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AŠIMTAJIEŽMONHJĖ j Lietuvos Klausimas Tautų Sąiungoj
Londonas. — Pranešimuose iš 

Algier, Šiaurinėj. Afrikoj, sako
ma jog potviniuose prigėrė tris 
šimtai ypatų ir -250,000 liko be 
pastogių. Potviniai paėjo nuo 
persipildymo upių, po smarkių 
ilgų lietų. Nuostolių padaryta 
už apie 10,000,000 frankų.

Nunešta tiltai, suardyta gelž- 
kelių linijos, nušluota maži na
mai, apgriauta didesnės budavo- 
riės.

(ŽINIOS iš AMERIKONIŠKŲ LAIKRAČŠIŲ)

Susivienijo milžiniškos plieno 
išdirbystės. Dvi milžiniškos O- 
hio plieno išdirbystės, Republic 
Iron and Steel Co. ir Trumbull 
Steel Qo. susijungė į vieną. Jų 
abiejų bendras turtas siekia 
$188,268,000 ir gali išduoti per

• zfnetus 1-,900,000 tonų plieno.
Tai bus penkta iš eilės di

džiausia plieno išdirbystė šioje 
šalyje.

Trumbull Steel Co. randasi 
Warren, O., Republic kompani- 

j»> jos centras yra Youngstown, O. 
Ąbu tie miestai yra netoli vie- 
nils kilo, ant didelių gelžkeliu 
linijų.

Nori apribot kasyklas. Pa
taisymui blogo angliakasyklų 
padėjimo, nekurios kasyklos tu- 
retų būti uždarytos ir jų darbi- 

■ rtinkai turėtų .liririoci ki ■ 
tur, — panašiai kalba preziden
tas Coolidge.

Dabar esą perdaug kasyklų ir 
perdaug darbininkų anglies in
dustrijoje dirba, todėl reikia jų 
dalį panaikinti.

Septyni žuvo kasyklcj. Supe
rior, Ariz. — Vario kasykloje 
kilus gaisrui žuvo septyni dar
bininkai, Gaisras buvo 2,250 
pėdų gilumoje ir apėmė visą 
plotą. Tuo laiku ten dirbo 49 
darbininkai, bet 42 spėjo išsi
gelbėti.

New Yorke radikalai suruošė 
protesto demonstraciją prieš 
Rockefellerius už žudymą ang
liakasių Kolorado streike, kur 
kasyklos prigulinčios Rockefel- 
lerių interesams. Kalbėtojai at
kakliai smerkė valdžią kuri gel
bsti kapitalistams.

Nacionalizuoja darbo biurus. 
Po Sausio 1 dienos Vokietijoj 
teatrų kontraktai samdymui ak
torių ir aktorkų palieka suvals
tybinti ir tiktai per valdiškus 
biurus teatrai tegalės gauti sau 
reikalingus žmones ir su val
džios žinia padarys kontraktus. 
Iki šiolei tą profesijos šaką ap
rūpino teatralės agentūros, pa
žindamos iš aktorių tam tikrą 
atlyginimą. Dabar aktoriai ga
lės gauti vietas be jokio atlygi
nimo, valdžios biurams tarpi-

• ninkaujant, kaip yra su kito- 
I kiais darbininkais.

Las Palimas mieste, Ispani- 
E joj, vaisių pakavimo įstaigai 
:■ sugriuvus užmušta šeši darbi

ninkai.

Sudegė. Malone, N. Y. — Pa- 
k dėkavonės dieną švenčiant, bū

reliui giminių suvažiavusių į 
krūvą iš džiaugsmo virto trage
dija: kilus name gaisrui sudegė 

\ šešios ypatos. i -w.

KĄ SAKO VARŠAVA

(Per Associated Press)
Varšava, Lapk. 27 d. — Len

kų-Lietuvių rubežiui esant tan- 
džiai uždarytam, oficialiuose ra
teliuose čia manoma kad Len
kijos tolerancija jos kaimynės 
(Lietuvos) atsinešimo (į Len
kus) pasiekė ribų.

Lenkijai užkirsta išėjimas i 
juras uždarymu Lietuvių uosto 
Klaipėdos. Gelžkeliais, paštu ir 
telegrafu susisiekimas tarp tų 
dviejų valstybių pertraukta.

Nežiūrint kitų šiurkščių ap
linkybių Lenkų vadai visiškai 
yra pasiryžę pavesti savo klau
simą Tautų Sąjungai šią savai
tę. Tikima kad Tautų Sąjunga 
Jtitaisys normalius santikius 

sufp. U1 valšLyUų šioje Europos 
dalyje, kur ■santikiai stovi įtem
pia daugiau ar mažiau nuo 1920 
metų.

Varšava nejaučia neramumo 
iš priežasties šitų (blogų) san- 
tikių Lenkijos-Lietuvos ką jau
čia Maskva, Berlinas ir Kaunas.

Nepaiso Sovietų Notos
Sovietų Rusijos bendra not” 

Lietuvai ir Lenkijai, išreiškian
ti susirūpinimą delei įtemptų 
santikių tarp tų šalių, praėjo 
beveik be atidos kuomet pilnas 
notos tekstas buvo perspaus
dintas Varšavos laikraščiuose.

čionai manoma kad Rusija 
tiktai nori sudaryti atmosferą 
kuri leistų jai dalyvauti bent 
kokiose preliminarėse diskusijo
se jeigu jos butų, tuomi užsitik
rinant kad Rusija nebus išlikta 
kuomet tas klausimas bus iškel
tas Tautų Sąjungoje.

Užrubežių ministeris Zalesk: 
ruošia Lenkijos pusės skundą, 
kurį jisai ypatiškai perstatys 
Tautų Sąjungai.

Bolševikai Žudo Ne
kaltus Žmones

Hongkong, Chinija. — Bolše
vikų vadovaujama Chinų kariu- 
menė viename mažame mieste
lyje nužudė apie 300 žmonių. 
Viskas iš gyventojų atimta.

Maskva. — Trockis visai ne
randa pasekėjų Rusijoje. Buvo 
paduota nubalsavimui komunis
tų platformos patiektos Troc
kio ir jo šalininkų, ir Stalino, 
valdančiųjų komunistų. Stali
no programas gavo 610,000 bal
sų, Trockio tiktai 3,500.

Nieko stebėtino, nes jeigu kas 
ir norėjo remti Trockį turėjo 
neišsiduoti, -nes baisu prasižen-. 
gti prieš valdančiąją spėką da
bartiniu laiku.

KĄ SAKO KAUNAS
(Per Associated Press)

Kaunas, Lietuva, Lapk'. 27 d. 
— Tipiškas šventadienio ramu
mas viešpatavo Lietuvos sosti
nėje šiandien, gyventojams be
si vaikščiojant po sniegu paden
gtas gatves ir Premjero Valde
maro valdžiai sėdint ramiai sa
vo vietose.

Šalyje Ramu
Nematyt jokių artimų ženklų 

nesmagių apsireiškimų nėi Kau
ne nei provincijoje kiek yra ži
noma, o kas buvo skelbta kito
se šalyse apie prieš-valdiškas 
demonstracijas, pasirodė tiktai 
buvę paprasti komunistų plaka
tai, kokie xlaiks nuo laiko esti 
išlipinami kituose Europos mie- 
SJ.lli'SC. i

Pasekėja; puik. Plečkaičio, 
Lietuvių 'išeivių vado, skaitosi, 
sulyg valdiškų žinių, tiktai apie 
•190. Dauguma jų randasi Vil
niuje ir Tilžėje, o gal apie 40 
Berline. Jie vieni nesudaro jo
kio pavojaus dabartinei valdžiai 
kurią remia kariumenė.

Premjeras Valdemoras, savo 
naties pasirašytame telegramų i 
Reuterio Bęrlino korespondentą, 
sako kad yra perdaug aiškus 
įrodymai jog tam tikros ypatos 
kurios pabėgo iš Lietuvos po 
pasikėsinimo sukelti sumišimą 
Tauragėj pereitą Rugsėjo mėne
sį, yra naudojamos Lenkų val
džios kaipo organizatoriai re- 
voliucijinio sukilimo prieš Lie
tuvos valdžią.

Neišsižadės Vilniaus
“Kaslink klausimo ar dabar

tinė valdžia pasiryžus atnaujin
ti sentikius su Lenkija išsižadė
dama Vilniaus”, sako tas Val
demaro pranešimas, “aš turiu 
patvirtinti kad jokia Lietuvos 
partija nėra gatava išsižadėti 
Vilniaus, ir dar labiau, mano 
paties partija.

“Aš esu gatavas atnaujinti 
ryšius kuomet bus pasiekta pa
tenkinanti sutarimai šu Lenki
ja kaslink Vilniaus ir kuomet 
Lenkija parodys jog yra gata
va pagerbti Lietuvos nepriklau
somybę.”

Atsakymui į reikalavimus ša
lies vienybės valdžioje; premje
ras Valdemaras veda tarybas su 
krikščionių demokratų, ūkinin
kų partija, Liaudininkų partija 
ir socialistais.

Sukilimas Kalėjime
Fclsoni, Cal. — Valstijos' ka

lėjime sukilo apie 1500 kalinių, 
su kuriais sargybiniai ir valsti
jos milicija turėjo smarkų susi
šaudymą. Užmušta apie desėt- 
kas vyrų, jų tarpe du kalėjimo 
sargybiniai, ir 22 žmonės sužei-

Sukilimas prasidėjo Padėka- 
vonės dienos ryte, kada kali
niams buvo rodoma kino pavei
kslas, kaipo dalis jų palinksmi
nimo tą dieną.

Sukilimą numalšinus, suimta 
šeši vyrai kurie prisipažino’su
kilimo vadais, ir jie apkaltinta 
žmogžudystėje. .

Mirė Kard. Bonzano
Roma. — Mirė Kardinolas 

Bonzano, buvęs apaštališku de
legatu Washingtone nuo 1911 
iki 1923 metų. Mirė sulaukęs 
60 metų.

Lafamui Nepaisėte
San Francisco,- Call — Lakū

nas Gilės buvo pakilęs skristi į 
Australiją per Pacifiką ir jo sa
las, bet bandymas nepasisekė— 
po' išskridimo 480 mylių virš 
Pacifiko gryžo atgal. Jį-patiko 
baisi orinė nelaimė: pateko j 
oro sukuri ir audrą. Jo orlai
vis tapo apverstas, viskas iš jo 
■iškrito laukan. Nusileido ant 
vandens, šiaip taip prisitaikęs; 
ir išmetęs daugumą 
pasilengvinimui, šiaip 
simu.šė atgal į kraštą, 
vo ore ajiie astuonias

gazolino 
taip da - 
Jis išbu- 

valandas.

Kaunas^ Lapk. 28 d. — A.
Voldemaras, Lietuvos prem
jeras, gatavas pavesti savo 
šalies skundą prieš Lenkiją 
Tautų Sąjungos tarybai Ge- 
nevoj, kurios posėdis prasi
dės Gruodžio 5 d.

“Mes susiduriam su tokia 
padėčia, keblia ir perstatan- užbaigti. Tas klausimas bu- 
čia tokias skirtingas pažiu- vo Įtempęs nervus diploma- 

pasakė Voldemoras, tiškų ratelių.
Briand turėjo ilgą pasi

kalbėjimą su Lenkų amba
sadorium, po pietų kalbėjo
si su Rumanijos ministeriu, 
šū Vokietijos ambasado
rium, ir su Lietuvos Minis
teriu Klimu.

Po Briando pasikalbėjimo 
su Klimu tapo paskelbta jog 
susirupinus Europa gali ra
iniai but užtikrinta kad Lie
tuva greitu laiku ras pama
tą susitaikymui su Lenkija.

Paryžius, Lapk. 29 d. —Į sumanymui.
:-I'~—Rusijos atstovai įieško 

progos Įsikišti Į Lietuvių- 
Lenkų .ginčą, kuris šią sa
vaitę bus svarstoma Tautų 
Sąjungoje.

Sovietų delegacija į Tau
tų Sąjungos posėdį Genevoj 
pareiškė jog Rusija gatava 
sumažinti savo armijas, sa
vo laivyną, savo kariškus 
orlaiuis ant pusės, jeigu ki
tos valstybės irgi sutiks ap- 
mažint ginklus.

Butų gerai kad bolševikai 
prižadėtų nelyst su savo 
propaganda Į svetimas .šalis.

Francuzijos užrubežių *mi- 
nisteriui Briandui tarpinin
kaujant, kuris praleido visą 
dieną kaipo taikintojas, ap
sireiškia smagios žinios kad 
nesusipratimai tarp Lietu
vių ir Lenkų neužilgo bus

ras”,
“jog išrodo negalimu prieiti j 
prie išvadų, bet tikime rasti 
kokį nors pagrindą kuriuo 
bus galima žingsnis po žing
snio prieiti prie taikos”.

Jis smarkiai nusiskundė 
prieš Lenkijos tikslius ir 
provokuojančius žygius ant 
demarkicijos linijos.

“Pasirodymas gandų sve
timoje spaudoje apie gaujas 
banditų veikiančias prie de
markacijos linijos, ir kad 
Lietuvos armija yra sude- 
moralizuota, parodo nusta
tytą tikslą skleisti blogus 
ir nepamatuotus gandus ant 
Lietuvos”, pasakė (Voldema
ras. “Negalima suprasti kad 
Lenkija manytų užgriebti 
Lietuvą ginklu, 'nes Lenkija 
iv Li^tu^a jrr:Y? Tautų. Są
jungoj narės, i

“Musų šalis turi -pervirš 
2,000,000 gyventojų, mažai 
sulyginus su Lenkų 17,000,- 
000, bet atsitikime Lenkų 
užpuolimo visa tauta kaip 
vienas pametę savo skirtu-į 
mus stotų petis Į petį, ir aš' 
žinau kad ir kaimiečiai už 
ginklų griebtųsi atmušti to
laus užpuolimus.”

Londonas, Lapk. 29 d. — 
Vokietija ir Rusija susitarė 
reikalauti Tautų Sąjungoje 
kad Visoms tautoms butų 
pavelyta ginkluotis jeigu ki
tos ginkluojasi. Bijoma kad 
šis klausimas nesuardytų 
Tiftitijį Sąjungos posėdžio.

Anglija, Italija ir Frah- 
cuzija nusistačiusios m'ie- 
šintis tam Vokieeiu-Rusu

Ką Coolidge Darys 
1S28 Metais?

mili- 
pada-

Washington, Lapk. 27 
Užginčijimas pasekmingo 
tario sukilimo Lietuvoje 
ryta šiandien Lietuvos atstovy
bės čionai, .kuri sako jog jai 
yra oficialiai' pranešta jog šaly
je yra ramu ir nėra jokių sumi
šimų.

Sušaudė Keturis
Meksikonus

Meksikoj, už pasikėsinimą 
ant gyvasties generolo Obregc- 
no. bnvusio prezidento, silšatdį 
dy ki Yč j į į
vienas' kunigas, vienas ihžinii- 
rius ir du šiaip piliečiai.

Svetimos Pažiūros | Lietuvą
Rašo KVIETIŠKIS.

‘‘Chicago Tribune” korespon
dentai Donald Day iš Kauno ra
šo straipsni apie Lietuvą, išrei
kšdamas savo pažiūras ;r nuo
mones, šitaip:

Rumanijoj Laukiama 
Sumišimų

Paryžius. — Staiga mirė žy
mus Rumanijos žmogus, prem
jeras Bratiano, kuris savo ran
kose turėjo dabartinę šalies ei
gą ir kuris pasodino ir laikė ant 
sosto šešių metų vaikutį.

Kadangi jis mirė ir nebus 
kam to vaikučio ant sosto stip
riai laikyt, to vaikučio tėvas,-; 
kuris prarado sostą, griebsis at
gauti karaliaus vainiką, ir ša
lyje gali įvykti daug nesmagu
mų. šalininkų bus abiejose pu
sėse, o prie to ten’ bruzda ir to
kie kurie visai karalių nenori.

Visi nenori kad Cool- 
Defno- 

mano kad jis laimės

Washington. — Demokratų 
partijos vadai darbuojasi kad 
kaip tik prasidės kongreso sesi
jos užvesti kampaniją neda’.ei- 
dimui kandidatui statyti kandi
datūrą ant prezidento trečiam 
terminui;
idge butų kandidatas, 
kratai gal 
jeigu tiktai gaus Republikonų 
partijos užgyrimą jo kandidatū
ros. Niekas nenori tikėti kad 
Coolidge nėkandidatuos, nes jo 
pereitą vasarą paskelbtas spau
doje pareiškimas jog “aš nepa-

I sirenku eiti ant prezidento?, į vagonkis. 
nereiškia kad jis neatsisako,- ir 
gali kandidatuoti jeigu kiti /‘pa
sirinks” jį statyti.

.Trįs Užmušta už $50
Buffalo, N. Y. — Darbininkas 

gryžęs iš darbo ražo nužudymą 
savo žmoną, 16 metų dukterį ir 
6 metų mergaitę, kurios visos 
buvo žiauriai sudaužytomis gal
vomis ir arti jų rasta kirvis.

Kadangi diena prieš tai tas 
darbininkas buvo atidavęs savo 
žmonai savo mokestį, $50, ir ka
dangi pinigų nerasta, matomai 
niekšas paslėpimui u savo darbo 
pasiryžo nužudyti visas tris y- 
patas kad nebūtų kam jo išduo
ti ar [ pažinti.

'Pranašauja Dideles 
Kalėdas

buvęs Rusi- 
fortifikuo - 
atbunda ir i 

progreso.
Kauną sa-

Per šimtmečius 
jos parubežio tvirtai 
tas Kaunas šiandien 
žyrh’ai žengia prie 
Lietuviai, vadindami
vo laikina sostine, vienok neiš-i 
sižada Vilniaus, kurį Lenkai už- 

1 grėbė 1920 m. Lietuviai Kauną 
'pradėjo taisyt modernišku mie
stu; steigdami patogius rumus 
ministerijų įstaigoms, Įvesda
mi kanalizacijos sistemą ir ga
iliaus turi pagaminę planus pa
keist nusidėvėjusią arklinių ga- 
tvekarių sistemą elektrikiniais 

Valdžia teikia pa-'
galbą kooperacijoms ir 
rioms draugijoms miesto pato- j darbininkų, emigravo į Ameri- 
buliniinui, ir patogus r"—: • 
mieste dygsta vienas po kitam. 
Visko pagražinimui, po valdžios 
įtekme, pirmu kartu pradėta Į 
vartot maliava pridavimui 
maras grožės.

gcwskio Lenkų kariumeiiės, ap
gyventą Lietuvos kaimiečiais, 
Lietuvos tragedija gludi pa
upiuose, primenančiuose seno
vės laikus kuomet šalies užpuo
likai buvo įveikiami, Senovės 
Lietuvos valdovai laimėjo savos 
vardo garsą ankstyvos^ Euro
pos dienose, o Lietuva išsiplėtė . 
nuo Baltiko iki Juodųjų jurų. 
Tą viską liudija žemlapis, kuris 

' yra Britanijos muzejuje. Vė
lesniuose karuose Lietuva tapo 
nugalėta. Daugelis Lietuvių ta
po Vokiečiais, kiti Lenkais, dar 
kiti likosi Rusijos praryti.

Rusijos priespauda
Priėmimas Romos katalikų ti

kybos Lietuvoje taipgi buvo 
tragedija didesnei daliai Lietu
vos, kuri likus katalikiška pate
ko Rusijos nemalonėn ir užsi
traukė Įvairius persekiojimus. 

