^iAžųs, gferai pasiūti 'OVerkotai, Uls
ter-, =arba Raglan, gražios'e gyviOsė Sp'Alvo- 
Šfe, kasdieniniam dėvėjimai — pūsklii kilūs 
pasi'mainymui vakarams arba išeigoms iš 
turtingos mėlynos arbū pilkos klmlon-, su 
aksonto apikakliu. Jūbš :abū galit hūsipiv- 
kti už kainų kiek manėt Mokėt iiž vieną.

THE RICHMAN BROTHERS CO 
Dvi Milžiniškos Clevėlartdd Krautuves 

*725-731 Enciid Avenue 
_ Prospect & Ontario

AtdAra Šeštadiėhiaife iki 6 VSfearė
» I 'tm ” įBl.u iiJįJIUjsSŽ



8 DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkėse
|j|| 6820 Superior Ąve. Atdara vakarais.’ Tel. Randolph 1476

RUOŠIAMA ANTRAS TALENTO VAKARAS I Amerikos Taikos Drau-
CLEVELANDO JAUNUOMENEI gįja ?u®įįnįH-P®?®'

________ i landė 1S28 Metais
šią žiemą “Dirva” rengia vėl i 

Talento Vakarą, kuriame galės | 
pasirodyti jaunimas ir augės-j 
ni vietos scenos mėgėjai su sa
vo gabumais, su savo talentu 
muzikoje, dainoje, vaidinime.

Todėl šiuomi pakviečiame vi- 
ąus kas tik nori kuo prieš pub
liką pasirodyti scenos 
srityje gali: prisidėti, 
raginkit ir paruoškit savo, vai- Į 
kus. Lai vaikai ir mergatės, i 
visokių amžių, kurie jau prak- T.M.D.

dailės
Tėvai pa-

i-------------------------------------- — Washington. — Amerikos
į SVARBU TMD. 20 KUOPOS Taikos Draugija 1928 metais

NARIAMS laikys savo 100 metų sukaktu-
Penktadienj, Lapkričio 25 d., vjy minėjimą ir posėdį Cleve- 

7:45_ vai. vakare. Lietuvių sve- jan(je Gegužės mėnesį. Pasiža- 
tainej, įvyks TMD. 20-tos kuo-i , . x. - 
pos susirinkimas. Visi nariai I ^el° dalyvauti pažymus Euro- 
būtinai meldžiami dalyvaut, nes pos diplomatai, Chamberlain iš 
turime daug svarbių dalykų ap-1 Anglijos, Briand iš Francuzijos, 
tart ir bus renkama nauja kuo- stresemann iš Vokietijos, Sei- 

'pos valdyba del 1928 metų .Ma-Į 
: lonėkit atnešti savo mokesnius 
už 1927 metus, ir atsiveskite 
naujų naurių prisirašyti prie 

sekr..
naurių prisirašyti

A. šmigelskis,

pel iš Austrijos, Titulesko iš 
Rumunijos, Paderevskis iš Len
kijos, Miliukov iš Rusijos, Nan
sen iš Norvegijos, ir keletas ki-

tikuoja-muziką metas ar dau- ------------------
giau, lai grupuojasi į būrelius,! šv. Kazimiero dr-stės vaka- 
keli krūvoje lai ką nors susimo- ras. Lapkričio 19 d. Šv. Kazi- 
kina, paveizdan: piano, smuiką,, miero draugystė surengė links- 
saksofcnu ir kuo kitu; arba yaą vakarą. Linksmybių buvo 
duetais pianu ir smuiką ar tam'jvaliaš: šokiai, dainos, užkan- 
panašiai. Taipgi pianistai ir pi- jr viskas tas tik už 50c. 

^anistės, smuikininkai ir smui-, žmonių prisirinko apie 300 ir | 
kinįnkės solo. Taipgi daininin- visi buvo užganėdinti viskuo. 

Jcai»^r dainininkės, komedijan-, šoko jauni ir seni ir visi bu
tai, šjckikės, ir tt. 1 vo linksmi tokiomis vakaruško-

tų žymių diplomatų.