! Dabar dešimtimis tūkstančių 
jvat- Lietuvių, daugiausia paprastų

Nors daug šįmet yra bedar
bių, vienok Amerikos biznieriai 
nujaučia kad šios Kalėdos bus 
nepaprastai pelningos, tai yra 
gyventojai praleis milijonus do
lerių pirkimui Kalėdų dovanų. 
Manoma kad bus praleista net 
$200,000,0M ant įvairių žaislų 
pirkimo, irAKalėdinių taupymo 
klubų nariai, kurie turi sudėję 
-bent $193,000,000, praleis tuos 
pinigus irgi dovanoms.

namai ■ kos Suvienytas Valstijas, šian
dien sakoma jog trečdalis Lie- 

------- - tuvių, arba čielas milijonas, 
gyvena Amerikoje. Amerikos 
Lietuviams kaip ir kitiems fak
tas yra faktu jog Lietuva šian
dien yra nepriklausoma 'tauta, 

Vokietijos okupacijos ir Ru
sijos revoliucijos metu, aplin
kybės susidėjo ir dalykas pri
augo iki tiek kad skupi saujelė 
Lietuvių inteligentų galėjo su
sieiti drabgėn ir įsteigt respu
bliką. Prezidento Wilsono obal- 
sis kad karas reiškia “savo ap
sisprendimą mažiems žmonėms”

(Pabaiga ant 7-to pusi.)

na-

Viltis atgaut Vilnių
Dar kelis metus Lietuvos 

ministracijos, ir Kaunas taps 
geresnis ir populiariškesnis už 
Vilnių, apie kurį šiandien daug 
politiškų vadų išsireiškia priva- 
tiška! kad Vilniaus klausimas 
įjfėit bus išrištas. Kaip ten 

[viskas nebūtų, viltis visgi yra 
kad Lenkija grąžins Suvalkų 
sritį užgriebtą generolo Želi-:

ad-
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PITTSBURGH
Pittsburgo anglies kompani

jos, po laimėjimo bylų išmesti 
streikuojančius darbininkus iš 
isavo namų, dabar planuoja ka
bintis prie angliakasių unijos 
•reikajaująnt atlyginimo nuosto
lių už tuos streikerius kurie gy
veno kompanijų namuose. Mat, 
kompanijos sako kad delei tų 
streikerių gyvenimo jų namuo
se jos negalėjo ten apgyvendint 
kitų darbininkų kurie butų dir
bę ir per tai kompanijos panešė 
didelius nuostolius. Planuojama 
iškelti bylą prieš angliakasių 
uniją reikalaujant milijono do- 
Jarių atlyginimo.
• Gaujų kovos. Po suvirš mė
nesio ramumos, Kalno distrikte 
atsinaujino mušeikų gaujų ko
va pereitą savaitę, kame nušau
ta vienas vyras ir du kiti su
žeista. šaudymesi ant Fifth 
avė. gręsė pavojus net pašali
niams žmonėms.

Tuos tris vyrus atėjęs išs'ivi
liojo iš pulrųimio vienas jų ne
va draugas eiti į kitą vietą. Iš
ėjus gatvėn, juos patiko auto
mobilyje sėdinti vyrai su šau
tuvais ir paleido ugnį. Po ąp- 
šaudytno mųąeikos pasišalino.

Vienas policijantas pasitaikė 
bųti netoliese ir pribėgdamas 
pradėjo šaudyt j jau važiuojan
tį šalin automobilį.

Visi tie nukentėjusieji yra 
Italai.

Dingų biznįerius. Pereitą sa
vaitę be žinios dingo daugelio 
krautuvių savininkas, George -J. 
įdegei Policijai po visą šalį be- 
jieškant jo, Lapkričio 26 d. mi- 
- • -. r, ";e jp . sunys^—17 .metų. avižiaus 

Įtudentak Motina liko cndžiau- 
siame susigraužime iš tokios 
ivigubos tragedijos.
~ Nušovė. Lapk. 29 d. Herman 
luber, 29 m., automobilių me- 
•hanikas, nušovė savo draugę, 
'Jellie Mahler, 38 metų, su ku- 
ia gyveno per 11 metų. Tra
gedija įvyko ant 420 S. Main 
■t., Westend. Jis paskui bandė 
tats nušišąuti^ęt* tik susižei- 
lė į galvą. Kaimynai pranešė 
loiicijai ir 'jis tapo suimtas ir 
risipažino prie žudystės.

DETROIT

Readinge, Pa., miesto majoru 
irinkta soęiaistas, William Ho- 
erter. Jisai nori pasirodyt ge- 
aširdžiu priimdamas algos tik 
6,000 į metus, kuomet tikreny- 
ėj ta vieta duoda apje $20,000 
er metus laiko. Kitus $14,000

Fordo gudrus sumanymas. 
Visą pusę metų eina kalbos apie 
naują Fordą. Fordas kai paty
rė kad žmonės ima žingeidau- 
tis, tyčia sumanė užtęsti laiką, 
publikacijos tikslu, ir naujo sa
vo automobilio parodymą užtęsė 
iki Gruodžio 2 d.

Kas tokio butų jeigu Fordas I 
sumMnė išdirbti savo fordukus 
panašius į kitus automobilius? 
Jeigu butų sumanęs išdirbti vi
sa nepanašius tai kas kita: tada 
butų svarbu pamatyti1. Prie to 
šią gadynę automobilis, koks jis 
nebūtų, nėra jokia naujiena.- O 
dabar matom kaip Fordui pasi
sekė su judint visą pasaulį.

Gruodžio 2 dieną pirmu sy
kiu parodyta viešai naujas for- 
dukas. Parodyta Amerikoj, Ka
nadoj ir Anglijoj.

Iš kitos pusės ir gerai tokia 
publikacija daryt, nes jau dabar 
apskaitliuojama jog 1928 me
tais tų naujų modelių fordukų 
’.šdirbimui bus ' išleista netoli 
$800,000,000. Taigi bus darbo 
gana gausiai. O kai Fordas va
ro darbus eina darbai ir kitose 
srityse turinčiose bent ką ben
dro su juo.

Suvienytose Valstijose įvai 
jose srityse yra 33 punktai kur 
fordukai subudavojama iš su
gabentų dalių ir išplatinama Į 
sandėlius pardavimui. Per visą 
pasaulį yra dar keliolika Fordo 
punktų.

‘ Dabartiniu laiku sako Fordo 
dirbtuvėse Detroite dirba 70,000 
'įmonių ir jie uždirba daugiau 
negu uždirbdavo 90,000 darbi
ninkų pirmiau.

Naujas Fordo automobilis bus 
oficialiai vadinamas Model A. 
Jau virš mėnuo laiko kaip Det
roito dirbtuvėse tie fordukai 
buvo gaminama kasdien didina
mu skaičium.

Ne tik Fordas pats tiki pada
ryt didelius pelnus ateinančiais 
metais, bet jis pranašauja kad 
abelnai visoje šalyje ateis ge
resni laikai. Valstybės turtai 
didėja, sako jis, paskiri žmonės 
turi daugiau pinigų, valdžia ma
žina taksus ir bizniai ekonomiš
kai persitvarkę stengiasi judė
ti visose linijose.

Mikas Petrauskas ruošia po

čiams operetę “Užburtas Kuni
gaikštis”. Parodymas “Birutės” 
pereitą mėnesį Detroitiečiams 
labai patiko.

Prie to gerb. kompozįtorius 
tvarko keletą kitų veikalų: “Mi
lijonierių”, “Prieglauda”, “Gi
rių Karalius”, “Vaikas ar Mer
gaitė”, kurie gal po Naujų Me
tų bus pastatyti scenoje.

PAJIEŠKOJIMAI

s atiduos miesto iždui. Naujų Metų parodyti Detroitie-

Lietuvos Konsulatas Chicago- 
je jieško šių asmenų gyvenan
čių Amerikoje:

Anužis Jokimas, iš Suodo m., 
Kretingos apsk., gyveno kadaise 
Chicagoj.

Dcmanskis Juozas, atvyko A- 
merikon iš Latvijos, gyveno 
Chicagoj.

Grunkis, Vincas ir Mykolas, 
iš Mariampolės apsk.

Dautartas Petras, iš Rumšiš
kių v., Kauno ap. Gyveno Mor
ris, III.

Kasputis Jonas, iš Šaukėnų 
m., Šiaulių apsk.

Lipskis Klemensas, atvyko' iš 
Rygos, gyveno 'Chicagoje.

Laimas Antanas, gyveno ka
daise West Virginia valstijoj.

Kondrackis Vladas, gyveno 
kadaise Chicagoj.

Liskauskas Rapolas. Atsilie
pė jo žmona.

Pilinauskas Adolfas, iš Kel
mės miestelio.

Pinkauskas Jonas, iš Šimkai
čių v., Raseinių ap. Gyveno Ke
nosha, Wis.

Stapiunienė Ona, gyveno ka
daise Chicagoje.

Skakunas Antanas, iš Paeže
rių v.,. Vilkaviškio ap. . Prašo
mas atsilįepii del jobrolio My
kolo^ palaikų."

Sklenikas Juozas, iš Jurbarko 
v., gyvenęs Chicagoje.

Savadskis Antanas, Boguslb- 
vas, ir Petras, iš Kauno m. Gy
veną Chicagoje.

Vasiliauskienė Magdalena, lai 
-.tsiliepia arba prisiunčia savo 
adresą.

Valčiukas Juozas, iš Kelmės 
/., gyvenąs Chicagoje. *

Valiukas Juozas, iš Klebiškiu 
v., Mariampolės ap., gyveno ka
daise Barclay, III.

Vitkauskas Feliksas, gyvenąs 
Chicagoje.

Vėgėlė Jonas, iš Debeikių v., 
Utenos ap. Gyveno DeKalb, Ill.

Prašoma jų pačių atsiliepti 
arba žinančių apie juos suteikti 
kokia galima žinias.

Lithuanian Consulate
Rm. 1232, 608 S. Dearborn St. 

Chicago, Ill.

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Siunčiame pinigus Į LIETUVĄ, imokėjimas garantuojama
DOLARIAIS arba LITAIS, siunčiame kabeliu ir paštu.

Del informacijų rašykit:—Dept. D.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 Broadway New York

___________________Firma įsteigtą nuo 1872__________ (2-8) Į
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RSUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ i

______________________ :___________________________ 3
I Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 3 

organizacija Suvienytose Valstijose, |
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00. S4

v *4Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėtą $375,122.80 j 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15. S

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 3 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauną laikraili “T4- 1
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 3

Pomirtiniai skyriai — $150, 3.00, 600 ir 1,080. 3
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.09 savaitėj. 1

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: 3

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA |
307 Wv 30th Street New York, N. Y. 11

mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEmaD

New Castle, Pa. — Netoli čiąi 
aukuose rasta, beveik toj pa
čioj vietoj kur trįs metai ątgal 
įfgį toks 'pat atsitikimas buvo, 
lavonas jauno vaikino, turtin
guose rūbuose. Policija spėja 
kad tai gal pus auka juodran- 
kių. Kas tas vaikinas buvo nė
ra jokių pėdsakų.

Artistų Atvirutės 
po 5c.

BABRAVIČIAUS 
VANAGAIČIO

ir trijų ąnt vięp.o^s J* 
BABĘAVJČIAUS, 

VANAGAIČIO,
M. YOZVITO.

Vieną parsiduoda po 5c; Su 
prisiuntimu reikia pridėti 
po 2p {panašiai: 1c už 1, 
12c už 2, 17c už 3.)

Reikalaukit “Dirvoje”

Xi UJAŠLU

LIETUVOS FILOSOFAS VISUOMĮS LAN, 
KYS LIETUVĮ U KOLONIJAS

Kęliaudamas pp Amerikos 
Lietuvių Kolonijas naujos ty
ros tikybos kūrėjas Visudmis 
(Domas šidlauskis) laikys pa
skaitas su paklausimais ir gin
čais, pardavinės knygas, kvies 
rašytis naujos religinės organi
zacijos (visuomos) nariais. Jis 
jokiai' politinei partijai! nepri
klauso, paskaitose neliečia poli
tinių klausimų, ir tik paklaustas 
bešališkai praneša faktus iš vi- 
sokiariopo gyvenimo' Lietuvoje.

Pavienių kolonijų draugijos 
ar asmens gali jį kviesti daryti 
paskaitų pageidaujamomis te
momis, apmokant kelionės išlai
das nuo paskutinės prelegento 
buveinės iki kvietėjų kolonijos 
ir duodant butą ir užlaikymą 
pąskaitų laike.. Prelegentas pa
sidarys maršrutą, išanksto pra
neš paskaitų dienas ir tuo bu- 
du sutaupys laiką. Nuolatinis 
antrašas:

čių tikybą (Vaidevutybė) nuo 
katalikybės ?

8. Lietuvių tikyba bei bažny
čia turi būti tautiška.

9. Ką gero žmonijai gali duo
ti Lietuvių tauta?

10. Kaip pagerinti žmonių 
veislę ?

11. Kokia mano skelbiamoji 
tikyba (religija?)

12. Kaip Romos katalikai ne
leidžia įsigyventi tikėjimo 
yei Lietuvoje?

13. Kokių tikybų dabar 
randama?

Lenkę moterį nors velionis tan
kiai lankė ir Lietuvių bažnyčią.

Pamaldose dalyvavo 11 kuni
gų, kurių buvo keli Lietuviai. 
Lydint į kapus, aplinkinių mie
stelių majorai suteikė jam pas
kutinį patarnavimą nešdami jo 
karstą. Jis buvo visų myli-

mas ir žymus asmuo visame ap
skrityje.

Kadangi laidotuvių dieną ka
syklų dąugeįįs nedirbo ir kitos 
dar tam tikslui užsidarė, tai 
laidotuvėse dalyvavo didelės mi
nios žmonių.

Juoz. Basanavičius.

įNSKRIl
Sugalv

.bus talpnama sali 
įa Lietiniams. ; 
jįius j Lėtu visk us, 
invskuą sakinius.

! GAI

lais-

atsi-

SHENANDOAH, PA.

OPEROS ARTISTAS A. SODEIKA ATVYK
STA AMERIKON PAVASARĮ išniki žodžiai ir,

žada Aplankyt savo žinomas
Vietas ir žmones

1907 iki 1920 metų gy- 
Am etikoje įvairiose Lie-

Visuomįs (registruotiems laiš
kams dėti tikra pavardė) 
10440 — 117th St.

Richmond Hill, N. Y.-

Vitaičio Prakalbos
Lapkričio 23 d. čia įvyko S. 

E. Vitaičio, “Tėvynės” redakto
riaus, prakalbos SLA. reikalais, 
žmonių lankėsi mažai, matyti 
mūsiškiai jau nuo visko kultū
riško atšala ir 
resuoja.

Vitaitis yrą 
doąhrietis, jis
atvažiavo, čia dirbo, lavinosi, ir 
čia visi jo draugai ir pažįstami 
gyvena.

niekuo

senas 
čia iš

nesiinte-

Shenan-
Lietuvos

Nuo
venau
tuvių kolonijose, dirbdamas mu
zikos m,eno srityje, šiame lai- 
kotarpuje man teko pažinti ne
maža Lietuvių muzikų,- veikėjų 
bei šiaip Lietuvių diduomenės. 
Gryžus pagaliau. į savo tėvynę 
esu pasižymėjęs kuriamame 
darbe Lietuvos Valstybinės O- 
peros, kur ir dabar tebedirbu.

Mano pragyventas Ameriko
je nemažas laikotarpis iššaukė 
manyje pasiilgimo jausmą prie 
buvusių mano jaunystės drau
gų bei pažįstamų. Todėl suma
niau juos atlankyti ir prie pro
gos pasirodyti kokią esu pada
ręs pažangą muzikos mene.

išan- 
savo 

drąu- 
šiaip

pakoncertuoti. Taigi kad 
ksto tinkamai sutvarkyti 
maršrutą prašyčiau savo 
gų, muzikos veikėjų ir
gausingos Amerikos Lietuvių 
diduomenės, kur tik butų pagei
daujami mano koncertai, atsi- 
iiepti pas manę iki Vasario 20 
Operos artistas A Sodeika atvy 
dienai 1928 pietų, žemiau nuro
dytu antrašu:

A. SODEIKA 
Jononio 15 Nr. Kaunas 

Lithuania.

Paskaitų temos:
1. Kodėl aš įkūriau ir skelbiu 

naują tikybą?
2. Kas tai tikyba ir kuo ti

kybos skiriasi savitarpyj ?
3. Kaip dabar tikimą Lietu

vių?
4. Kuo Romos katalikybė blo

gesnė už kitas tikybos ?
5. Kaip žmonių supratimas 

keitėsi apie dievybę, sielą, po
mirtinį gyveni'Aią, ir tt.?

6. Ar tisomd tikyboms yra 
priešingas tyrasis mokslas?
.. 7.. Kuo i^Kii’iasf • musų -prabą- nyčiojė, kadangi jis buvo vedęsljas ir, žinoma, kur pageidauk

Mirė Miesto Majoras
Lapkr. 1.6 d. pasimirė visų 

gerbiamas miesto majoras, tik
ras Lietuvis, Kazys Magadinga. 
Jis tarnavo jau trečią terminą, 
bet per pastarus aštuonis mė
nesius sirgo, ir nors visaip ban
dė gydytis niekas negelbėjo ir 
turėjo persiskirt su šiuo pasau
kiu.
.--•Laidotuvės įvyko Lapkričio 
23 d., labai iškilmingai. Laido
ta su pamaldomis Lenkų baš-į

šiam užmanymui įvykinti su
tikau kai kurias kliųtis, būtent 
iš pusės Operos direkcijos, kuri 
nenoromis nors ir trumpam ląį- 
įjui mąne išleidžią. Gąjpp pa
vyko susitarti, ir jau šį^pąyąsą- 
rį, t. y. Koyo mėnesio 1 dieną, 
1928. m., išvažiuoju ir manau 
pirmas koncertas įvyks Brook- 
lyne apie Kovo 10 dieną.

Kad tinkamiau sunaudoti sa
vo atostogas norėčiau kuopia/- 
čiau aplankyti Lietuvių kolonij-

ATVAŽIUOJA KIPRAS PET- 
RAUSKAS

Iš patikėtinų šaltinių patiria
mą kad Amerikon atvykstą ir 
kitas Lietuvos operos artistas, 
garsusis Kipras Petrauskas. Jis 
žada Ameriką pasiekti u&r pries’2 
Kalėdas. Jis irgi žada perva
žiuot Lietuvių kolonijas su kon
certais:’ Jeigu Kipras Petraus
kas atsilankytų, Lietuviai turė
tų garbę išgirsti dainuojant pa
sauliniai garsų artistą.

TMD. Centro Valdybą
K. S. Karpąyičius — Pirminjnkas 

6820 Superior Ave. Cleveland; O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkai

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

193 (Grand Street, Brooklyn, N. Y.
A. B-t Strimttjtis — Iždininkas

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

o

V

Camel
Cigaretai kurie užsitarnavo pirmą

vietą savo gerumu

Didžiausis pripažinimas suteiktas ei# 
garetams yra patvirtintas valdžios 
skaitlinėmis, kurios parodo, kad dabar 
Cameli^ yra daugiau surūkoma negu 
pirmiau. Pripažinimas 

ne tik keliu

Jei vįįį cigarę/gį butų taip geri kaip 
Camel, ms nieko jiegfrdėtupiėt apie fpe- 
dalį prirengimą, kad padalius cigaretę 
gerais def gerklės. Niekas negali užimti 

vietos f.ink{inįp tabako.

© 1927, B. J. Reynold" Tobacco 
Company, Winston-Salem,

daugelio—o

į liftai išris šitą g 
,{910 draugą adresi 
^ĮMONIŲ LIGOS

į ft SPRAGILAS 1 
MESIJOŠI

j ha in4 kada ger 

s has ii1 i boba Jieva 
HrojaiišSraiyti, ir ji 

ii | H vaikai pr 

psavop’adėjo ne til
* aJes fr ingius augin 

į' i Ringes, ir piisjiaiti

. j iįausti vyžį ir gir;
| tf ii paleistuvauji;
I a Dievulis sudumtjo 

I i ikint bloguosius ir u 
M lant žemės tvaną.
J ile pp tvano, kada 

j ifišo žmonių ii' 
irko ir pradėjo netikė

• 1 Dievulio žodžiams.. 
1 fflgiau tvanų nebus, jį 
j imariė pasistatyt sau; 
| (bokštą, ant kurios, 
I eigų liaujas tvanas 

| Ue ponas Dievulis pi 
1 jo per debesį kad ta 
i las yra smailas i \ 

■■ kad ant jo vistiek n
betų visi kurie tą bo. 

j darojo, d tik koks vi 
’į Mėlis, tai paėmė 
pynėbokšto būdavo;

j birius kad jie nesu; 

, to ir negalėtų bokšte 
į Ale kai sumaišė Ii 
I ai sumaišė ir prot 

1 no tos dienos daug 
; as Dievulis negalėje 
j tvariniais rodos g.

j Žmonės išsiskirstė 
anės dalis, išsimairi 

j ilgas spalvas — ge 

■ wiąs, rudas, bal 
' ir vėl užmiršę 
; ivulĮ ir pradėjo gi 
I lokius mamonus.
I Vieni garbino veršiu 

i telyčias, kiti karves 
j itius; kiti ožius, kiti 
| s,, kiti arklius, kiti 
I įkiti paukščius, kiti 
I Is, kiti medžius, kiti 
| is, 'kiti kalnus, kiti 

j J i, kiti mėnulį, kiti s 
1 bti kometas, kiti žva 

'1 į kiti vandenis, kiti 1 
1 kiti varles, kiti čerep 

vėžius, kiti veji 
•■žaibus, kiti griaustii 
ri-kitokius daiktus ir g 

ja kaip šitaip ant žemi 
■^3 Dievulis labai supj

J pradėjo žmones bau 
J Ižemės drebėjimais, žai 
i ^perkūnais, šalčiais ii

isavop'adėjo
& ir rugius-

d'

O ^is, jurų užsiliejimais



uis asmuo visame ap-
D I ,R V A

laidotuvių dieną ka- 
elis nedirbo ir kitos 
tikslui užsidarė, tai 
dalyvavo didelės mį- 

I-
Jura, Basanavičius.

■t

SANSKRITO GALVOSŪKIAI
Sugalvojo gerb. Spragilas

Čia bus talpnama sakiniai smcvės Sanskrito kalba, gimi
ninga Lietuviams. Atidžiai suskirstykit šiuos Sanskrito 
žodžius j lietuviškus, ir gausit iš jų jums gerai žinomus 
Lietuvišku^ sakinius.

GALVOSŪKIS No. 2

PALANGOS PONAI TIS
Svarbi Naujiena Teatrų Vaidintojams

nebus, mergina nutaria “apsirg- B „ ! EL _ _ if&n b O S0 a— B
ti” mėnesiui laiko kad nereiktų [(jįK3S SlUSI K3le(lU 0BV3O3S 
išvažiuot iš Palangos, ir po to | c c

.IKA ATVYK- 
SARI
ti Taigi kad išan- 
lai sutvarkyti savo 
ašyčiau savo drąu- 
i veikėją ir šiaip 
jnerikos Lietuvių 
:ur tik butų ęagei- 
10 koncertai, atsi- 
me iki Vasario 20 
te i Sodeika atvy 
tetą, žemiau nuro

tą!
SOW

115 Nr. Kuinas 
Lithuaiėa.

JA KIPRAS PET- 
AUSKAS 

inu šaltinių patiria- 
įerikon atvyksta ir 
;os operos artistas, 
iras Petrauskas, jis 

ką pasiekti sir priešsr 
's irgi iada perva-į 
«į kolonijas su ta
ip Kipras Petraus- 
tytą, titanai turė-F 
gįrsti dainuojant pa
ršu artistą. A

NA UJAŠLU OTAG. ERIA UŠLU O JA
(Lietuviški žodžiai ir jų raides eina ištisai, be sumaišymo.)

Kas teisingai išris šitą galvosūki ir prisius juos iš dviejų numerių, 
su 5 savų draugų adresais kurie “Dirvos” neskaito gaus DYKAI 
knygelę “ĮMONIŲ LIGOS” (pridėkit 2c štampą persiuntimui)

GERB.

GŪŽTELĖ

entro Valdybą 
čius — Pirmintes 
t>r Avė. OmluąO.
> — Vice-Pirmininksi
Street, Bacm,

— Šeinium 
:reet, Brooklyn, N, L 

į_ — Zrotinieku 
121, New'York City

ir žemės atsivėrimais; tva
nais ir sausumomis. Ale ir 
dabar nieko nepadarė, ba 
žmonės pakėlė revoliucijas 
ir pasikėlė sau į dangų sa
vo dievus. Ir dabar dangu
je gyvena šimtai dievų, ku
rie visi nori būti vyriausiais 
ir nepripažįsta jokių kitų.

Žydai ten turi savo dievą,, 
Katalikai savo, Mohameto- 
nai savo, Persai savo, Indai 
savo, Chinai savo, Japonai 
savo, Rusai savo, ir turi sa
vo dievus ir šiltų ir šaltų 
kraštų žmonės, ir kožnas 
savo garbina.

Lietuviai turėjo daugybę 
savo dievų, ale jie visi jau 
išnaikinti ir Lietuviai pasi
davė po Lenkų ir kryžiokų 
Dievu. Nuo to prasidėjo 
Lietuvių bėdos ir vargai ant 

"" -J ašarų pakalnės.
- Aie ilgai taip negalėjo bu-

kuiP

ugeM 
|jJĮĮ»d

[ GERB* SPRAGILAS APIE 
ĮLitfŠ?LJA MESIJOŠIŲ

I Aną meti kada gerb. -Ą- 
į domas ir ji boba Jieva buvo 
Į iš rojaus svaryti, ir jų vai

kai ir vaKU vaikai prakai- 
ftu savo p’adėjo ne tik sau 
P bulVes it rugius auginti' ale 
Į ir vynuoges, ir pkakaituoda- 
Į Hii *špausti vyną ir girtųok- 
I liauti ir paleistuvauti,’ po- 
Į’nas Dievulis sudūmojo pa- 
L'’naikint bloguosius ir užlei- 
į do ant žemės tvaną.

Ale po tvano, kada vėllšiož 
į priviso žmonių ir jie vėl -iš-i“ "a
■ tvirko ir pradėjo netikėt po- ti, ba po nauju Dievu Lie- 
I no Dievulio žodžiams., kad tuvių tarpe prasidėjo vaidai 
K daugiau tvamj nebus, jie ūž
ti simanė pasistatyt sau aukš- 
I tą bokštą, ant kurio suliptų 
| jeigu naujas tvanas butų. 
I Ale ponas Dievulis pažiurė- 
| jo per debesį kad tas bokš- 
p tas yra smailas Į viršų ir 
L kad ant jo vistiek neišsigel- 
: betų visi kurie tą bokštą bu-

davojo, o tik koks vienas iš-
| tvirkėlis, tai paėmė ir su-
■ pynė bokšto budavotojų lie- 
I. žuvius kad jie nesusišnekė- 
| tų ir negalėtų bokšto baigti. 
I Ale kai sumaišė liežuvius 
f tai sumaišė ir protus. Ir 
I nuo tos dienos daugiau po- 
L nas Dievulis negalėjo su sa- 
U vo tvariniais rodos gauti... 
B Žmonės išsiskirstė į visas 
Į žemės dalis, išsimainė į vi- 
Rteokias spalvas — geltonas, 
! raudonas, rudas, baltas ir
' juodas, ir vėl užmiršo poną 

. Dievulį ir pradėjo garbint
I’ visokius mamonus.

Vieni garbino veršius, ki
ti telyčias, kiti karves, kiti 
jaučius; kiti ožius, kiti avi
nus, kiti arklius, kiti par
šus, kiti paukščius, kiti gy
vates, kiti medžius, kiti ak
menis, kiti kalnus, kiti de- 

labesis, kiti mėnulį, kiti sau- 
Kį- lę, kiti kometas, kiti žvaig- 

. ždes, kiti vandenis, kiti žu-
■ vis, kiti varles, kiti čerepo- 
Į tas, kiti vėžius, kiti vėjus, 
I kiti žaibus, kiti griaustinį, 
į kiti kitokius daiktus ir ga- 
į lūs.
g Ale kaip šitaip ant žemės 
■darėsi, Dievulis labai supy- 
r'ko ir pradėjo žmones bau- 
I. gint žemės drebėjimais, žai- 
| bais ir perkūnais, šalčiais ir 
L karščiais, jurų užsiliejimais

ir nesutikimai: ponai vargi
no ir skriaudė prastuolius, 
kazokai žudė priešingus (to 
Dievo pateptiniui carui, ku
nigai jodinėjo ant žmonių 
sprandų kaip ant mulų; ir 
kada atėjo nauja gadynė 
dar didesnis pasidarė suiri
mas Lietuvių tarpe: atsira
do daugybė partijų ir parti- 
jėlių kurios kožna turi sa
vo ministerių kabinetą, vi
sus atstovus į Seimą ir savo 
kandidatą ant prezidento, ir 
kožna baisiausia kovojo už 
rinkimų laimėjimą kad ga
lėtų užvaldyt Seimą, o per 
ji ir šalį ir pastačius savo 
valdžią galėtų priverst ki
tus šokt pagal jų dūdą.

Viskas tas buvo matyt ir 
dabar matosi ir tęsiasi jau 
per netoli dešimts metų nuo 
Neprigulmybės Gadynės at
sidarymo.

Kad to negali būti ir geri 
Lietuvos vaikai nekentėtų 
bėdų ir priespaudos po poli
tiškom letenom, kelis sykius 
Kaunas buvo tvanu korotas, 
ugnia gąsdintas, sumiši
mais baugintas, ir kitokie 
persergėjimo ženklai buvo 
duoti, ale vis niekas negelb
sti.

Tada senas dievas Perkū
nas, matydamas kad nauja
sis Dievas nieko nepadaro 
atgrąžinimui žmonių į pro
tą, atsiuntė Lietuvai naują 
Mesijošių, kuris - turėtų vi
sus mokinti, gaivinti juose 
išmintį ir proto ugnį kurti, 
skiepyti meilę ir dorą, ir tas 
Mesij ožius pasileido skersai 
ir išilgai Lietuvą skelbda
mas savo mokslą ir moky-

Šiuomi skelbiu teatrų vaidin
tojams bei dramatiškiems rate
liams ir šiaip draugijoms jog 
neužilgo “Dirvoje” pasirodys ir 
paskiau bus išleista knygelėje 
nauja komedija, antra iš cik- 
liaus Amerikiečių lankymosi 
Lietuvoje, kitaip sakant, bus tą
sa tos pačios “EKSCELENCI
JOS”, kurią jau Amerikoje šiuo 
kartu plačiai vaidinama,

Naujos komedijos vardas yra 
“PALANGOS PONAITIS1”, tri
jų aktų, biskį trumpesnė už 
“EKSCELENCIJA”; reikalauja 
tiek pat vaidintojų, ir dedasi 
Palangoje.

Padidinimui juoko, ‘Talangos 
Ponaitis” sujungtas su “Eksce
lencija”, nors parašytas taip 
kad tie kurie nematė “Ekscelen
cijos”, o Snatys “Palangos Po
naitį” nejaus kad ten ko nors 
truktų.

štai kame dalykas:
Palangoj ilsisi ir reumatizmą 

gydosi Amerikietis Lietuvis, su 
juo yra jo žmona ir jų Ameri
koje augus duktė, kurią parsi
vežė Lietuvą pamatyt.

Ten Palangoj ta mergina su
sipažįsta su vienu vaikinu ir 
viskas einasi gerai, bet jis sle
piasi ir nesisako kas jis yra. 
Ir tas dar nieko, ypač tai mergi
nai. Bet štai ten atsibaladoja 
Ir vienas Amerikietis senbernis 
butlegeris, kuris savo pinigais 
pradeda vilioti tą merginą ir jos 
tėvus, ir neatleidžiamai užsime
ta merginai ant sprando.

Dabar atvažiuoja į Palangą, 
mt “honey moon”, iš Kauno 
u savo jaunikiais Bumblienė ir 
oš duktė, —— su tais vyrais ku- 
•le jas išgelbėjo Kaune nuo to 
‘Ekscelencijos’^ Susitikę su sa- 
.'c pažįstamais džiaugiasi'.

- Tie iš Kauno pribuvę svečiai 
‘pslžiuri kad ten Palangoj suki- 
lėjasi ir “Ekscelencija” su savo 
‘sekretorium”. Tuoj prasideda 
sujudimas ir kalbos apie tai kas 
atsitiko su jom Kaune. Mote
ns kurias anie apgavo nori už- 
rg'nti, bet jų jaunikiai norėda- 
ni būti didvyriais dar labiau iš
pučia tą atsitikimą, ir rasti Pa- 
angoj pažįstami Amerikiečiai 
'iską sužino.

Dabar lieka tik jiems saugo
tis nuo to “Ekscelencijos”, bet 
nors ir persergėti,, tas butlegeris 
>enbernis ir jo businti uošvė 
v’.stiek pakliūva į jų nagus, tik 
mt .laimės užeina tiedu jauna

vedžiai, kurie Kaune patįs buvo 
apgauti ,ir išgelbėjo savo mote
ris, išgelbsti ir šituos du.

“Ekscelencija” suseka kad 
Palangos Ponaitis — kurio pa
ėjimo niekas nežino — susidė
jęs su ta Amerikiete mergina. 
Jie jau žino kad tos merginos 
.tėvai pinigų neturį, bet žino 
kad tas jos jaunikis butlegeris 
turtingas. “Ekscelencija” užsi
puola tą Ponaitį kalbint sau į 
kompaniją Amerikiečius apgau
dinėti, manydamas kad Ponaitis 
sau vienas iš to sau pragyveni
mą daro. Ponaitis atsisako su 
jais ką bendro turėti ir pasišali
na nuo jų, už ką jie žada ker
šyt.

Butlegeris labiau ir labiau įsi
kalba savo draugams Amerikie
čiams kad jam reikalinga ta 
mergina, ir jam padeda piršti 
iš Kauno atvažiavę jaunave
džiai, jų pažįstami, pridėdami 
vis kad ta mergina turėtų sau
gotis Lietuvos ponaičių, nes il
su ja jie gali taip padaryt kaip 
padarė su jais Kaune.

Mergina visais budais kovoja 
prieš visus, bet negali išlaikyt 
kovos, motina verčia sutikt but 
to senbernio žmona, nes jiems 
pinigų stoka parvažiuot į Ame
riką.

Mergina susitinka šit savo pa
žįstamu Ponaičiu (kuriedu jau 
karštai susimylėję) ir reikalau
ja kad jis pasakytų jai nors da
lį savo paslapties: kodėl jis ne- 
išsiduoda kas jis toks yra. Jis 
pasiryžęs nesakyt, nes žino tik
rai kad per ją sužinos ir kiti ir 
bus jam blogai.

Mergaitė verkia; bai-asi-, ža- 
Įda nusiskandint arba tekėt už to 
senbernio jeigu Ponaitis nepa
sakys jai savo, paslapties', ir jis, 
suminkštinta savo širdžia su
tinka pasakyt. Jau ims ir pradės 
pasakot, kaip štai pas juos atsi- 
anda tas senbernis ir nutrau

kia jų kalbą. Ponaitis išeina, 
senbernis bara merginą kam su 
nepažįstamais susideda, o igno- 
-uoja jį. Neužilgo pareina jos 
ėvai, senbernis apskundžia ką 
natė, ir visi (sykiu ir jauna me
džiai) užpuola merginą perkal
bėt kad išsižadėtų to Ponaičio, 
tikrindami jai kad jis yra vie
nas iš tų Kauno Židikų. Pri
verčia ją parašyt Ponaičiui lai
šką su įsakymu kad jis daugiau 
nas ją neitų, ir ruošia su sen
berniu sugertuves.

Pareina pas juos vienas iš tų 
jaunavedžių, kuris praneša vi

persiskirta su ja, nes ateina jos 
jieškote jai.

Subėgę jos namiškiai nu
džiunga radę ją gyvą, pradeda 
pasakot apie tą Ponaitį, bet ji 
nenori jų klausyti, tik išsidera 
tėvų likti Palangoj dar mėnesį 
laiko... .

Kas tas “Palangos Ponaitis” 
patirsit skaitydami tą komedi
ją “Dirvoj” arba matydami vai
dinant.,

K. S. Karpavičius, 
“Ekscelencijos” autorius.

NAUJI 
“JUODO KARŽIGIO” 

REKRUTAI
Visi mokėjo po $1.25: 

Stasys Lučinskas, vietinis! 
Ona Krunkaitienė, vietinė. 
Mikclas Sėlius, Vietinis. 
Petras Stačiauskas, iš Pitts

burgh, Pa.
Jonas Lisauskas, iš Detroit, 

Mich.
Juozas Arlauskas, iš Chicago, 

Iii.

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.

. , .“DIRVA”
3£2O Superior Ave. Cleveland, Ohio

PUIKUS PASVEIKINIMO LAIŠKAI TINKAN^g^^V
TI GIMINĖMS LIETUVOJE - KALĖDOMS |

IR NAUJIEMS METAMS - PUIKI DAINA
KURE PATIKS NE TIK GAVĖJAMS, |

BET IR JUMS KURIE SIUSIT

(Ši Daina atspausdinta ant didelio gražaus liniuoto popierio, tin
kamo rašymui. Spausdinta raudona ir žalia spalva su Kalėdi
niai apvadais ir Kalėdų Dieduku bei kitais švenčių šimbolais.

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

Siu kit Pašto Štampais.' Reikalaukit “DIRVOJE”

Vienuolyno Slaptybes

lamas visus nenaudot blo- 
rų norų siekimui ko nors 
reru vadinamo.

Ale po daug jo pastangų, 
po didelių bandymų jis tu
rėjo išvažiuot iš Lietuvos ir 
atvažiuot į Ameriką, ba ten 
žmonės perdaug ištvirkę, 
perdaug nežino ko nori, ir 
nori to ko nereikia; apakę 
politiškai nenori klausyt ge
rų pamokymų ir bandyt ge
rais keliais siektis tiktai to 
ko labiausia reikia ir kas 
nedaro skriaudos kitam.

Neužilgo Lietuvai pradės 
rodytis nauji persergėjimo 
ženklai, nauji apreiškimai 
politikieriams pamesti vai
dus ir norus šiltų vietų, o 
imti dirbti šalies labui.

Ką tas naujas Mesijošius 
atrado Amerikoj tarp Lie
tuvių ir ar apšvies jų pro
tus gerb. Spragilas pasakys 

Į kitą kartą.

siems naujieną —■ ką patyrė 
apie tą Ponaitį, kas jis toks 
yra. Visi eina į kitą kambarį 
pažiūrėt kur ta mergina (kuri 
po parašymo laiško juos paliko 
ir verkdama nuėjo gult), pama-

Buvo po 1.00 Dabar 50c.
to kad jos kambaryje nėra.

Ta nabagė per langą išbė
go ir dingo. Visi bėga į pajūrį, 
supranta kame dalykas.