Iš kur Pinigai Imasi?
Ohio valstijos 725 bankai pa

rodo jog juose pinigų sudėta 
daugiau negu kitados kada is
torijoje.

Depozitai Rugsėjo mėnesį sie
kė $1,940,914,278, arba $64,- 
243,490 daugiau negu buvo Bir-

SPORTAS

MAROTTA RUOŠIA RIS
TYNES

Ristynių mėgėjai turės puikų 
vakarą antradienį, Lapkričio 29 
d. miesto auditorijoj, nes Char
ley Marotta surengia vienas iš 
geriausių išo sezono ristynes. 
Svarbiausioj poroj risis Joe 
Malcewicz, pus-Lietuvis, kuris 
grumsis su Sam Skorsky, mil
žinu Rusu. Priešpaskutinėj po
roj bus Joe De Vito, Italas sun
kaus svorio smarkuolis, kuris 
gražiai pasižymėjo pereitą kar
tą paguldydamas Lenką Paw- 
’oski. De iVto imsis su Geor
ge Gustafsonu, Serbu. Ir prie 
to pirmu sykiu Marotta par- 
kviečia Armėną ristiką, kuriam 
dar priešo neparinko.

Karolis Sarpalius,\kur*s gyve
na ir medžioja Alden, Pa., rašo 
kad jis pilnai prisirengęs susi
kibti su bile vienų ristikų pa
saulyje, su Strangler Lewis, su 
Stanley Stasiak, Toots Mondt 
arba Joe Malcewicz.

ANTANAS AČIUS NORI PA- 
SIČIUPINĖT SU ČAMPIONU

Antanas Ačius, vienas iš se
niausių Amerikos Lietuvių ris
tikų, kuris per 20 metų jau ri
tasi po visą Ameriką, atsišau
kia norėdamas susikibti su mu
sų naujos gadynės stipruoliais.

Ačius yra 220 svarų milžinas, 
aukšto sudėjimo, ir pageidauja 
ristynių su Sarpalium arba Ko- ■

Augustas Freimontas, Chica- 
gietis, atsišaukia į visus. Ame
rikos sporto galijotus Lietuvius 
ir kitokius, persitikrinti spėko
mis sunkių vogų kėlime kas 
daugiau pakels. Ypač jis kvie
čia Lietuvius jeigu kur kokie 
randasi ir norėtų konkuruoti su 
juo. Kas norėtų lai atsišaukia 
pas žinomą sportininką, risty
nių rengėją, John Kulis, 3259

Chicagoje susituokęs gerokas?! 
buris ristikų ir kitokių galijotų^ 
smarkiai treiniruojasi Universal m 
Gymnastikos klube, 814 West- s 
33rd St. Sekmadieniais nuo 2 '■ 
vai. 30 min. po pietų tame khir^ 
be buna tikri perstatymai. TaAit' 
klubas auga nariais. Prie girrUq 
nastikų darbuojasi Jonas Kulis p' 
ir klubo Vedėjas, S. Bągdonasii>1

Chicagoje ristynių kolei kas, į 
niekas nerengia.maru. I So. Ęalsted st., Chicago, Ill.

Ha odoms Rekordai Kekordus.

Mįjzika ir dainos gali būti' mis. Prie valgių šeimininkavo 
Lietuviškos ir Angliškos ir kito- p. Višniauskienė, prigelbstint 
kios, Vaidinimai Lietuviški. j keletui kitų draugijos narių mo

žėto 30, 1927. Tas parodo jog 
kas nors dar vis turi pinigų pa
dėjimui į bankus taupymui.

» Kas tik nori dalyvauti priva
lo j,šĮęąlno atsiliepti, pranešant 
savo tvardą, adresą, amžių, ir 
ką rengiasi daryti.

Diena tam jau yra paskirta— 
bus Sausio 8 d., sekmadienį, 
Lietuvių salėje, ir- todėl prašo
ma visų ruoštis, nes tas tikrai 
įvyks, šis pranešimas daroma 
anksti iškalno kad visi spėtų 
prisirengti su kuo nors specia- 
lišku.

Jaunimui bus duodama dova
nos.

SERBAI LIETUVIŲ SALĖJ 
Sekmadienį, Lapk. 27 d., Lie- 

- tuvių salėj Serbų Dainos Drau-
AiYjJs.’’ rengia’‘savo didelį 

vakarą, su dideliu programų. 
Bus Serbiškos dainos, vaidini
mas, gros Serbiška įTamburaš- 
kų orkestrą, kuri taip pat gros 
ir šokiam^, šokiai bus Serbiš
ki ir Angliški. Programaszpra

sidės apie 7 vai. vakare.

terims. Salėj tvarką vedė Jur
gis Brazaitis. J. Kaiminis.

(
Buliaus mesa po $2 svaras. 

Metinėj galvijų parodoj pereitą 
savaitę miesto auditorijoj pir
mą dovaną laimėjusį bulių, An
gus-Aberdeen veislės, nupirko 
Swift and Co. del Nickel Plate 
Gelžkelio, užmokant po $2 už 
svarą. Jis sveria 1,100 svarų ir 
atnešė $2,200 savininkui Ben- 
dfer iš Waldo, O.

Pereitą metą bulių čampionas 
nupirkta. mokant po $3.75 už 
svarą.

šioje parodoje išparduota ne
toli 186,000 svarų galvijų už 
'apie $50,000.

Stare Greičienė, vietinė sop
rano dainininkė, vyksta į Dėt-. 
roitą, Jcur šį sekmadienį bus. 
Lietuvių Šv. Antano parapijoje 
ąiidarymas naujų vargonų. Tuo 
tikslu suruošta bažnytinis kon-i 
certas,- kuriame ji dainuos.

Programe dalyvaus dar Jus
tas Kudirka, smuikininkė Me-t 
denienči^y. Olšauskas ir Mor-

Erčiau ir Sesute! Ar atme
ni savuosius bei draugus? Jeigu 
taip tai stengkis juos tinkamai 
paguosti. Kalėdos jau arti, jos 
yra linksmiausios pasaulinės 
šventės ir dovanomis pažymi
mos. Taigi stengkites kiekvie- 
ram 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 de:mantiniai žiedai, visokios 
spėlkutės, karoliai, marškiniams 
sagutės, rašomos plunksnos, ku
ries yra garantuojamos ant vi
sados, visokį ražanžiai, “toilet”

Šią žiemą Clevelande mano
ma pradėti ‘ daug budavojimų 
darbų ir darbininkai turės dar
bų. Sakoma yra gatava planai 
milijonų dolarių vertės budavo- 
nėms.

Prie naujos gelžkelių stoties 
bus pristatyta krautuvių ir ho- 
te-lių $17,00.0,000 vertės.

Miestas'nori gauti $1,500,000 
gatvių taisymams ir grindimui.

Medžiotojai save nuniedžioja. 
Ohio valstijoj pereitą savaitę 
bemedžiojant per neatsargumą 
su šautuvais sutiko mirtį septy
ni medžiotojai, .28 kiti sužeista, 
tai nušauta kojos, tai iššauta a- 
kįs, tai kitaip/'

—į—n ■. .f.-
Nepavyko nusiskandint. Eže

re ties Edgewater park pereitą 
savaitę ketvirtadienį per šalčius 
i vandenį įšoko viduramžė mo
teris nusiskandyti. Ugniagesių 
leitenantas Eisenhart tuo tarpu 
važiavo pro šalį automobiliu ir 
matydamas ją šokant į vande
nį, palikęs automobilį leidosi į 
pakraštį ir šoko paskui ją. Ji 
smarkiai kovojo su juo, bet Ei
senhart ją nugalėjo ir ištraukė. 
Moteris tapo pasiųsta į ligoi> 

; būtį. Kaimynai ją pažino, ji 
yra nuo W. 64 st., 47 metų.

Saugos direktorius Barry lei
tenantą Eisenhartą už'tokį nar
sumą specialiai pagyrė.