Ponaitis jau buna gavęs jos 
laišką, perskaitęs, ir iš susi
graužimo irgi nubėgęs į pajūrį. 
Nakčia netoli vandens jiedu su
sitinka, visai netikėtai, pasisa
kydami kad ėjo skandintis....

Dabar Ponaitis jai išpasakoja 
savo paslaptį — kaip jis net 
prie vyskupo prisieką padarė ir 
užtaį negalėjo jai nieko pasisa
kyti iki laiko. Ji sužino kasi jis 
yra, žino' ir anie visi, ir dabar 
mergina nusigąsta kad'tikrai jį 
pražudė kam reikalavo išpasa
koti jai paslaptį. Bet Ponaitis, 
pasako jai kad gal dar blogai)

L Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didele 
knyga — viso 152 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 pridėdami savo aiškų vardą ir adre
są. Galit siųsti pašto štampais, po 2c arba kitokiais.

KAS PRISIUS “DIRVAI” VIENĄ NAUJĄ METINĮ 

SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIĄ KNYGĄ 

VISIŠKAI DOVANAI!

"DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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pt MERIKOS skauda užpiP 
ęi^dyjtą Aė^ąmoriite nęšąmo- 
^Hęm^p'jo^^'šįiąwą.;pą 
Viską1 !^|wĮ^tp^a^a^

r6p.o^icĮj^'-4ps>ndU, 
H-nękenčia dabartinės'^val
džios. - Jai viskas šma’gu ū- 
piė, .Lietuvą perspausdintų 
tik negeistinos geros žinios, 
kurias prisiunčia Elta.
’ Jau kelis sykius buvo ‘nu
verstas’ Smetona ir Volde
maras, jau, keli sukilimai 
“įvyko’’; per- kelias "pastaras 
dienas. O kai ateina vėles
ni pranešimai ir sako kad 
Voldemoras ir Smetona dar 
Kaune ir tą ir tą daro tai 
tos žinutės lyg butų visai 
nereikalingos mums Ameri
kos Lietuviams žinoti. To- 
kis tai yra taktas įšėlusios 
partijinės kovos.« *

Iš ko tas, išsivystė? Nagi 
iš kelių tokių įšėlusių social
demokratų pabėgėlių iš Lie
tuvos. Jie sušaukė Rygoje 
neva “Lietuvos išeivių kon
gresą”, keli tuzinai vyrukų . 
išviso, ir tarėsi kaip pasi
gauti Lietuvos valdžią į sa
vo rankas. Bet tuos “kon- 
gresininkus” tuoj pasigavo 
Lenkai: jie pasiūlė, jeigu 
“kongresas” nuvers dabar
tinę Kauno valdžią, kuri ne
išsižada 'Vilniaus, ii pati iš
sižadės ii sutiks atiduoti

.*------------------------------------
Ką Varšava ant Maskvos 

[ persergėjimo nelysti į Lie
tuvą pasakė? Nagi Lenkų 

! laikraščiai “išsijuokė” iš tos 
sovietų notos ir... ‘nutarė’ 

, pavesti ginčą tarp Lietuvių 
ir Lenkų Tautų Sąjungai.

Kokį ginčą? Juk visi 
ginčai iš senai jau pavesti 
Tautų Sąjungai. Na, tai čia 
Lenkų paslaptis.... Mask
vos nota gal but buvo per- 
didelėm raidėm rašyta ir 
Varšava pamatė kad Lietu
vių išdavikų būrelis perm*-1- 
žas ką nors pradėti prieš 
Kauną. Jeigu lys patįs Len
kai po priedanga “kongre- 
sininkų” Maskva gali užeiti 
ant kulnų.

varstį Kaiui’Ą valdžią

tą-pat miuti. kalu me 
tais Sik a - pažadės 
socialistams pagalbą, bet po 

‘ to patįs ateis ir užims Kau 
ną ir visą Lietuvą....)

Išdavikai matyt tikėjosi 
- paramos iš Lietuvos social- 

r ^demokratų. Bet tuo tarpu 
b pasirodė kad Lietuvoje jų 

draugai “kongreso” vadus 
'■ suspendavo ir pasmerkė.

Kaip Dabar Socialis
tams Teisintis?

i Bolševikai gavo progą įkišti 
. lazdą į musų socialistų sukleru

sius ratus. Rygoj “išeivių kon
grese” Lietuvos socialdemokra
tų tūzas Plečkaitis, užsimanęs 
atgaut, valdžią į savo rankąs, 
siūlė Lenkijai Vilnių kad tik 
Pilsudskis pagelbėtų jam nu
versti “fašistų” valdžią.

“Naujienos” pagyrė Plečkai
čio žygį ir pastangas, bet “Vil
nis” atvirai pasako kad tekis' 
Plečkaičio sumanymas yra 
gas ir tai yra pasirodymas 
socialdemokratams nerupi 
tuvos žmonių reikalai, o 
rupi būti valdžioje, nežiūrint’ 
kokiomis priemonėmis.

Dabar musų komunistams at
ėjo proga pasirodyt patriotiš
kais, stoti už Lietuvos nepri
klausomybę, ir proga sumalti 
socialistus į skudurus.

“Naujienos” džiaugėsi Tau
ragės socialdemokratų žygiu, 
kur jie net plėšimu atsižymėjo, 
džiaugėsi ir Rygos “kongresu”, 
kur socialdemokratai turėjo su
planavę parduot jei ne visą Lie
tuvą Lenkams tai bent Vilnių.

Kada gauta žinios iš Lietuvos 
jog tą Rygos “kongresą” spauda 
smerkia, “Naujienos” ir “Kelei
vis” netikėjo ir smerkė tuos ku
rie smerkė Plečkaitį ir jo išda
vikų saiką. .

Bet nelaimei, ateina iš Lietu
vės žinios nuo pačių socialde
mokratų kad jų centras Plečkai
tį ir Paplauską suspendavo už 
tą išdavikišką darbą — pasisiū
lymą Lenkams “nuversti” Lie-

I tavos valdžią.... “Naujienos” 
' ima rašyti plačius “pateisini-

blo- 
kad 
Lie- 
tik

¥ 4^

Bet šitą skaitant, reikia 
turėti mintyje tą kad viskas j 
kas čia minima buvo dar to
limos galimybės Lenkų puo
limo, buvo tik tokios mintįs, 
kurias jiems sukėlė Lietu
vos išdavikai socialdemo
kratai, kurie žadėjo Vilnių 
atiduoti Lenkams formaliai 
ir oficialiai.

Amerikos Lietuviai štai 
ką turi aiškiai įsitėmyti: . 
Lenkai per amžius, ir da- 3 
bar, ant Lietuvos tyko, ir , 
ne pirmu sykiu giąsiria pra- ( 
ryti Lietuvą: tą darė prie 
kitų musų valdžių, o ne tik 
prie dabartinės, taigi ką 
Lenkai svajoja savo pami
šusio j makaulėj nėra jokia 
kaltė jokios Lietuvos val
džias. Ką musų laikraščiai 
aiškina yra tik jų nerimta 
kova su sau priešinga parti
ja, kuriai visų bėdas verčia! 
ir žmones demoralizuoja. Imus” išdavikų, nenorėdamos

Ko Lenkai šokinėjo? Jie 
turi mat priekabę prie, Lie
tuvos už pereitą vasarą už
darymą kelių Lenkų moky
klų Lietuvoj, nedavimą nau
dotis Klaipėda, ir kitas prie
kabes. Tokį fermą pakėlę,; 
(jeigu tie Rygos išdavikai 

t • butų ėję su Lenkų parama į 
Kauną), Lenkai paskui nu

sisekę ir užgrobę Lietuvą bu
tų turėję pasiteisinimą kam 
jie tai padarė.

Jeigu kokis Lenkų žygis 
ant Lietuvos butų daryta 
tai butų buvę daryta per so
cialdemokratų IŠDAVYS
TĘ, o ne del Lietuvos val
džios kaltės, nes prie jos nei 
Lenkai nei kas kitas neturi 
jokios priekabės kaip tik už 
neatidavimą Lenkams Vil
niaus. Kas kam apeina ko
kia partija Lietuvoj valdo ir 
kaip? Ir jeigu negerai val
do tai ne vienoj Lietuvoj 
taip yra, bet per visą Euro
pą, ir tas yra FAKTAS.

¥ ¥ ¥

Maskvai pasirodė perdrą- 
su socialdemokratų susiar
tinimas su Lenkais, ir sovie- 

ftai pasiėmė pęrsergėt Len
kiją nelysti į Lietuvą. ' Mas
kva gal but numatė kad tie 
“kongresininkai” peržiopli 
ir paklius į tokias pat pink
les kokias Lenkai padare su 
Suvalkų sutarčia.

Aš DAINUOJU.,..
(Iš “Galinos”)

Aš visad dainuoju linksma kaip paukštytė, 
Gyvenimas but be dainų man tamsus.
Ir liūdnas man butų pavasario rytas.... 
Be dainų — ai, butų likimas baisus!
Kaip gi be dainų pabustų senas miškas
Ir sutiktų beauštančią jis dieną?
Kaip gi be dainų išdygtų, štai, gvazdikas, 
Ir pražydėtų gėlelė nors viena?
Pasaulis del manęs atrodytų ankštas 
Jei dainos galingos nutiltų tiktai.... 
O tau, be dainų, jau senai išsvajotas, 
Kaip gi pasakyčiau: myliu aš karštai?....

Alytus. Ant. Skrinskis.

PALIKS TAS VISKAS....
Paliks mano dainelės tau visos n’išdainuotos,
Paliks kalbelės meilios tau neišpasakotos;

Paliks žodeliai švelnus pilnai neiškalbėti,
Paliks akelių žvilgsniai giliai neišžiurėti....

Paliks slapti takeliai musų neišmindžioti,
Paliks aukšti kranteliai musų nenusėdėti;

Paliks mėnulis skaistus musų neapkalbėtas, 
Paliks erdvių žvaigždelės musų nesuskaitytos.

Paliks sraunus upelis su mumis nekalbėjęs, 
Paliks audringas ežer’s musų neparegėjęs....

Paliks lankelės plačios musų neišmatuotos, 
Paliks lupelės saldžios tik tiek mažai bučiuotos.

Paliks margi žiedeliai musų nenuskabyti,
Paliks pavėsiai ramus musų neaplankyti.

Paliks žmonių kalbelės mudu neapkalbėję —
Nes mudu'persiskyrėm . visai trumpai mylėję-. • • •

¥ ¥ ¥

Paliks širdužė mano skausmuose surakinta,
Paliks liūdna krūtinė ilgėsiu nukankinta....

Paliks troškimai mano kurių neįgalėjau,
Paliks tik mintįs gražios: Tave tyrai mylėjau.. ..

Adonis.

A 
prisipažinti kad padarę klaidą 
užstodamos jų žygius. į į.

Kaip šiame reikale pįrigaitis, 
ir jį pasekanti kiti redaktoriai 
padarė negražų prasižengimą 
prieš tautą taip ir kitujose at
sitikimuose jis klydo ir klysta 
arba tendencingai varo išdavi
kišką politiką, o yra žmonių ku
rie jį seka ir jam tiki.

Kuo dabar atsispirs socialis
tai prieš komunistus? ’

M. V. Gogolis
BAISUS KERŠTAS

(Tąsa iš pereito num.)

III.
Pono Danilos sodyba buvo tarp dviejų 

kalnų siauroj lygumoj, kuri vienu kraštu 
jungėsi su Dniepro krantu. Neaukšti so
dybos namai-rumai; pirkia panaši į netur
tingų kazokų, joje viena svetainė; bet til- 
psta ir jis ir jo žmona ir sena tarnaitė ir 
dešimts vyrų samdininkų. Aukštai pasie
niais pritaisyta aržuolinės lentynos. Jose 
grūste sugrusta puodai, puodeliai, lėkštės 
ir kitoki rakandai. Ten pat yra sidabri
niai indai ir auksu aptaisytos taurės — 
tiek įvairios dovanos, tiek grobis įgytas 
karo metu. Žemiau jų kabo šautuvai} piš- 
talietai, jėtįs, aštrus kardai — gražuma 
ar prievarta atimti iš Totorių, Turkų ir 
Lechų, todėl nemažai jie apdaužyti. Žiuri 
į juos Danilas ir džiaugiasi turėdamas-am
žinas žymes primenančias jo laimingus žy
gius.

Žemiau prie sienų prisiglaudę lygiai 
tašyti aržuoliniai suolai. Prieš priemenę, 
prie lubų virvelėmis prikabintas kabo lop
šelis. Svetainės asla lygiai tvirtai moliu 
išgrysta. Ant suolų miega Danilas ir jo 
žmona; ant priemurio sena tarnaitė; lop
šelyje patenkintai krykščia mažas vaike-, 
lis; asloje knarkia išdrikę jauni vyrai. Ka
zokui maloniau miegoti po atviru dangum,1 
ant grynos žemės; jam nereikia nei šiltų 
patalų, n'ei minkštų pagalvių. Jam malo
niau žalioj pievoj miegoti, kuokštą kve
piančio šieno po gaiva pasidėjus. Jam jau
kiau esti vėlai naktį prabudus — pasižval- 
go į aukštai, dangaus mėlynume mirgsin- 
čias žvaigždes; perimtas nakties šalčio pa
sipurto — tas kazoko kaulams sveikaton 
eina; laisvai pasirango, sapnuodamas pa
murma; iš pypkės durno užsitraukia; jei 
šalta — tinkamiau kailiniais apsisupsto. 
Niekas nemaišo, niekas jam netrukdo.

Vėlai pribudo Burulbašas — po vaka
rykščių linksmumų reikėjo tinkamai pa
silsėti. Pribudęs atsisėdo apt kampe sto
vinčio suolo ir pradėjo valyti naują iš Tur
kų išmainytą kardą; o ponia Katrė, auk
siniais siūlais siuvo šilkinį rankdarbėlį.

Staiga į vidų, rūkstančia pypke dan
tyse, inėjo Katrės tėvas, jis buvo perpy
kęs, apsiniaulkęs; prisiartinęs prie dukters! 
piktai paklausė kode! taip vėlai namon 
gryžo. x

— Apie tai, tėve, ne jos bet manęs 
klauski! Ne žmona bet vyras tau pasakys. 
Nepyk, tam tikros priežastis buvo susida
rę! — tarė Danilas padėjęs savo darbą: — 
gal netikinčių kraštuose tas nesti — aš to 
nežinau.

Uošvio iš pykčio net veidas paraudo ir 
akis piktai sužaibavo.

— Keno gi pareiga jei ne tėvo apie sa
vo vaikus žinoti? — murmėjo senis sau po 
nosia. — Gerai, tavęs paklausiu: kur tąsė- 
tės per visą naktį?

— Čia jau kitas reikalas, brangus uoš
vi! Bet aš tau štai ką pasakysiu: aš ne 
tas kuris moterų nurodymų klauso. Moku

(T

Musų Palinkimas tik
Blogo Norėt

Musų laikraščiai ir nekurie 
veikėjai palinkę geisti kad tik 
kas blogo Lietuvoje atsitiktų, 
kad tik kas ką blogo apie ją pa
sakytų, o tada užtepa savo špal- 
tas, ir jus, žmoneliai, skaitykit 
ir demoralizuokites.

“Sandara” su džiaugsmu'pir
mame puslapyje patiekia savo 
skaitytojams straipsnį su tokia 
karunka an t galvių: “šalis Be 
Draugu”; “Lietuvai Gręsia Iš
nykimas”, “Tautų Sąjunga ne
sipriešins jei taikingos divizijos 
panorės pabaigti vaidus”; “Su
tverta kaip atspara prieš bolše
vizmą ši Pabaltės valstybė pasi
darė nebepakenčiama”.

Nors po tų antgalvių seka 
ir komentarai, bte vistiek ma
tosi kad dideliu noru tas bever
tis talpinta, nes pavesta žy
miausia vieta ant pirmutinio 
pušlapio. Išeina taip: kiti no
ri mus uiti, o mes tuos ujimus 
priimame ir dar pakartojame.

Tegul uja svetimoj Spaudoje 
jeigu ji ant tiek paika ir neži
no tikro dalykų stovio. Bet pa
likim savo špaltas verčiau tuš
čias negu, patįs save žudykime , 

■tokiame atsitikime kur nesima
to reikalo žudytis.

Senas patriotas Mikolainis ir 
tas toje pačioje “Sandaroje” už
pila druskos ir pipirų paskani- 
nimui to straipsnio, kad skaity- į 
tojai kuodaugiau jį rytų.

Straipsnį pagamino New Yor- 
ko Times . korespondentas Lin- j 
coin Eyre iš Berlino.

Mikolainis štai kaip pasūdo: 
“.... Lincoln Eyre piešia liud- j 
ną Lietuvai ateitį del dabartinės j 
Lietuvos valdžios, spangumo ir , 
pakvaišimo.... ”

Mikolainis, senas Ameriko- ] 
nas, o tik tiek pasirodo išma- j 
nąs politikoje. ... Ką koks ten j 
korespondentėlis nuvažiavęs Į ] 
Europą paims nupieš, “paprana- i 
šaus”, tai jau ir turį taip sto
tis?.... Ll'oyd George, Briand 
ii- Įeiti garsus Europos diploma
tai — kurių rankose net Euro
pos likimas buvo ir yra — per 
eilių eiles visokių pranašysčių 
Europai pridarė, o nieko neįvy
ko, nes gyvenimas, turi .savo ke
lius, o štai ims ir įvyks taip ^xxm ..±vx.u
kaip sugalvojo New Yorko Ti- ir ant žirgo gerai sėdėti ir tinkamai kar
ines korespondentėlis....

Ir vis neužmirštama pakal
tini Lietuvos valdžios: dėlto 
kad ne mano partija valdo tai 
ji daro tiktai blogą, o tas blo
gas, anot Mikolainio, štai prie 
ko privedė: privedė Times ko
respondentą PIEŠTI apie Lietu
vos likimą juodomis spalvomis. 

To musų priešams ir reikia, 
o mums kaip matyt' irgi tik to 
reika: kuo daugiau- kas papie
šiu juodai tuo daugiau druskos 
ir pipirų užsibarstę patįs ‘kad 
ryjame tai' ryjame.'> 

Surimtėkit, rašytojai, jeigu 
rimtumo stoka, o jeigu tuomi 
norit,, varyt negražias politikas 
tai prisiminkit kad dar yra ir 
GĖDA. " - s! ■

dą valdyti, ir daug dar moku.... Taipgi 
galiu ir visas paslaptis užlaikyti, ir kam 
nereikia tam nieko nesakysiu.

— Aš matau, Danilai, aš žinau kad tu 
nori ginčų! — Kas slepiasi bei slepia savo 
darbus to mintįs nešvarios.

— Kaip nori taip manyk, — tarė Da
nilas: — aš irgi manau. Ačiū Dievui, dar 
blogų žygių neturėjau; su gryniausia sąži
ne darbavaus stačiatikių tikybai ir tėvynei, 
ne taip kaip daro kiti niekšai; kada stačia
tikiai vyrai kraują lieja jų nematysi, tik 
vienas Dievas žino kur jie klajoja; o ka
ras baigėsi, tai visi kai alkani varnai ren
kasi jų vaisiais dalintis — nei ačiū kitam 
nepasakę.

— Klausyk, kazoke, atsargesniu buk! 
ar tu žinai.... neblogai šaudau — už šim
to žinsgnių kulka širdį pervers, o ir kardu 
muštis nepaprastai moku — žmogų į kruo-

Ant.-Fer. Max.
pas galiu sumalti, ir taip smulkiai kad ko 
šę galėtum virti.

— Aš pasiruošęs, — tarę Danilas, kai? 
į dą aukštyn iškėlęs, taip kaip žinodamas ko- 
į kiam tikslui jį kelia.

— Danilai! — garsiai surikę Katrė,. 
. griebdama jį už rankų. — Beproti, tik pa- . 
. žiūrėk prieš ką keli savo ranką! Tėvęįįi | 
. tavo plaukai pražilę kai obelės žiedaLnr 
. taip karščiuojies kai nesubrendęs jaunuo- 
, lis!
, — Katre! — suriko piktai Danilas: —
, žinok kad man tas nepatinka — savo pa- | 
. tarimus tik sau teik!

Kardai tik sušvilpė, abiejų ašmenis su-g 
sitiko, ir plieno degančios kibirkštįs į vi
sas puses lėkė ir krito ant abiejų kazokų, s 
Katrė gailiai kukčiodama išėjo į atskirą | 
kambarėlį, 'krito ant lovos ir ausis užsikim- j 
šo kad negirdėtų žvangančių kardų kirčių; I 
Ne taip blogai kazokai kovėsi kad kardų | 
kirčiai jos ausis butų nepasiekę. Jai gir- i 
dint smarkų kirčių žvangėjimą, širdis iš I 
skausmo draskėsi.

— Neiškentėsiu,' nepergyVetista,..... | 
Jau gal iš kūno sriaunais upeliaylu-ai^iF- ' 
teka. Aš čia sukniubus, o g# ten mano j 
brangiausis miršta — pagalboš^aukia! — j 
ir vėl, išbalus, nusiminus," gryz.a atgal Į 1 
kovojančių kazokų areną.

Kazokai vis be pertrauką kardais | 
vienas prieš kitą švytruoja — ibu vienas j 
kitam neužsileidžia. Silpnėja Katrės tė- | 
vas — puola jį Danilas; silpnėja Danilas | 
— puola ji piktas tfevas, ir vis vienas kitam 1 
nepasiduoda. Imasi. Susikirto.... Kai? | 
tai tik skamba, skamba, ašmenų šukės į vi-1 
sus šonus skrieja.

— Dieve, Aukščiausias! — suriko'Ka- j 
trė, pamačius kazokus imant šaunamus! 
ginklus. Užtaisė jie šautuvus ir gaidukus 1 
atlaužė.

Paleido šūvį ponas Danilas — nepatai- I 
kė. Prisitaikė tėvas.... Jis senas, jo įdu- ] 
busios akis jau taip aiškiai nemato kai jau- i 
no vyro, tačiau nevirpa jo raukšlėtos ran- | 
kos. Šūvis.... Susiubavo Danilas; šii- 
tas kraujas ištriško iš kairės rankos ir ; 
rdudonai nudažė žipono rankovę.

— Ne! — suriko jis: — aš taip pigiai 1 
savęs neparduosiu. Ne kairė bet dešinė J 
ranka hetmono gale. Ant sienos kabo Turi į 

’ kiškas pištalietas, jis dar nei karto mane | 
neapvylė. Eikš šian nuo sienos, senas ma- | 
no drauge, parodyk draugui savo galę! — ' 
Tą tardamas, Danilas ištiesė į jį savo ran- į 
ką.

— Danilai! — suriko alpdama Katrę, į 
griebdama jį už rankų ir kirsdama ant ke- į 
lių, — ne aš prašau tavęs. Man ir taip! 
mirtis — neištikima žmona bučiau kad gy-l 
venčiau mirus mano vyrui. Šaltos Dniep-į 
ro bangos priglaus mane — suteiks man! 
ramų kapą.... Bet pažvelgk į sūnų! Da-į 

j nilai, pažvelgk Į sūnelį! Kas priglaus vari į 
I gšą vaikelį? Kas jį pamyluos? Kas išmo-1 
I ‘kys ji .valdyti žirgą, kovoti už laisvę ir ti- j 
I kybą? Kas išmokys jį gerti vyną, puotaus I 
ti, ūžti, kaip garbingi kazokai daro? 0! i 
nelaimingas mano sunau, nelaimingas! Ta- | 
vęs negaili tikras .tavo tėvas! Pažvelgk į 91 
sunaus veidą, į jo meldimą'! Dabar tave | 
pažįstu! Tu ne mano vyras, tik laukinis ] 
vilkas. Tavo ir širdis bejausmė kai alka- 1 
no vilko. Aš tikėjaus tavo akmeninėj šir- | 
dyj jausmo kibirkštėlę įžiebti, nors lašelį 
pasigailėjimo rasti. O, kaip aš apsivyliau. 
Sunaus nelaimės tau džiaugsmą daro. Ta
vo kaulai karste nenurims, šoks, linksmini 
sis išgirdę kad niekšai Lechai kaip žvėrįs 
kankina tavo sūnų; tavo kaulai kazoką 
šoks kada tavo sūnus šauksis pagalbos lai
žomas liepsnos liežuvių, pjaustomas aš
triais peiliais! Nežinau! O gal ir norėsi 
iš šalto kapo atsikelti ir nors kepure aplink 
sūnų liepsnojančią ugnį užgesinti!....

(BUS DAUGIAU)
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1238. Pasaulių ratas. Astronomiškas aprašymas mū
šy saulinės sistemos su paveikslais. Vertimas 
J. Stropaus. Parašė K. Fiammerion ir S. Gla- 
zenap. So. Boston, Mass., 1911, pusi. 80 . 25c
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Pradžiuginkit savo draugus per Kalėdas — pado- 
vanokit jiems “JUODĄ KARŽYGĮ”

Juodas Karžygis
------------ Į Senovės Pasaka, Parašė VĖJAS. Į------------

T A T T Gatavas! 
JAU ii Tomas!

ir Svietas Juoksis sy 
kiu su Tavimi

BRONIAUS IR ONUTĖS 
KARUNKA

(Tąsa iš pereito num.)
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:avo kaulai taki • 
šauksis pagalbos M d 
zių, pjaustomas* . 
aū! O gal ir#®' j 
ir nors kepure apknk. j 
;nį užgesti- | 
.UGIAUį J | 

omiškas apraipu m- 
i paveikslai!. Vatan I 
. FUmtnerioi ir S. Gir f 
ss., WI1, pusi 80....."i

— Kad mes butume tokiais vadais ku
riuos visi sektų, kaip buvo Ardys, tai nei 
vienos dienos nelauktume, ir netrukus pul
kai apgultų Laukio pilį. Bet Ardžio nė
ra, o kitų tokių neatsiranda, — aiškinosi 
šeimininkas. — Jei aš vienas eisiu, kiti pa
bijos, nes nesu gana tvirtas, ir tada aš lik
siu nubaustas.

— Bet jeigu ir Ardys atsirastų, kas 
jam eis į pagalbų, kas siųs vyrus, o dar 
kur rasis ant syk gana vyrų apgulti Daug
upius? — išrodinėjo kaimietis.•

— Tikėk man, jeigu mes rastume Ardį 
ir jis sutiktų mus vesti, tuoj susidarytų 
galingi pulkai, o pergųsdintas Laukys nie-' 
ko daugiau nesumanytų kaip tik užsidaręs 
pilyje laukti iki ims badu gaišti.

Kaimietis vyras kuris sėdėjo ant aruo
do briaunos ir prietamsiame svirne kalbė
josi su šeimininku, atsistojo, išsitiesė ir 
įtraukdamas savin oro padarymui save dar 

^didesniu prieš kunigų, prašneko:
, —Kunige, aš esu Ardys! Aš parvy

kau atsiimti iš Laukio savo motinos žemę. 
Užtylėk ta iki laiko, o kolei reikės, reng- 
kis prie kovos.

Bet Ardys nespėjo pratarti tuos žo
džius kaip staiga valdovas griebė už savo 
kardo ir šoko ant jo.

Tuščiu maišu Ardys atmušė jo kardą; 
ir sugriebęs iš užpakalio Sarpį, spausda
mas per krutinę liepė nerėkti kad niekas 
neužeitų, iki jiedu neišsiaiškins dalyko.

— Ar esi Laukio šalininkas ar priešas, 
greitai sakyk! — sukandęs dantimi, spaus-! 
damas glėbyje kunigų teiravosi Ardys. — 
Jei šalininkas ir mane špiegavai, trenksiu 
į adverijų ir kolei atsipeikėsi manęs čia ne
bus. Jei priešas, klausyk mano kalbos!

Sarpis visas drebėjo Ardžio glėbyje.
— Paleisk mane! — rėkė kunigas. — 

Tu nesi Ardys, tu mane špi'egauji, ir aš no
riu kad tu iš čia neišeitum!

— Jeigu taip tai įsižiūrėk į mane ge
riau, — kalbėjo Ardys, ir nusinešęs pasta
tė savo nelaisvi prie durų prie šviesos.

Įsmeigė jis akis į tų tvirtų vyrų kuris 
save Ardžiu vadino, ir žiurėjo. Žiurėjo ir 
pradėjo pažint. Nors Ardys buvo apsi- 
dangstęs prastais skarmalais, apžėlęs ir 
susivėlęs, bet turėjo panašumų, ir Sarpis 
jį pažino, nes seniau jį gerai pažinojo.

— Ardy! tu išgąsdinai mane! Tikrai 
maniau kad su Laukio špiegu susiduriau. 
Iš kur atsiradai ir kodėl tokį prastų darbų 
dirbi?

— Sugryžau iš tolimų kraštų ir iš
girdęs tokias liūdnas žinias apie jūsų prie
spaudą, norėjau patirti kuris jūsų paten
kinti Laukiu ir ką manot daryti.

— Vesk mus kad ir rytoj! Mes eisim 
su tavim! — linksmai ir karštai kalbėjo 
kunigas. — Tuoj paleisiu žinia visiems apie 
tavo atsiradimų.

— Tylėk ir niekam neužsimink apie 
mane, nes rytojaus galim nesulaukti kaip 
pats Laukys atlėks čia su pulku ir mane 
suims, o tave nubaus. Lauk laiko ir ruoš
kis. Prie to, turim žinot kas daugiau su 
mumis eis, — aiškino atsargus vadas, Ar
dys.

— Visi su mumis eis. Aš sukviesiu 
kitus kunigus, buk ir tu, pasitarsim.

— Ne, tas negerai. Suseks mus Lau
kys. Jei nori, sušaukęs kelis suruošk me
džioklę, mane sutiksit girioje, neva pakly
dę. Pasitarsim ką daryt ir kada pradėt.

Medalis
Paspaudė Ardys ir Sarpis vienas ki

tam rankas svirne, ir persiskyrė. _ Ardys 
susikuprojęs ištepėtojo, ir išnyko iš pilai
tės. j

Už poros savaičių jau medžioklė buvo 
’suruošta.- .

Sujojo Sarpis, Karpis, Vaupša į Liepė- 
no pilaitę, nes Ardys buvo pataręs medžio
klę daryti kitur, ne pas Sarpį. Moterįs tu
rėjo savo puotų ir pakalbas, o vyrai išjojo 
į miškus. Į tą sritį buvo atjojęs if Ardys 
ir kadangi jis tas apielinkes ir girią iš se

niau žinojo, pasakė Sarpiui kur jie jį ras.
Visi keturi kunigai sutarė pabėgti nuo 

medžiotojų tokiame atsitikime kai pasitai
kys užtikti kokį didelį žvėrį: lai vyrai vy
sis jį ten kur jis bėgs, o jie šoks į kitą pu
sę ir dings.

Nors nežinojo ar su jais buvo kas iš 
Laukio špięgų, bet nereikėjo jų mokint ap
sisaugo! kad kas jų nepasektų.

Medžiotojams laimė lėmė užeiti pora 
taurų. Taurus reikėjo toli vytis, ir tuo 
tarpu keturi suokalbininkai gavo progos 
dabėgti ten kur jų laukė Ardys. Apie jį 
kiti dar nieko nežinojo, tik vienas Sarpis.

Pažiūrėkim dabar į šitų vaizdų: žemai 
apačioje stataus skardžio ant žemės guli 
sužeistas Liepėnas. Aplink jį sustoję Sar
pis, Vaupša, Karpis ir Ardys. Taip jiems 
Ardys patarė padaryti kad kartais užbė
gęs špiegas nenužiurėtų ko.

Sarpis greitai pasakė kas čia bus ir 
parodė Ardį. Ardys irgi buvo nulipęs nuo 
arklio, ir jie visi pažino jį., Jis dabar buvo 
išsirengęs šarvais tinkamais medžioklei.

— Jis ves mus prieš Laukį, — trumpai 
tarė Sarpis. — Neklauskit iš kur jis atsi
rado, laiko nėra kalboms. Ar visi sutin
kat?

— Sutinkam! — pakuždom pratarė ki
ti.

— Vyrai! nemanykit kad aš eidamas 
prieš Laukį noriu pasigrobt jo žemę! Aš 
to nedaryčiau! Bet aš einu atsiimt iš jo 
savo motinos žemę. Jus žinot tą seną prie
tikį Daugupių valdovų tarpe. Mano moti
nos tėvai buvo nužudyti, ją slapta išaugino 
'svetimi, ji turėjo prie savęs šį medalį, ku
rį man mirdama atidavė, liepdama gelbėt 
šiai šaliai ir jos žmonėms bėdoje, ir dabar 
jus esat bėdoje, užtai aš gelbėsiu jums ir 
išviję Laukį galėsit prisidėt prie ko jums 
geriausia patiks, arba gyvent paskirai.

Ir parodė Ardys jiems savo medalį — 
Daūgupių ženklą su arkliu ir vyru užpa
kalyje arklio stovinčiu ant žemės, laikan
čiu rankoj ilgą jiešmą.

< — Musų narsuolis! musų kaimynas! — 
nustebę kuždėjosi tarp savęs kunigai. —I 
Tu esi tikrasis Daugupių valdovas, mes 
padėsim išvyt Laukį ir busi musų vadas ir 
kunigaikštis, o prie tavęs prisidės visi kiti, 
nes tave visi atmena ir myli! — pridėjo 
Vaupša.

— Vienybės mums reikia! Paskirai! 
gyvendami negalėsim būti tvirti. Aš siū
lau apšaukti Ardį musų Didžiu Kunigaik-| 
ščiu! — tarė Liepėnas. _ i

— Sutinkam! — atsakė kiti, vis dairy- Į 
damiesi ar kas jų neseka.

— Dėkingas esu už jūsų pasitikėjimą 
manimi, ir stengsiuosi atsilyginti, — atsa
kė sugraudintas Ardys.

— Kodėl senai nesakei kas esi, butų 
neręikėję apleisti savo krašto, mes būtu
me padėję tau atsiimti Daugupius iš Ryku- 
lio, — prikaišiojo Karpis. — Visi butų sto
ję su tavim — kareiviai ir žmonės. Dabar 
kiti gal Laukio bauginsis..

— Nenorėjau Rykuliui skriaudos, nes 
ne jis kaltas tame ką tėvai padarė. Ryku- 
lis man geras buvo. Jei dabar Laukys bu
tų ėjęs savo tėvo pėdom manęs čia niekas 
nebūtų pažinę. Aš myliu savo žmones ir 
noriu kad jie džiaugtųsi savo kraštu, todėl 
eisiu pasiimt pats Daugupius valdyt.

— Kada pradėsim? — teiravosi Liepė
nas.

— Neišsišokit. Kiek galit ruoškitės, 
bet dar turim gaut sau į pagalvą Kalnį, be 
jo nepradėkim, nes jis Laukio bijodamas 
gali atsiust jam pagalbą, arba gali būti pri
verstas pagalbą atsiųsti, norėdamas gelbėt 
gyvastis savo dukters ir sunaus, — aiški
no Ardys. — Turim užtikrint Kalniui kad 
su jo pagalba galėsim išgaut gyvus jo vai
kus iš Laukio nelaisvės, o tas bus sunku 
jam įtikint.

Sutarė jie pradėti užpuolimą ant Lau
kio kaip greit gaus Kalnio sutikimą ir kai 
suras budus išgelbėt jo vaikus iš Daugupių 
pilies.

(Bus daugiau)

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

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

(Gaižutes draugės ruošia jų 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 j savo kraštą, nugali savo prie
šą Laukį, 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 
jį su GAIŽUTE, kurios tėvas gelbsti jam atsiimti iš Lau
kio Daugupius;

Praeina du metai laiko, Ardys sugryžta į 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. -t

Visi kurie mokėjo $1.25 už Pirmą Tomą, gaus An
trą Tomą DYKAI ir galės pasiskaityt. Kurie seka laik
raštį, 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

L
Pirmą džiaugsmą Bronius matė 
Kai Onutę jis pamatė;
Jis spoksojo kai apuokas.... 
Daili mergšė—tai ne juokas! 
Antrą — kai susipažino, 
Ir pas save pavadino;
O ketvirtą — kai bučiavo, 
Penkti — Oną kai sapnavo... <

II. / į
Pirmą skausmą apturėjo 
Kuomet mokslą tęst reikėjo: , 
Reikia miestan išvažiuoti, 
Nebus Bronių kam paguosti..-'
Antrą >— kai Ona atšalo 
(Didis smūgis tai begalo);
Trečią — kai ji jam ątsakė: 
“Po nogiu eik tu, plaštake”.
O ketvirta? skausmas trenkė , 
Kai kiti jaunikiai lankė.
Penktą skausmą apturėjo . ” " 
Kai Onutė ištekėjo....

Ant. Skr.

JAU LAIKAS
Jau laikas pabusti', 
Jau laikas suprasti, 
Laikas protui savo 
Kitą peną rasti.

Laikas liauti bartis,
Laikas mest pjovynes, . .

■ Laikas imti šviestis, 
Aplenkiant peštynes.

Prie ko mes prieisim, 
Ką gero sutiksim, 
Kokią barniais žymę 
Apie sav’ paliksim?

Vadai, baigkit ėstis,
> žmonelių? klaidinti, 

Imkit mokytojų 
Roles jus vaidinti.

Kiekviens gali dergtis
Jei tik užsivaro, —
Bet garbingi tie tik 
Kurie gero daro!

Sauso-Nieks-Neklauso.

' NETIKĖTAI....
Jau laiko daug praslinko

Kai tavęs nemačiau, 
Ir jau išvysti tave .

Geismą tuščiu skaičiau....
Rods amžių prajieškojau —

Visur prasidairiau,
Gal but neištęsėjus

Širdis ilgėt daugiau — 
Kaip štai šią dieną gražią,

Beviltėj kad’ mirkau,
Tave-vėl netikėtai, 

Nelauktai sutikau....
Kaip skaisti ir graži tu!

Tik
Užtai

Vis

džiaugtis tegaliu, 
aš, tave brangi, 
taip karštai myliu.
* * * 

svajoji,Ko taip giliai
Ką širdyje laikai,

Ko taip į tolį žvelgi,
Ką tu tenai matai ? ®

Į ką gi akįs liūdnos
Įdėbtos taip tvirtai,

Nes to į ką žiuri tu
Visai1 j uk nematai...

Regiu, giliai galvoji,
Bet ką — nesuprantu;

Norėč’ padėt, brangioji,
Svajoti tau kartu.... ?

Atkreipk akis j mane, «
Nors sykį pažiūrėk,

Pratark nors vieną žodį,
Man viltis pažadėk....

Adonis.

T '*' ° 1 “Dirva” turės džiuginantį pranešimą savo skaitytojams-mėgėjams senoviškų romanų, iš visai naujos srities — iš jurų, nes<^£^ 
1 O nors Lietuviai prie jurų ilgi amžiai kaip gyvena iki šiolei jokis autorius dar nneišėjo į juras, lyg Lietuviai butų jurų bauginęsi.
Skaitykit “DIRVĄ”_ atnaujinkit savo prenumeratas — atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje — paraginkit savo draugus skaityti “DIRVĄ .