Nori 250 daugiau pclicijantų. 
Saugos direktorius Barry ruo
šiasi prašyt miesto tarybos pa
skirti 1928 metams policijos ir 
ugniegesių užlaikymo biudžetą 
iš $7,672,000, arba $482,000 virš 
šių metų biudžeto. Tuo padi
dintu biudžetu galima butų už- 
laikyt 250 daugiau policijantų 
ir nupirkti naują aparatą ug
niagesiams.

Virš tos paminėtos sumos, arr 
ba kiek taryba paskirs, Barry 
nori dar $1,000,000 daugiau pa
didinimui algų dabartinės polici
jos ir ugniąg,e,sių.

Union Trust Įveda Lai
vakorčių Skyrių

The Union Trust Company 
įveda pardavimą laivakorčių vi
suose savo ofisuose, į visas pa
saulio dalis. . Tai , bus svarbus 
Union Trust'Company pasitar- 
navimas keliaujantiems.

Tas reiškią, kad kas tik nori 
keliauti Eurųppn,. arba į kitas 
pasaulio dalią, galį pasirūpint' 
sau kelionės reikmenis per bile 
kurį Union Trust ofisą.

Per 45 pietus Union Trust 
Company Travel Departmentas 
patarnavo keleiviams kitokiais 
reikalais. Dabar tas departmen
tas tapo perorganizuotas ir su
tvarkytas pagal šių dienų rei
kalavimų ir atstovauja visas žy
miausias laivų linijas pasaulyje. 
Tai yra , vietinė agentūra del 
Cook’s Tours ir Clark’s Cruizes.

Visuose Union Trust ofisuo
se galima gauti pilnas patikėti
nas informacijas apie keliones 
ir visus' nurodymus prie kelia
vimų, taipgi literatūrą del ke
liavimų šioje šalyje ir užrube- 
žiuose.- |

“MERGYTE
PRIGAVO”

•Karpavičius, “Dirvos” 
redaktorius, moka to
kių triksų padaryti kad 
kitam nei i 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
LAIDOKĘ

Kitoj Dusėj girdėsite 
kaip pati savo vyrą mu
ša gryžus girta iš kar- 
Čiamos, už tai kad jis 
nedabojo vištų.
Tame rekorde Vana

gas-Vanagaitis dainuo
ja apie vAnagą-vištva- 
nagį. I
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.)

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) 1.25
Kur Bakūžė Samanota ir

Aguonėlės 75c
Tykiai Nemunėlis Teka ir 

Visur Tyla 75e
Gale Sodo Rymavo ir 

švint’ Aušrelė 75c
Lolita (Ispaniškai) ir , 

Aprile 75c |
ųtrnužėli, Nesvoliok ir 

Ne Margi Sakalėliai 75c '

“MUNŠAINUKAS”| j
i IVįunšą.nuką padarysiu, ; i 

Dilimų kišenes valysiu,
I Gc^Šim^Tūtuositm, ? 

Blaivininkams neduosim. 
Išsigėręs daug linksmesnis, 
Prie1 merginų malonesnis. 
Pilk, pilk, negailėk, 
Savo draugą pamylėk.

Su tuo rekordu ir nu
mirėli iš numirusių pri- 

. kelsi. Šok ir dainuok!

‘SHARKIO DAINA’
Antroj pusėj išgirsite 

SHARKĮ. Neišpasaky
tai linksmas rekordas.

rell gros vargonais.
Toje bažnyčioje vargoninkau- 

ja 'Clevelandiečiams žinomas J. 
Olšauskas^ kurį čia daug sykių 
matų, su Dzimdziais ir paskirai.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST 1

Tarptautinio Biblijos
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

Wm. Abel salėj, 7017 Superior av.
Tyrinėjimai lygiai ant 2 p. p. 

Prakalbos lygiai ant 3 p. p. 
Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

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
mams. Visų tų ir daug kitų 

dalykų su ge
riausiu patar
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)

Narsi motina. Marė Buch, 39 
m. amžiaus, nuo 1329 E. 26th 
st., pasirodė tikra primitive 
motina kiek liečiasi gynimas jos 
dukterų.