JNCLE WIGGILY’S TRICKS

Bresh yo’ 
\ off sah ?

By Junius

J. V. Mitchell says a girl with 
a Christmas ring hates to wear 
her Christmas gloves.

Mother: When he proposed 
to you, was he on his knees?

Daughter: No, I was.

It iš generally a lot easier 
to step into 
shoes 
them,

another • man’s 
than it is to walk in 
says Helen Grigas.

was only a ticket-collec- 
but she sure

She 
tor’s daughter, 
took me

There

in.

is a great difference
Some are well to doin men.

and ethers are hard to do.

Treat your competitor as you 
would 'like to have him treat
you.

¥ ¥

ONIONS and the

Yo’ sttah. am dusty
C __ saki '

“Mabel looks like a million 
to-night.”

“I know; but she’s really 
ly thirty-two.”

on-

yeRevised Scripture: Bear 
another’s burdens and thereby 
lighten your own.

men
keep
any fool

must rule 
things right;

Wise
To

Most
Can start a fight.

Lietuviui Proga
Mes turim puikią progą jau

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

Jeigu jus atatinkat tam tai 
pasirodykit ką galit padaryti.

Kreipkitės ypatiškai Į Ohio 
Buick Company, 1927 East 19th 
Street.

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

Akrono Naujienos

CIhrisrmf

PADARYKIT tokią do- 
1 vaną kuri naudingu
mu atsiskirs nuo kitų ir 
bus nebus užmiršta tuoj 
kaip kitos’ Kalėdų dova
nos.

Paliaukit galvoję ką 
pasirinkti ir užsisakykit 
sau pratęsimą telefonų Į 
parankią vietą. Nors su
jungtas su išlaukine lini
ja, jis gali būti nuvestas 
bile kur namuose, kas pa
šalins bėgiojimą laiptais 
arba iš kambario Į kam
barį kada varpelis su
skamba.

Pašaukit musų biznio 
ofisą. Jeigu jūsų užsaky
mas bus paduotas pirm 17 
Gruodžio pratęsimas bus 
Įvestas prieš Kalėdas. Tas 
kainuos tik kelis centus Į 
dieną daugiau prie jūsų 
telefono bilos.

The Ohio Bell
Telephone Company i

V *

Eat
will make a beaten path 
from your door.

world i
away

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Avel

It’s nice to have a wife, but, 
Helen Karuža sayS, goldfish eat 
every,three days.

In the matter of religion it | 
isn’t so much what you believe 
as what you do, that reSally 
counts.

THE WEATHER 
“Mean temperature”, 

the prophets1 write, 
We note the phrase, and 
It, we are free to say

we quite,
My dear, agree with them.” I

dem

UNDER NEW
MANAGEMENT: 

—the bridegroom.

An excellent time to kill two 
birds with one stone says J. V. 
Mitchell would be during any 
saxophone duet.

Bandykit
CLOVER

MEADOW
PIENĄ

ir pamatykit skirtumą. Jis gal 
kainuoja centą daugiau negu že
mos rūšies pienas, bet is ver
tas to. Vardan savo sveikatos 
ir gerumo, prašykit savo gro- 
serninko duoti jums

the
CLOVER MEADOW 

CREAMERY CO.
1823 E. 55th St. 
Tek—Rand. 3707

What really counts, thinks 
Bill Baltrukonis, is not how 
many girls you kiss, but how 
many times you kiss one of 
them.

“Ah manages a laundry”.
“What’s the name of your 

laundry?”
“Liza”.

TIKRIAUSIA
PAŠALINA

SKAUSMĄ

padės kitoms 
daktaras už-

Kidney Plas-

Kentėtojai nuo aštrių tarsi peilio 
skausmų, atbukusių, erzinančių, nuo
latinių gėlimų, su kuriais surišta in
kstų priepuoliai ir kepenų negalės,

j gali rasti pagalbą naudojant John
son’s Red Cross Kidney Plaster.’ Jis 
teikia beveik ūmią pagalbą nuo bai
sių skausmų ir tikrai 
gyduolėms kurias jūsų 
rašys jums.

Johnson’s Red Cross
ter negali, būti laikomas kaipo gy
duolė nuo viršuje paminėtų organi
nių negerovių — jūsų gydytojas ta
me turi tikrai ištyrinėti ir reikia jo 
užrašytas gyduoles‘ naudoti savo ke
lių.

Plasteris šildo ir ramina iš viršaus | 
ir jame esanti vaistai būtinai turi 
persisunkti per odą tiesiog i apimtas 
vietas. Būtinai reikalaukit Red Cross 
Kidney Plaster su raudona flanele I 
užpakalyje. Visose vaistinėse.

Lietuvos Lietuviai ateina j I
Sanitariškas Lietaus I 

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

pi-

Lapkričio 19 d. 'SLA. 198 kp. 
surengė vakarą, su šokiais.

Vinaitis, kuris gyveno pieti
nėj miesto dalyj, dirbdamas 
dirbtuvėj susižeidė labai ranką.

Liud. Lipinskis, kuris prieš . 
du mėtų buvo išvažiavęs Lietu
von šiose dienose sugryžo atgal 
į Kenmore priemiestį. Bet sū- 
gryžo ne vienas: Lietuvoje ap
sivedė, ir sugryžo su moteria 
ir dukteria. Kadangi Lipinskis 
yra daugumo Akrono Lietuvių 
įmylimas, visi džiaugias sulau
kę jo ir dar su šeimyna.

Rašo P. Knu

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

dai.

DAYTON
Pasi daugino vedusieji .

Vincas Dumašius, buvęs Ijlife-

PARSIDUODA PIANAS
Kanv reikalinga geras pia
nas, Foster išdirbystės, at- 
sišaukit vakare šiuo adre
su: 1214 E. 83rd St. arba 
pasiteiraukit 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.

Traukia teisman Goodyear 
kompaniją. Cleveland© teisme 
iškelta byla prieš Akrono Good
year Tire kompaniją su reikala
vimu išmokėti 5,000 stokholde- 

l rių $15,000,000 dividendų su
sidėjusių per praeitus penkis 
metus.

Skundėjai, maži šėrininkai, 
peticijoje reikalauja teismo už- 

. drausti kompanijai naudoti
nigūs kitiems reikalams iki ne
bus išmokėta tie dividendai.

Baptistų jaunimo konvencija.
Apie 500 jaunimo Ohio Baptis
tų Unijos turėjo savo suvažia
vimą pereitą savaitę, aptarimui
savo bažnyčios palaikymo. Da-|rikas, apsivedė su p-le Morta 
lyvavo garsūs tolimų šalių mi- 
sijonieriai kurie pasitaikė būti 
šioje šalyje, sustiprinimui jau-

I nimo dvasios.
Per Padėkavonės dienos šven

tę Akrone automobiliu užmuš
ta -vienas vaikinas ir septynios 
kitos ypatos sužeista. Per Ohio 
valstiją tą dieną automobilių 
nelaimėse žuvo 9 ypatos ir ke
li desėtkai sužeista.

Griniūte, šliubą ėmė Lapkričįį^į?; " 
23 d. Vokiečių bažnyčioje. W 

*.v''■ Jaunavedžiai abu yra dori ir 
pavyzdingi Lietuviai, ir linkė
tina naujai porelei šviesaus, il
go 
gi

ir laimingo gyvenimo, taip- 
kad pasiliktų Lietuviai^ '

SLA. Kuopos Balius

Brrrr! Dantys Barška

RAKANDAI PARSIDUODA
Visi 5 kambariams rakandai. Pir

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

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

Lapk. 26 
tos kuopos 
pavyko visapusiai gražiai, pub
likos buvo prisirinkę gana, ir.' 
visi linksmai vakarą praleido, 
prie geros muzikos, Varašiaus 
orkestro. Pelno manoma, liko? 

■apie $60 del Barney Community 
Center, šelpimui invalidu ir ki
tiems tos įstaigos labdaringiems 
tikslams.

Ačiū vfšiėms biznieriams už 
aukavimą tam baliui daiktų.

A. J. Keydoszius, laidotuvių 
direktorius, savo lėšomis parū
pino Įžangos tikietus. Povilas 
Dambrauskas suteikė valgius.

J. A. Urbonas;

d. Įvyko SLA. 105- 
balius. Parengimas

3 jį (įk laikraščiai 
; ji litres paskaitė 

I ij įietuvoje apart 
1 (jįjlis kokis dąba: 

. i į peš tautą pri 
i [įni pataria daugiau

■: Ėrjbdius, antri pal 
| irofeii gimdymą.
i įBiimatau ar a 

įjotai Lietuvoje
3 i°S jos ž( 

. įsėlinti. Gal 
taip toli 

‘IjhHJia dar nėra

■ Uetunis plotas yra 
■trirtririai kilometrą 
Splito gyvena arti p 
■j® gyventojų. .

turime 22,740 ke 
lt®, o kita-;visa likt 
nsdybos, daržai, pie 
■i's-,miškai ir pelkės.

i ariamos žemės p] 
Šukų apaileidįno, d 
arti 8,B ketv. Iri’ 

ata, mes iš ploto 49 
bmetrų įrjame tik 14
taetrų./ Bet ir tą {

GFRIAUS1 RANKŲ DARBO j 

■Itališki Akordionaiį 
] Mes išdirbam ir importuojam j 
| visokius pirmos klesos rankų dar- ■ 
bo Itališkus Akordeonus, geriau- Į 
sius pasauly. Garantija 10 metų, j 
Kainos yra žemesnės už kitų, j 
Dykai pamokinam groti pirkikus. į 
Garantuojam kad galėsit groti j 
musų dideliais Akordeonais iš no- j 
tų papraktikavus 4 mėnesius. Ra- 1 
šykit Angliškai pilnų informaci- į 
ų. Dykai paveiksluoti katalogai į 
ant pareikalavimo. (17) Į

RUATTA SERENELLI CO. į 
1014 Blue Island Ave. Dept. 61 :

Chicago, Ill. !

Telefonas Main 6111

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

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

CHESTER ZURIS
1395 EAST 65TH ST.

Paranki Lietuviams įstaiga 
kurion kiekvienas gali už
eiti. Užlaikoma geriausios 
rūšies saldus gėrimai, ciga
rai ir kitokios reikmenis. 
Kviečiame savo tautiečius 
atsilankyti ir persitikrinti 

musų patarnavimu.

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

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK;

X 
t t

j o ROSEDALE ©f 
Dry Cleaning Co J

____ Rand. 7906 J 
C. F. PETRAITIS, Prop, f 
6702 Superior Ave., ♦

RŪKYKIT
M. Sulzmann’s

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c
Unijos darbininkų— 

Rankų darbo.
Padaryti iš Porto Rico ir 

Havana tabakų.
John M. Sulzmann Mfg.

6802 Superior Ave.

John

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

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

pilllOIIIIIIIIM
ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE

SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ
| , SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ.

Į • "SANDARA" j
Jei norit kad jūsų giminės pažintų pasauli, suži

notų kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant užra- H 
sykit jiems laikraštį “SANDARĄ”, už tai jie bus 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaitė - naujausias pa- ■ 
saulines žinias, geriausių Lietuvos ir Amerikos ra
šytojų straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

“SANDAROS” prenumerata metams: į Lietuvą $3;
Į . Amerikoje $2. Vieną numerį pasižiūrėjimui siunčia

me dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu:

“SANDARA”
327 E Street So. Boston, Massi

indrai imant, musu 
wb tiktai penkis gruc 
rifia ir tyrinėjimai 
ifflusy žemė yra gera 
Iii dali duoti-20 grudų

Derlius
/meta musų derliim j

M -gauname 11,( 
atariu;

- 1,060,000 C( 
Wiy - 3,000,000 « 
|i?ii - 5,300,000 te 
Bulvių - 28,000,000

A

£UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllP 
E Prospect 2420 Central 1766 E

THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- | 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- | 
Ę kuojam, išleidžiam ir sukraunam. =
Ė 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
.iiiiHiiiiiiiiimiiiiimiHiiiiiiniiiHiiiiHmiiiniinmiuHHiiiiiniiiHiiHiiHiiiimiiiiiiiir
iMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiHiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiK:

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 galimą pirkti už pigiau vietinėse krautu
vėse.

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

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

^lIlllllllllllllimillilllllUlllRlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllIlllliiiiiiiini:

A. S. BARTKŲ*
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didėlį pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 Ė. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 

-----  Telefonas Randolph 5297 -----

j BXKA11
5)000 Kenčiančių 
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sDR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 
prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
no išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir 
patyrimo bei neišrado jūsų tikros Ii-, 
gos. Mano aparatas Radio-Scope-Rag- 
gi-X-Ray Roentgeno ir pilnas Bakte-

Tik-

Hm® ž akwl [T i ĮiflĮ MĮzK/įp riologiškas' egzaminavimas kraujo ati- 
■ [ sCl 11 IVHM dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 

tSI P Bo 'r ie’Su a® paimsiu jus gydyt jums
Ha. l'fflP tuoj sugryš senoji jūsų sveikata ir

Inai tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnūodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz
das užsisenėjusias kojose —■ negaišinkit ilgiay _ 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. 

Nedėldieniaū nuo 10 iki 1.

' i saisina
: ne, jįi , tarnu k J
• ? kodėl I

. g DVEJOPI BEIKI

ir svarbiausi
1 LMralnta neperstojamaiH. adanti jtai
4 D P iŠ.1?“ m eveimami
1 S su i“*™1I Pie® - “fe P’di,d1 eeeskulus i

I t™ki® Pram
| padarytu Kr
I ’fedėiimo padi
I d«b'ln'
1 * iiP«<fe 
-3 įH ofiffierius U|< Padarė 
f .PUPAO-Pj

Wos.NAKTns VEIKI

D«r awn t. n<

I L1** fee tei v f, !’ “TO ’ie-

PAD Akinta

I Wr““* S •tofet

1 ijSlr* fetlhJ?



DIRVAujienos
ipkričio 19 d.SLU , 1 
Dgė vakaru su šoiįį * 
naitis, kuris gyv^fa į 
miesto dalyj, įja 

uvėj susižeidė lab® JI 
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etų buvo išvažiavę; 
iose dienose suuryi^i 
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I TUŠČIA BAILE

Rašo P. Kriukelis.

JAYTON
ataugino vedusieji

as Diunašiiis, buvęs jį 
apsivedė su p-ie Jlu, 

te; šlubą ėmė Lapinį 
Vokiečiu bažnyčioje. | 

avedžiai ata yra dori į 
ingi Lietuviu, ir linįĮ 
.ujai porelei šviesaus, į 
aimingo gyvenine, tą 
pasiliktų Lietuviai 4

LA. Kuopos Baliil

26 d. įvyko SLJMĮ 
opos balius. Pare® 
• visapusiai gnt&i 
iuvo prisirinkę gia, 
iksmai vakarę pilį 
ros muzikos, lin® 
o. Pelno manoM,| 
0 del Barney Go/ntjM 
šelpimui invalidu 

is įstaigos labdaii||įh|
■ 

visiems biznieriams iiH
į' tam baliui daiktu 
Keydoszius, laidotum 
is, savo lėšomis para- 
gos tikieta. Povilai 
įkas suteikė vaipos,

,, J. A, Urbonas.

pasaulį, suži- 
vilkinant Vita
li Ui jie bus 
- naujausias M- 

. Amerikos ti
ekų.

: i Lietuvy H; 
įėjimui siunčia- 
■ašu:

V Ne tik laikraščiai rašo bet ir 
tam tikros paskaitos laikoma 
kad Lietuvoje spartus žmonių 
priaugus kokis dabar apsireiš
kia prives tautą prie skurdo. 
Vieni pataria daugiau išvažinėti 
j užrubežius, antri pataria kon
troliuoti gimdymą.

Aš nenumatau ar ateis toks 
laikas kad Lietuvoje priaugs 
tiek žmonių jog jos žemelė ne
gailėtų išmaitinti. Gal ir ateis.

į. Bet tas laikas taip toli kad apie 
šį klausimą dar nėra verta ir 

iminėti.
K Lietuvos plotas yra 49,442 

i ketvirtainiai kilometrai. Ant 
Ko ploto gyvena arti pustrečio 
Imilijono gyventojų. Ariamos 
|žemės turime 22,740 ketv. kilo- 
; metrų, o kita visa likus žemė 
Lyra sodybos, daržai, pievos, ga- 
(„nyklos^ miškai ir pelkės.
į Iš ariamos žemės ploto, del 

i ūkininkų apžileidimo, dirvonuo
ja arti 8,050 ketv. kilometrų, 
i. Reiškia, nūs iš ploto 49,442 ket. 
kilometrų yname tik 14,000 ket. 
kilometrų.. Bet ir tą kąsnį že

mės neprižiūrime kaip prižiūri 
kultūringų šąlių ūkininkai.

/) Bendrai imant, musų derlius 
duoda tiktai penkis grudus, bet 

i praktika ir tyrinėjimai parodo 
; kad musų žemė yra gera ir ben - 
’drai gali duoti 20 grudų.

Derlius
Į metus musų derlius esti to- 

■ kis:
i Rugių -gauname 11,000,000 
.centnerių;
i Kviečių — 1,060,000 centn.
I Miežių — 3,000,000 cent., 

Avižų — 5,300,000 centn.; 
Bulvių — 28,000,000 cent.

ir kitų sėklių 1,000,000 centn.
Toks užauglisr buvo 1919 me

tais.
Dabar • Lietuvos ūkininkas 

kulturėja ir labiau prisiriša prie 
žemelės, todėl dabar jau užaug- 
lis yra didesnis ant 15,000,000 
centnerių. Jeigu taip ūkininkai 
ir toliau kulturės tai per 50 me
tų Lietuvos plotas duos 35,000,- 
000 centnerių rugių ir 15,000,- 
000 centnerių kviečių. Taigi 
prie tokio užauglio gali sočiai 
maitintis 10,000,000 gyventojų.

Bet iki toks skaičius Lietuvo
je priaugs tai pereis poras šimt
mečių. Be to dar emigracija 
kaip dabar taip ir toliau gyvuos, 
ir vargiai galės priaugti Lietu
vos plote aukščiau 4,000,000 gy
ventojų.

Todėl reikia visas jiegas dėti 
kad Lietuva stiprėtų, kulturėtų; 
o su tokiu priaugliu mes amžius- 
busime sotus ir laimingi.

Laikraščių bailė
Antra bailė Lietuvoje yra tai 

laikraščių bijojimas kad radio 
padarys jiems bankrutą. Juo
kinga bailė. Ar grafofonas pa
vaduoja tikrus dainininkus?. Ar 
kino teatrai pavaduoja univer
sitetus; ar pavaduoja jie žmo
nių smalstumą pamatyti pasau
lį? Ne/jie nepavaduoja, bet 
dar sužadina žmogų norėti ma
tyti, girdėti, žinoti dar daugiau 
pasaulio paslapčių.
* Radio nėra taip naudingas 
kaip nekurie mano, nes jis rei
kalauja daugiau lėšų negu laik
raštis, ir reikalauja daug laiko, 
ir tam tikro laiko ištisai.

Dabar kurie Lietuvoje turi 
radio piimtuvus, jais naudojasi 
tik mokytojai, valdininkai, oDYKAI PATRUKUSIEMS to . ________ •
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Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
1 "B” yra atsakančiai nu ta ik i n ta paduškai- 

tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crificę ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad

■ pastarosios neišsisvertų i lauko pusę. Pa-
■ (Juškaitės yra rezervuaras, šiame rezervua-

šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu- ------------ ---- ---------------
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

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

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
» TRUSS

Taip, nebevartok j|. 
Ii savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišins 
jūsų sveikatą, nes jis 
pėriškadija ' kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt j j 
dėvėt? štai yra ge-

SVEIMOS PAŽIŪROS Du Tūkstančiai Richman Siuvyklos Darbininkų Turėjo Padėkavones
Į LIETUVĄ » s, r -Pietus Didelėje Įstaigos Valgykloje — Visi Linksmai Praleido Laiką

ūkininkai tai laiko del mados. 
Ūkininkas dąbo laike nebėgs na
mon klausyti radio, o vakare 
privargusiam rupi poilsis. Radįp,: 
tik tada gali klausyti kada pa
skirtas laikas, o laikraštį gali 
skaityti kada bus tau laiko.

Prie radio ne tik reikalinga 
prisilaikyt laiko bet ir turėt ge
ras ausis. Jeigu įsitaisyti ge
resnį radio tai į metus turėsi 
išlaidų apie 300 litų, tas tai jau 
ūkininkui svarbu. Bet svarbiau
sia tai kad musų liaudis labai 
mėgsta apčiuopiamą daiktą, o 
ne miražą. Kuris tik pamėgsta 
laikraštį skaityti tai laikraščius 
siuva į'knygas ir juos laiko vai
kams arba taupo tolimesniems 
laikams kaipo istorinius.

Aš pats per visą vasarą turė
jau laiko 4 valandas per radio 
paklausyti, o laikraščių per die
ną pervarau po trejetą egzem
pliorių. Per savaitę apsilanko 
pas mane apie šimtas ir dau
giau jaunimo, bet pirmučiausia 
puola prie laikraščių, o ne prie 
radio. Tas ir įrodo kad radio 
niekados negali patenkinti dva
sios troškimų, o laikraštis pa
tenkina. Radio nesumažina lai
kraščių skaitytojų o dar padau
gina, nes pastebėtą kad kurie 
neskaitė laikraščių, įsigiję ra- 

'dio pradėjo skaityti.

PRISIGĖRĘS NUŠOVĖ TRIS 
ŽMONES

Taurangai (Utenos apsk.) — 
Spalių 2 d., vakare, raitas gry- 
žo iš Taurangų Antanas Prum- 
pulis, o Juozas Trinkūnas ėjo 
kartu su juo pėkščias. Su jais 
ėjo ir vaišinęsis Mikas Memen- 
tevas iš' Martiniškių vienkie
mio. Nuėjo^si^vieną? įęilomet- 
rą nuo miestelio' Staiga Kle- 
mentevas šuktelėjo į abu savo 
bičiuliu ir tuo tarpu išsitraukęs 
revolverį juodu peršovė.

Sužeistas Pumputis raitas 
gryžo j Taurangus pranešti po
licijai, o sužeistas Trinkūnas 
spėjo pasislėpti. Klementevas 
dar susidūrė su Juozu Bikeru, 
kuris prisipirkęs miestelyje odų 
ėjo namon. Užpuolė ir jį. šū
viu sužeistas Bikeras ant vietos 
ir mirė, žmogžudis paėmė jo 
piniginę ir odas.

•Sužeistieji, Pumputis ir Trin
kūnas, tuojau buvo nuvežti Ute
nos ligoninėn ir tenai mirė.

žmogžudis suimtas ir sėdi 
Utenos kalėjime. “L. U.”

“Nei namie niekas tokių nepaga-1 
mina!” •

Tokius ir tam panašius atgarsius 
girdėjo tie kurie maišėsi Lapkričio 
23 d. per pietus su 2,000 darbininkų 
dirbančių Richman Brothers’ Kom
panijoj, kurie turėjo gerus laikus sa
vo Dvyliktoj Metinėj Padėkavones 
ouotoj dirbtuvės valgykloje, 1600 E. 
55th Street.

Visas tonas kalakutų ir bačka 
bruknių sunyko bėgyje trisdešimties 
minutų didelėje kompanijos valgyk
loje, po ko linksmi darbininkai ir 
darbininkės šimtais suėjo į auditori
ją valandai laiko pasišokimui ir pa
silinksminimui.

Formalumai išlėkė per langus ir 
darbininkai, 9.0 nuošimčių kurių yra 
savininkais $6,000,000 vertės Rich

man akcijų, susibūrė į žaislus. To
kia demokratingumo dvasia per ilgus 
laikus buvo N. G. Riehman’o skelbia
ma, ir tą mintį pastūmėją Charles 
L. Richman, kompanijos rpezidentas.

Šalip kalakutų ir bruknių, sunau
dota 18 bušelių bulvių, 350 bakahai 
duonos, 45 galionai žiniių ir prie to 
visokio uždaro kokis tik reikalinga 
prie puošnių pietų.

(Tąsa nųė 1-mo pusi.) 
(self-determination for small 
peoples) davė progą Lietuvai 
stzgryžti į save. Seimas sušau
kta Vilniuje ir Vasario 16, 1918 
m., virto Lietuvai “ketvirta Lie
pos”. Apsiginklavus vienatinę 
kalba, susidedančia iš 79,.000 žo
džių, žymiai poetiškų ir turtin
gų pasakomis, ir daliną paskola 
iš Amerikos Lietuvių, valdžia 
tapo Įsteigta.
Išvarymas Lietuvių iš Vilniaus

Ruso-Lenkijos karo nelaimin
gas žygis buvo prįežasčia kad 
Lenkai okupavo Vilnių, o būre
lis Lietuvos valdininkų išbėgo 
į Kauną. Lenkus bolševikams 
iš Vilniaus išvijus, Lietuviai su
gryžo ir pasirašant taiką Su
valkuose Lenkijos emisarai pri
pažino Lietuviams teisęs prie 
Vilniaus. Tačiau tada nebuvę 
suprasta Lenkų esant gudriais 
politikieriais, ir tik dviem die
nom praslinkus (Spalių 9, 1920) 
generolas Zeligowskis Vilnių už
ėmė.

Vilnius pats savim tris kar
tus didesnis ūž Kauną, nors jo 
negalimą pavadint miestu, čir 
yra tvirtovė kuriųję budąma; 
Lietuvos Didįs Kunigaikštis val
dė šalį, yrą bažnyčios, kliošto 
rlai ar vienuolynai kuriuos ku 
nigaikštis padėjo išstatyt. Ta 
čiąu gyvenimui jis yra labai pri- 
mitiviškąs, nes nėra kanąlizącį- 
jos ir mąudynįų, kas Kaųrn 
daugiausią užpinamą. Bet yra 
daugiau tinkamesnių namų, į 
kuriuos lengvai galima sųtal- 
pint valdiškas įstaigas. Mat, 
čia pirmiausia katalikai pradėjo 
savo įstaigas steigti. Jos Lie
tuviams davė daug žymių pasa
kų ir poetų, kas likosi gera me 
dega Lietuvių literatūrai.

žydai1 šu'dal-^ 'didumą
Vilnius gyventojais turi tarp1 

60 ir 80 nuošimčiu Žydų. Iš
laukiniai trobesiai kaip ir pats 
miestas išstatytas daugiausia 
Žydų. Kaimai, sulyg Lietuvių 
pasakojimų, apgyventa Lietu
viais, Lenkai tikrina kad kai
muose gyvena daugiausia Len
kai, Rusai ir Baltgųūžiai. Keno 
čia teisybė galėtų patirt tik fi
lologai ištyrę pačių gyventojų 
kalbas. Bet negalį būti abejo
nės kad Lietuyįaį turi tįesą ir 
jįę įsteigė Vijnių, tik Lenkai 
juos išstūmė savo skerspainė- 
mis.

Gryžtant prie Kauno: jį kei
čiant iš suteršto žagarynų mie
stelio į šalies sostinę, Lietuviai 
pasiraitojo rankoves ir stojo j

darbą. Bet kol šitą darbą jie 
pradėjo, pirmiausia šventai pri
siekė neturėt nieko su Lenkais
iki jie grąžins Lietuviams Vil
nų. šitą prisieką jie šventai 
pildo ir šiandien, nors abi šalis 
guli greta viena kitos ir negali-

tjjų konsului ir pąsilįeka savo 
bočių žemėje, pelnant sau duo- 
prie uždarbio nuo šimto iki po-

tragiška istorija nepasiliks tra
gediją, nes ji žengią į įrąinps 
sceną.

ros šimtų dolarių į mėnesį.
< Kaipo tankus gyventojas 
Kaune per pastarus šešis metus, 
aš surandu daug faktų kurie

ma iš vienos pereit kiton, gali-' nemalonus rašyt apie Lietuvius
mą sįųst laiškus, laikraščius ir,ir Lietuvą, 
telegramus, vienok ta maža ko
respondencija eina tik per 
viją, arba per Vokietiją,

Rųsijos prielankumai

Lat-

Padėtis supintą tarptautinė
mis politikomis. Bolševikai knis
damiesi prie Lenkijos, pripažino 
Lietuvai tiesas prie Vilniaus, 
kuomet Tautų Sąjunga, pasidė- 
kavojant Francuzijai kaipo Len
kijos globėjai, tos tiesos Lietu
vai nepripažino. Kita. painiavą 
tai apsivylimas Latvijos ir Len
kijoj — įsteįgimąs Pabaltjurio

Vienok kaip ten ne
būtų, įsigyvenant diktatūrai 
prezidento Antano Smetonos, ir 
premjero, kartu ir užrubežių 
ministerio, Voldemaro, valstybė 
pąti savim ątgyja. Politiški vai
dai, kurie tęsėsi prie pastarų 
įvairių rūšių 13 kabinetų per 
trumpus šešis metus, ir tais 
pačiais laikais įsigalėjęs, nesu- 
šąldomas graftas, tapo galuti
nai išrautą. Lietuvą netrukus 
turės naują konstituciją, ir ne
bus peranksii spėti jog padėtis 
vėl žymiai pasigerins. Lietuvos

Už $3 pietuose prąlinkspiinsit 
vįsą kaimą — ųžrašykit sayįš- 

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba del neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina; Virš 
šimtas tuksiančių laišku pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nustipusiems ir nu- 
vąrgųsięms žmonėms.

Jus galite paąiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
ir sveiku gyvenimu. Daugelis tųks- 
stančių kitų yrą tai padarą. Dau
gelis tų laimingu žmonių yrą jūsų 
kaimynais. Pasinaųdokit i§ jų paty
rimo.

I Tanlac yrą gamtinis tonikas ir kji- 
I no atbudąvotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas

I auri jas. Virš 52 milionų buteliu 
I parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIEATOS

valstybių unijos. Lenkija labai 
norėtų į šitą kombinaciją ineiti 
ir pąti dalykus tvarkyt, b.et Lat
viją dabar jąų Lenkiją nenori 
'sileist ir geidžią r.eįkąlą turėt 
tik su savo kaimynėmis: Lietu
vą ir Estonija. Ir dabar Latvi
jos projektas labai įsitempęs, 
r gal tik ateinančiuose metuo
se jis kaip nors išsitaisys.

Daktaras Sake kad Pneumonia
Jį paėjo pųo persišaldymo kurio jis neužžiurėjo.
Daktarai ir Vaistininkai sako kad Bulgariškų šaknų (Kraujo) Arbata 

geriant karštą yra geriausias būdas užkirsti greiti šalčiui kelią.
Bulgarišką Šaknų (Kraujo) Arbata paliuosuoja nuo Reumątfamo, Už

kietėjimo, Kepenų, Įnksįų ir Skilvių ligų ir pagelbsti sustiprint kraują.
Būtinai prašykit savo vaistininko duoti tikros Bulgariškų šaknų (Krau

jo) Arbatos Raudoname ir Mėlyname pakelyje su mano vardu ant jo.
Pastaba: Dideles šeimynos perką didėlįus 3 mėnesių šeimyninius! pa

kelius. Pasiuskit man $1.25 ir aš prisiųsiu jums jį tuojau. Adresuokit 
man: H. H. Von Schlick, President, 33 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Lietuvos politika užrųbežiuor 
se šiandien yra tokią patį kaip 
ir per pastarus septynis ipetus 
buvo; šalis valdomą gabaus, tei
singo žmogaus, diktatūros bū
dų, ekpnomiškai. Valstybė tu
rinti virš dviejų milijonų gy
ventojų, užlaiko 15,000 kariu- 
menę, kurią pąti aprūpina savo 
reikmenimis. Be to žmonės ei- 
"ąą į mokyklas ir kiekvienas mo
kinasi rašymo ir skaitymo; dar 
keli metai įr aųąlfabetizmas 
Lietuvoje liksis praeities daly
kų, ir, reikia pridėt, saujelė Lie
tuvos'inteligentijos, kurios jie- 
gomįs atnaujintą Lietuvos val
stybė, žymią dalį to viso kredi
to galės pasiskaityt sau.

Gryžimas iš Amerikos
Apie 4,000 Amerikos Lietuvių 

sugryžo iš Suvienytų Valstijų ir 
vįenąip ar kitaip prisidėjo prie 
šalies atsteigimo. Palis jį gry
žo į S. Valstijas, nenęrint pra- 
Į\ąąt sąvo pilietybės, kurių dalis 
vėl ąpgįskąįtė kad šokimas nuo 
Amerikoniškos kultūros prie sa
vo sąnosioą tėvynės gali būti 
Įjęrdideiįų rizikų jų įvąlifika- 
ėijai. Bet žymi dalis iš sugry- 
zusių vyrų įr moterų grąžina 
savo paspoftų.s ĘąviPBytiJ Vals-

medikalas. Kaip greit šis medikalas esti kūne 
sušildytas^ jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinuo 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi but prili
pintas per hipbone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies* iŠrokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, ' kad “ jus galite 
peirgalėt savo patrū
kimą'.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi- 
zeržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

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

Ir Jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR šj ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk Šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyk? Išmėginimo, t
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

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

5,000 skaitytojų galės gaut šj išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt ępviltu, ■ rašykite 
DABAR.

PLAPAO HUDO 
THROUGH THIS 
OPENING

THEI.m

>909

'ACE15 MAUT ADINUVi 
T05ECUKTHE 
PLAPAO-PAD 
HPNLYT0THE 
BODY. WHKHKECK 
THEPLAPAOCO* 
T/NUAUYAPPUED 
AWPADTHNSHIfM

HOUiOWiKTISNITIP 
m n THAT COUNTS'

Sako Merginos turi 
Žinoti šitą

riausis kelias, kuri jus galite dykai išmėgint. J 
VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI

Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai _ laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydanti Įtaisą ta,ap 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
mediką les mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų* spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

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

šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri
sietas prieš ofigierius, kad P.LAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai i labai trumpą 
»iką aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 

kuomet jus atliekate dienos savo dar
bu—dagi ir miegant Ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
nauja gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

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

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

"A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusiu$, nusilpnėjusius 
muskulas, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
beslslinkimo.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

Block 32"4, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas ••••••••••••V7....
Adresas ............................................................
Grįžtanti kraso atneš dykai išmėg. Plapao

PAJIEŠKAU SAVO VYRO
Aš Marijona Juškienė, pajieš- 

kaų 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 tajėrų taisymu. Kas žino 
jo antrašą meįdžįu pranešti, ar
ba jis pats lai atsišaukia jei ne
norį papult į bėdą.

Marijona1 Juškienė 
6820 Superior av. Cleveland, O.

There’s a thrill of satisfaction 1 
when you buy Christmas Seals

Kalbėdama į mokines 
apie ypatišką hygieną, 
patyrus slaugė pasakė:

“Vienas iš svarbiausia 
merginos sveikatos daly
ku yra užlaikyti sistemos 
naturalį funkcijavimą.

“Reikia žiūrėti valgį ir 
normalį manktšymą. Bet 
kada reikia, nėra kenks
minga imti nujol, nes jis 
nesumaišo normalių į$ųnp 
funkcijų. Ypatingai mer- 
ginomš, yra laikas kada 
nujol reikia naudoti. Įš- 
šaukštų kelios dienos pir- 
gerigit kas vakaras jo po 
ma laiko. Jis nesuteikia 
jolcių suirimu/’

Kiekviena moteris gali 
naudoji pujpl.

PAVOJŪS!
pirmiemsPasirodžius 

ženklams persišaldymo 
f/ krutinėję, patrinkite vikriai 
Bį SU
I DR. RICHTERIO
IĮ Inkaro Rūšies

| PAMPEUERIU
Vaisbaženklis registruotas

S. V. Fat. Biure.

r Persitikrinkite, kad’ 
Inkaro vaisbaženklis

gi butų ant pakelio.
t 35c ir 70c vaistinėse, arba 
! rašykite tįesiai į laboratorijų.
I F. AD. RICHTE? & 60.,

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

THERE’S ą tliriH because you know that you are 
doing good for others. Morp thaų that, each seal 
you bt‘y is .also a direct aid tp the health of your family 

and yourself, beeause Christmas Seals help finance the 
work of stamping out tuberculosis,

Tfie Tuberculosis Associations have alre^’y helped 
to cut the tuberculosis death rate by more than half.

Dųriųg 1928 these Tuberculosis Associations will 
conduct a campaign on the early diagnosis of tuber
culosis.

This means further health protection for everyone
in the United Stapes.

Buy your Christmas Seals today. 
Put tjiem-on yoųr Christmas mail— 
on your Christmas package3 — .and 
help spread their joyous message 

hgalth .on earth.

JUE NĄTĮOIJĄI., SfATE, AND LOCAL TUppąppLOSĮS ASSOCIATJPPi'S 
OF THE UNITED STATĘS
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Kas Girdėt Clevetande-Apielinkese SPORTAS

6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476
~ ------- 1------- -*=

Štai apie Naują, Miste
rišką Komediją

puslapio apie “Palangos Po
naiti”.)

AR NETURI SAVŲ AR TIK 
VANDENI DRUMSČIA?

“Dirvos” Talento vakare. 
Sausio 8 d., Lietuvių svetai
nėj, publikai bus vienas ne
paprastas surpraiz, pama
tys antrų dalį Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Dabar 
dalykas dėsis Palangėj, kur 
nuvažiuos ant ‘honey moon’ 
ta butlegerka Bumblienė su 
savo duktere Keide ir savo 
vyrais, buvusiais senber
niais, Džiovu ir Styviu.

“Ekscelencija” su savo 
“sekretorium” irgi ten nu
važiuoja. Ten rasis naujų | 
Amerikonų, prie jų “Eksce
lencija” suksis pasipinigaut, I 
ir tt. Ten rasis vienas pa- 
slaptingas ponaitis, kurio 
vardu ta nauja komedija ir pasiūlė*1 j

“Palangos Po- vietų, nes ten žydų perdaug yra 
! ir jiems neužtenka vietų.

. , | Teisybę aną metą pasakė Dr.
5. r . >, kada sugryžo trum- 

‘Ekscelencijos” i pam laikui iš Lietuvos; jis sakė, 
j “Musų bolševikėlius reikia tik

_ . . . .1 porai savaičių į Rusija išvaryt,
Dar niekad savo gyveni- užteks jiems durnavot apie ko

me nematėt du veikalu ši
taip gražiai sujungtu į kru-j 
yų, įžiūrėdami “Palangos!
Pokaičio” jausitės kaip Sė- turit už jį kovoti ir savo pi'ni- 
i-----  l.gais palaikyt dykaduonius Pru-

seikus ii- kitus kurie to rojaus 
bijo kai ugnies.

Jeigu Mažeižai sugryžę dar 
bandys komunizmą palaikyt tai 
tik del to kad norės iš darbinin
kų čia pragyvenimą daryt, nes 
j dirbtuvę jis nenori eit dirbt.

užvardinta: 
naitis”.