IBushienės duktė, 13 metų 
mergaitė, už nelankymą mokyk
los ir slapstymąsi buvo paimta 
į išdykėlių mergaičių namus į 
Warrensville. Kada jos antrą 
dukterį ten išsigabeno (viena, 
15 metų, pabėgo pati pirmiau iš 
tų namų), žinodama kad ten lai
ko visokias net nedoras mergai
tes, motina nuvyko su automo-

Nuosimtis Mokasi
Nuo Dienos Padėjimo iki Dienai Išėmimo.

Pradekit Savo
KALĖDINĮ KLUBĄ

Naujame Musų Ofise

3354 Superior Ave.
Turtas virš $1,1000,900

The Citizen’s Savings Association
■ Under State Supervision
Keith Building_____Cleveland, O.

biliu ir kitais žmonėmis ir nu
galėjus namų užžiurėtoją, kurią 
parmušė ir už plaukų pagriebus 
pavilko sau iš kelio, pasiėmė 
savo mergaitę ir nubėgo į au
tomobilį. Paskui automobilis 
smarkiai nuvažiavo Clevelando 
linkui.

Policija nedėlioj rado Bushie- 
nę namuose jos kaimynių ant 
Hamilton avė. prie E. 26th st., 
ir paėmė ją ir devynias kitas 
ypatas klausinėti. Motina at
sisakė išduoti kur jos mergaitės 
randasi iki neprižadės jų ten 
atgal negabenti. “Mano duktė- 
rįs yra geros mergaitės, ir aš 
jų neduosiu uždaryti ten su vi
sokiom pasileidėlėm, nors mane 
laikvsit kalėjime visą amžį”, 
aiškino ji policijai.

Sekančią dieną ji pasakė kur 
mergaitės paslėptos.

Ristynes 
Lapkričio-Nov. 29d.

PUBLIC HALL
Pradžia 8 vai. vakare. Charles Marotta, Proinoteris

Keturios poros geriausių ristikų

JOE MALCEWICZ su SAM SKORSKY
Lenkas . Rusas Milžinas

JOE DE VITO su G. GUSTAFSON
Italas 1 Serbas

MIKE MIZARIAN su ALI HASSAN
Armėnas Turkas

Ketvirta pora pradinė.

Tikietai $1.10 ir $1.65. Parsiduoda “Dirvoj”.

“REIKIA TEPT”
Reikia Tept jeigu nori 
divorsą gauti, į “džėlą” 
nepakliūti, darbą gauti, 
lupas raudonas turėti, 
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.
Pirkite, pirkinė 
“Reik Tept” ’rekordą 
Už tris baltus 
Kvoterėlius.

VANAGAIČIO.
“K AL U.D.aS”.'

Užeikite į “Dirvą”*; ir 
reikalaukite Vanagai
čio “Kalėdų”. Sau, gi
minėms ir draugam už- 
rašykit rekordą “Kalė
dos” į namus, jos ateis 
pirmiąu negu viso pa
saulio Kalėdos.
Už 75 centus jus švę

sit Kalėdas tuojau! Ne- 
gaišuokit! Reikalaukit 
Vanagaičio ‘Kalėdų’ vi
si!

KARVUTĖ
Karvutė, karvė, kar

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

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

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

“D OLA RIS”

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 r, 
didžiausiam varge. K
Sakau jums, visiems 

“Dirvos” skaitytojams, . 
ir jus pasakykit kitiems 
kad nerasite gražesnių, 
aiškesnių ir linksmes-

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

nių rekordų kaip Vana
gaičio.
Gerb. Spragilas girdė

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

pačiame 'rekorde po 
“Asilo”, žodžiuose “DO- 
LARIS”.
Šį rekordą nusipirkit 

kiekviens. Jo pasiklau
sę, giliai atsiduskite, ir 
pasakykite kad Vana
gaitis teisybę dainuoja.

mano galvos — 
SPRAGILO.

KALĖDINIAI CHORŲ 
REKORDAI

‘^Dirvoje” randasi gražių 
Kalėdinių Rekordų įdainuo
tų Brooklyno kvarteto. At
eikit pasirinkti. Po 75c.

“D 1 R V A"