Veikalo pastatyme daly-’j šliupas, 
vaus visi .....................
aktoriai ir keletas naujų.

MAŽEIKAI PARBĖGA Iš 
SOVIETŲ ROJAUS

Tarp komunistėlių Clevelande 
’ paplito gandai kad gryžta iš ro

jaus į prakeiktą Ameriką gar- 
• sus Clėvelandiečiai Mažeikai, 

j kurie buvo tikri mučelninkai už 
| komunizmo idėją.. Jie buvo ga- 
| tavi galvą paguldyt — taip vy- 
i ras, taip boba, ir vaiką to moki
no. Bet nepraėjo nei pusė me
tų ir jau jiems rojaus užteko.

Apie jų gryžimą jau rašo ir 
j komunistų laikraščiai, ir kadan
gi Mažeikai visą rojaus tvarką 
rado smerktina, jau “Laisvė” ir 
kiti jų laikraščiai palengva ruo
šiasi juos apšaukti “parsidavė- 

I liais kapitalizmui” ar kitokiais 
I niekšais.
I Mat, patyrė koks tas rojus. 

■’ Ten reikia dirbt o ne tinginiaut, 
kaip jie buvo papratę, po • Cle-‘ 
velandą slampinėjant. Ten ne- 

j-lem niekas komisarų

Komunistai arba neturi savo 
tinkamų kandidatų į SLA. cen
tro valdybą, arba nori pablofyt 
zisuomenę ir užtai stato į val
dybą net tris kandidatus visai 
neprigulinčius komunistų parti
jai. (Mums tik nuostabu kaip 
tie žmonės,- būdami nekomunis- 
tais sutinka duoti komunistams 
uždėti sau ant kaktos raudoną 
štempeOį....)

“Vilnis” formaliai pareiškai 
kad “Dr. Vitkus, Gerdauskas, 
Taunis ir kiti juk yra beparti- 
viai

O 
sas,

rnunizmą”.
Prastiems darbininkams1 

j kia apsimokyt iš Mažeikų: 
| gu jie rojų pasmerkė, ko

rei- 
jei- 
jųs

dit kituose aktuose and pa-j 
ties veikalo, “Ekscelenci-. 
jos”. • Kas svarbiausia tai 
kad atsitikimai bus nauji, 
ir tas Ponaitis toks paslap
tingas kad apie jo paėjimą 

i niekur pirmiau ųesužinosit 
P kaip tik svetainėj laike vai- 
"' Minimo. Komediją nurašyta 

su tokiomis paslaptimis ir 
_ misterijomis kaip' “Jiiodas

Karžygis”, kur iš netikėtų 
dalykų apsireiškia kas nuo- 
stabaus/-ir verčia žiūrėtoją 
laukti kas čia bus.... Tik 
įsivaizdinkit, per visą vei
kalą, visam bunčiui Ameri
kiečių rūpės ištirti kas tas 
Ponaitis yra, visi tyrinės ir 
šnipinės ir bauginsis jo, at
eis jau minuta kada rodosi 
publika turi sužinot kas jis, 
bet štai naujos kliūtys su
tramdys jo išsikalbėjimą, ir 
vėl reikės laukti toliau pa- 

, tii;ti kas jis. Ant galo jis 
prisipažins savo mylimajai, 

r-į ir bus patyrę kiti apie jį, 
bet jis tada pradings ir vėl 
sumąišys visų AmerikečiuJ 
pėdas.“ (Paskaitykit ant 3

, Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos metinis susirinkimas įvyks
ta nedėlioj, Gruodžio 4 d., nuo 
2 vai. po pietų, paprastoj vie
toj. Bus rinkimas 1928 metams 
vaidybos. Nariai už nedalyva
vimą gali būti nubausti. Vald.

SLA. 14-tcs kuopos susirinki
mas Įvyks trečiadienį, Gruodžio 

7 d., nuo 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių salėje. Bus rinkimai kuo
pos valdybos ir nominaciją S.

Buti- 
v.

L. A. centro viršininkų, 
p.ai visi nariai dalyvaukit.

Tema; “Kas Sutverė Velnią”? 
Kalbės J. Masleveckas.

NEPRALĘISKIT 
PROGOS IŠGIRST

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 i veltui. Rinkliavų nėra.

žmonės”.
gal tai yra komunistų trik- 
po priedanga tų “ir kitų 

pregresivių” kandidatų (jų sta
tomų) įstumti į SLA. centrą 
savo žrnogelj-kitą.

Tokius “bepartivius” grusda- 
mi, komunistai mano, jeigu pa
sisektų įgrūsti, nors su ne jų 
šr’ininkų balsais, pasigirti ir 
Padidinti savo ditkę visuome-; 
nėję: kziurėkt ką mes Susivie-1 tiktai $1.25. 
nijime galim!” rėktų jie.

Rimtesni SLA. nariai turi sa
vo kandidatus ir nereikalauja 
kitų jokių “bepartiviii”. Visi 
rimti SLA. nariai nominuoki! j 
SLA. Centro Valdybą tuos pa
čius kurie dabar yra ir jūsų bal
sai nenueis ant vėjo.

MALCEVIČIUS NUGALĖJO 
SKORSKĮ

Antradienio vakare, miesto 
auditorijoje įvyko didelės risty- 
nės, kuriose dalyvavo daugelio 
tautų ristikai ir maišyta publi
ka. Šį sykį publikos buvo dau
giau negu kitais sykiais šį sezo
ną per ristynės toje svetainėje.

Svarbiausioj poroj buvo’ Jbe 
Malcevičius, kuris yra pusiau 
Lietuvis bet veikia visur kaipo 
Lenkas; jis ritosi su Rusu mil
žinu, Skorskiu, kuris buvo gana 
šiurkštus apsiėjimuose ir sun
kiai kovojo su savo priešu.

Pirmą sykį Malcevičius laimė
jo į 22 minutas, antrą syk į 15 
minutų.

Prieš šitą porą buvo Armė
nas, Nazarian, kuris ėmėsi su 
Turku. Nazarian laimėjo. Jie 

'erhėsi .tik po vieną sykį.
Prieš juos buvo labai; svarbi 

pora ristikų — Italas Joe De 
Vito, su narsiu Serbu, Gustovi- 
ču. Jie ėmėsi pusę valandos, ir 
tai buvo atkakliausia kova ir 
ypatingiausios to vakaro risty
nės. Jie išėjo lygiomis, nors 
visu laiku De Vito turėjo viršų 
ir kaip tik nepribaigė savo prie
šą hedlokais.

Antras Tomas 
“JUODO KARŽYGIO” 

Jau, Gatavas.
Visi vietiniai gali ateiti atsi

imti. Kurie dar neturi gali įsi- 
I gyti abi knygas vienu sykiu, už 
i ukuu Tai yra 412 pus-
I lapių didumo veikalas, kokio 
niekados daugiau nei “Dirva” 
nei niekas kitas už tokią mažą 
kainą neduos.

Pasiuskit ‘(Juodą Karžygį”— 
visą pasaką saviškiariis į Lie
tuvą dovanų. Pėr&iuntimas kai
nuoja tik keli centai. Gaus iki 
Kalėdų jei siųsit dabar.

LAI-

savai-
aukš-

COMMUNITY FONDAS 
MĖJO $4,524,488

Commun.’ty fondas per 
te laiko vajaus pasiekė
čįausį rekordą negu kada buvo 
pasiekęs, ir surinko labdarybės 
reikalams tokiu trumpu laiku 
tokią,milžinišką stirną kokios jo- 
kis Amerikos miestas per tiek 
laiko dar nesurinko.

šįmet suririkta $100,000 dau
giau negu pereitą metą.

Iš to fondo užlaikoma visos
labdaringos ir visuomeniškos įs-l - 1
taigos. Aukavo tam ir’ Lietu- GAVO

Tris Ypatos Nužudyta
Painesville, O. — Vienas 60 

.metų ūkės darbininkas, grasin
damas “išnaikinti višą šeimy
ną”, septyniais., šūviais nušovė 
du savo posūniu, sužeidė pačią 
ir kitussdib vaiku ir paskui pats 

Teismas buvo užgy-
jam gyvent sykiu su šeimy- 
kada moteris padavė prašy- 
persiskyrimo, už ką senis

nusišovė.
nęs
na, 
mą
labai Įširdo ir pasiryžo padaryti 
galą viskam, i.

Advokatų bankietis. Lapkr..
6 d., vakare, Hollenden hotelyje viai, ir kokiame, nelaimingame Į X F V/

buvo didelis ir gražus bankietas atsitikime L.etuviai neprivalo Pinigus Lietuvoie sius- 
Cuyahoga apskrities advokatų. į įjoti & • J--
Dalyvavo didelis buris advoka
tų su savo moterimis. Kalbėjo 
garsusis advokatas - Clarence 
Darrow. Gaila kad musų Lie
tuviški advokatai nei vienas ne
pasirodė. A. A. Žukas.

Lietuvis uas Lietuvį
Didžiausis rinkinis Kalėdinių 

dovanėlių ir visokių graždaik- 
čių: Deimantų ir visokių bran- 

i genybių. Pas mus viskas parsį- 
i duoda pigiau negu kitur kur.

Maloniai kviečiu visus drau- 
igus ir pažįstamus ir naujus kos- 
I tumerius atsilankyti, busit pil

nai patenkinti, 
paremsi t savo 
vientautį ir gau 
šit gražius ka
lendorius del 

1928 metų.
V. D. Štaupas, Jeweler

6704 Superior Ave.

safct%_

kreiptis į Community tus per Dirvų’* 
/Fund pagalbos, o to fondo raš-| vbatos'
tinę nurodys j kur reikia kokiu' - -
dalyku atsikreipti. Juozas Markunas........

 EIz. Jankauskienė .. . .
i Marė Mačiulienė .....

Opera “The King’s Hench- Ona Žiburiutė ........ 
man”, kuriose dalyvauja viena I 
iš mums žinomų operos artisčių, 
Liuda Sipavičiūtė, bus perstaty
ta Cleveland© miesto auditorijoj 
Gruodžio 12 dieną. Lietuviams 
bus žingeidu ją išgirsti dainuo-1 
jant operoje, nes ji Rusijoje 
turėjo operoj gana žymią vietą 
per ilgus laikus.

Ta opera bus dainuojama An
gliškai;
«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniiiHtiiiiiiiiin>'

“Lyros” Choras stato scenoje
Komiška

OPERA“LAIMA”(La Mascot)
Trijų aktu. Muziką paraše Edmund Audran. Sulietuvino P. Bukšnaitis.

SLOVENIAN AUDITORIUM
6417 St. Clair Avenue, Cleveland. Pradžią 3 vai. po pietą.

Gruodžio-Dec. 11 d. 1927

S1OS

Lt. 50
. . 150

. 100
.. 400
.. 150
. 150
. 200

Pranas Staknis ................
Jieva Mačiutienė ............
Antanina Skeraitienė . ..
Annt Ankudo (Rusija) ...$10 
Anna Ankudo (Rusija) ... .$30 
Antanina Leimonienė ......... 110
Agota Balsienė .............. .400

Kreipkitės vėl:
“Dirvos“ Agentūra

Nuošimtis Mokasi
Nuo Dienos Padėjimo iki Dienai Išėmimo.

Pradeki t Savo 
KALĖDINĮ KLUBĄ

Naujame Musų Ofise

3354 Superior Ave
Turtas ,v;rš $1,1000,000

?The..Citizen's Savings Association
Under State Supervision

Keith Building_____ Cleveland,

Vadovaujančios ypatos:
BAUKIUTĖ, 
RASILIUTĖ, 
RIMKUS iš Detroit, Mich. 
PANZER, 
K. GAILIUNAS 
TELKSNIS.

Orkestras prie vaidinimo dalyVstuja 
10 ypatų."

TlKIETAI
$1.50, $1.00. 75c. Vaikams <“25c.

S. Rimkus • Ant 50c. ypatai.-
Širdingai kviečia visus LYROS CHORAS.

jllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllHHIIIIIIIIIIIIinilHllliilh.

Pirmutinė pora buvo Graikas 
Marinos su Vokiečiu. Graikas 
laimėjimą gavo, bet neteisingai, 
nes refery paskubino.

Kitos ristynės bus auditorijoj 
Gruodžio 6 d., dalyvaus Malce
vičius su Dė Vito ir bus kitos 
poros.

Lietuviai ristikai, Sarpalius, 
Komaras, Brazauskas ir Ganso- 
nas darbuojasi po rytines vals
tijas. Neužilgo bus vėl pakvie
stas Sarpalius į auditoriją.

Sovietų Sportininkai Ignoruoja 
Olympiadą :

Sovietų sportininkai nuspren
dė nedalyvauti 1928 metų tarp
tautiniame sportininkų suvažia
vime (Olympiadoj) Amsterda
me, Holandijoj. Vietoj to, jie 
ruoš visos Rusijos sportininkų 
suvažiavimą Rugpjūčio 12 iki 
22 dienai. Dalyvaus apie 1,500 
Rusijos atletų ir bus pasiųsta 
užkvietimai kitų šalių sporto 
atstovams dalyvauti.

Komunistai negali be raudo-

numo apsieiti: jietns ne tik mu
zika bet ir sportas ir viskas ki
tas turi būti ant jų kurpalio, j

KAMBARIS ANT RENDOS
Geras kambaris Lietuviškoj šeimy.,1 

noj, vedusiai porai arba dviem mer- a 
ginom. kreipkitės šiuo adresu:

13424 KELSE AVĖ. M

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Ant LEE Road, cash mėsinė ir j 

grosemė, daro biznio po $1000 perą 
Savaitę. Telefonuokit Fairmount 7445 į 
arba smulkmenų ir apie kitus biznius] 
matyki! Notarą Zimerman,— 129001

I Buckeye road.
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Kalėdoms Rekordai
MERGYTĘ 

PRIGAVO’
Karpavičius, “Dirvos” 

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

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

APIE BOBĄ
LAIDOKE

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

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

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

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

taip dainuoja Vanagai
čio rekorde dvi Chica- 
gos. dainininkės, Biežiė- 
nė ir Čerienė.
Vanagaitis davė jom 

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

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

“DAINUOK, 
SESUTE“

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

Gerb. Spragilo 
Recenzija apie 
VANAGAIČIO 
Rekordus.

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,” -

“REIKIA TEPT’
Reikia Tept jeigu nori | 
divorsą gauti, į “džėlą” 1 
nepakliūti, darbą gauti, 4 
lupas raudonas turėti, 1 
raukšlių veide jieregėti ' 
ir kitų nedorybių rieda-] 
ryti. Išmoksite dainuo
ti tik iš Vanagaičio re
kordų. Aiškų kiekvie
nas žodis ir supranta
ma ką artistas nori iš
reikšti. j

jfroi
IZS1
DARI

IB DARBININ1

JUOZO BABRAVIČIAUS
Plaukia Sau Laivelis ir

Karvelėli (12 colių)
Kur Bakūžė Samanota ir

Aguonėlės
Tykiai Nemunėlis Teka ir

Visur Tyla
Gale Sodo Rymavo ir 

švint’ Aušrelė
Lolita (Ispaniškai) ir

Aprile
Bernužėli, Nesvoliok ir

Ne Margi Sakalėliai

1.25

75c

75c

75c

75c

“MUNŠAINUKAS” į
Munša’.nuką padarysiu, 
Durnių-.kišenei valysiu, 
Gersim, tutuosim, 
Blaivininkams neduosim. 
Išsigėręs daug (linksmesnis, 
Prie merginų malonesnis. 
Pilk, pilk, negailėk, 
Savo draugą pamylėk.

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

‘SHARKIO DAINA
Antroj pusėj išgirsite 

SHARKĮ. Neišpasaky
tai linksmas rekordas.

KARVUTĖ
Karvutė, karvė, kar

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

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

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

“D O L A RI S“
Ant antros pusės rasi

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

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

Šį rekordą nusipirkit 
kiekviens. Jo pasiklau-. 
sę, giliai atsiduskite ir 
pasakykite kad Vana
gaitis teisybę dainuoja^

Tepkite, tepkite 
Gerklę, liežuvi, 
Tepkite nosį 
Ir veidelius. 
Pirkite, pirkite >■? 
“Reik Tept” rekordą 
Už tris baltus • 
Kvoterėlius.

VANAGAIČIO 
“K A L Ė D O S”

Užeikite į “Dirvą” ir 
Reikalaukite Vanagai
čio “Kalėdų”. Sau, gi
minėms ir draugam už
rašyki! rekordą “Kalė
dos” į namus, jos ateis 
pirmiau negu viso pa
saulio Kalėdos.
Už 75 centus jus švę

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

Išsiunčiama visur kur 
tik jus nurodysite. Per
siusime C. O. D.

Reikalaukit rekordų 
po jų vardais—nu

merių nereikia.
KALĖDŲ DOVANA 

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

“Dirvos” skaitytojams, ’ 
ir jus pasakykit kitiems I 
kad nerasite gražesnių, I 
aiškesnių ir linksmes-1 
nių rekordų kaip Vana
gaičio.
Gerb. Spragilas girdė

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

mano galvos —
SPRAGILO. I

KALĖDINIAI CHORŲ 
REKORDAI, 

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

Streikuojanti vai 
I jylvanijos angliaki
■ kompanijos mėto 
I nil, žiūri fink Wa
■ nekantriai laukiai
■ niento pradedant t: 
I ta.

I Klek patiriama, i 
1 mento sekretorius 
J imti tą žygį ir sau
■ konferenciją. Anj
■ jos prezidentas L 
I sekretoriui planą ii 
I jeigu konferencija 
Į kta streikas butu i

Ateinant Kalėdoti 
sties didelio siuntir 

' diniu dovanų, iper y 
stjju paštus bus pai 
daugiau darbininkų.

Pašto department 
šalip daugybės lai 
laiku kurie buria ik 
resuotl ir nepasieki 

I dar buna nepristato 
8400,000 įvairių si 
rių adresatu nęm

Sharon, Pa. — 
užmušta vienas d 
Piragas, 64 m, ,ya r, , .tukais relėmis su 
darbininkais. A 
trūkis. 'Kiti du 
nuo ratukų.

Nekurie darbai 
Huto per Lapkri 

šimto dirbtuvių, 
bininkų skaičių S 
kričio mėijęąiu, p 
jose dirbp 660 daų(

■ kų. Autpijlo^įlių < 
jo 14.2 nuoš. Plic

■ darbai apmažėjo 1
Automobilių išdi 

I 1928 mėty,, sąko žit 
i rekordą., Spėjama 
j Fordų buš išleista i 
i lijono, ir jau ap£e t 
1 kalavimų,;kada $um 
j liauji medeliai. Kr 
I tomobilių bus išdirb 
j turi milijonai. 1926 i 
1 drai buvo išdirbta t 
1 4,219,449.' Per pirm 
i metų mėnesių išidirt 

■a 915 automobiliai, o p 
I .tiek pat laiko 3,805,( 
| šiy metų išdirbirųas b t 
i mažesnis už pernykštį. 
J Steubenville, 0.—Lin 
127 m., .iš Ironton, 0., . 
] kaltu nužudyme angliaki 
1 Pecitti, 19 m. amžiaus, 
I to, Spalių 29 d. Jis m 
| luo 1 iki 20 metų kalėti 
i Vckietijoj plieno išdi 
1 Paskelbė lokautą ir sal 
Į *uo Sausio 1 dienos dir 
I teuždarytas. Išdirbyst 
| 'i nugąsdinti darbininku 
j kieikalautų algų pakeliu

Jeigu tas darbdavių gi 
įsikūnytų bent 3( 

įninku liktu be darbo.


