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Prof Voldemaras Ne j ŽIAURUS ATSILYGI- 
I NIMAS MYLIMAJAI

užsileidžia T. Sąjungai
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SAKO, NEŠITAIKYS SU LENKAIS IKI JIE 
LAIKYS PAGROBĖ LIETUVOS SOSTINE

Streikuojanti vakarinės Penn
sylvanijos angliakasiai, kuriuos 
kompanijos mėto iš savo na
mų, žiuri Urik Washingtono ir 
nekantriai laukia darbo depart
ment pradedant taikymo tarv- 
bų.

Kiek patiriama, darbo depart
ment© sekretorius Davis nori 
imti tą žygį ir šaukti taikymosi 
konferenciją. Angliakasių uni
jos prezidentas Lewis pasiūlė 
sekretoriui planą ir pasitiki kad 
jeigu konferencija butų sušau
kta streikas butų užbaigtas.

Ateinant Kalėdoms, iš prieža
sties didelio siuntinėjimo Kalė
dinių dovanų, ■per visus S. Val
stijų paštus bus paimta 400,000 
daugiau darbininkų.

Pašto departmentas sako kad 
šalip daugybės laišku Kalėdų 
laiku kurie būna negerai- už«d- 
resuoti ir nepasiekia adresatų, 
dar buna nepristatoma-bent už 
$400,000' įvairių siuntinių, km 
rių adresatu neranda.,.. ... ,

Sharon, Pa. — Ant gelžkelio 
užmušta vienas darbininkas, S. 
Piragas, 64 m., važiuodamas ra
tukais relėmis su kitais dviem’ 
darbininkais. Ant jų užlėkė 
trūkis. Kiti ’ du spėjo nušokti 
nuo ratukų.

Nekurie darbai. Clevelande at- 
kiuto per Lapkričio mėnesį. Iš 
šimto dirbtuvių, sulyginus dar
bininkų skaičių Spalių su Lap
kričio mėnesiu, pastarą mėnesį 
jose dirbo 660 daugiau darbinin
kų. Automobilių darbai padidė
jo 14.2 nuoš. Plieno ir legežies 
darbai apmažėjo 1.2 nuoš.

Automobilių išdirbimas bėgiu 
1928 metų, sako žinovai, pasieks 
rekordą, Spėjama kad vienų 
Fordų bus išleista nemažįaų mi
lijono, ir jau apie tiek,turi rei
kalavimu, kada sumanyta dirbti -C.JI —- <• , ,1 ' /vj 
riauji modeliai. Kitų visų au
tomobilių bus išdirbta apie ke
turi milijonai. 1926 metais ben
drai buvo išdirbta. automobilių 
4,219,449.' Per pirmus 10 šių 
metų mėnesių išidirbta 3,072,? 
915 automobiliai, o pernai per 
tiek pat laiko 3,805,068, taigi 
šių metų išdirbimas bus žymiai 
mažesnis už pernykštį.

Steubenville, iO.—-Linza May, 
27 m., .iš Ironton, O., atrastas 
kaltu nužudyme angliakasio Joe 
Pecitti, 19 m. amžiaus, unijis- 
to, Spalių 29 d. Jis nuteistas 
nuo 1 iki 20 metų kalėti.

Vokietijoj plieno išdirbystės 
paskelbė lokautą ir sako kad 
nuo Sausio 1 dienos dirbtuvės 
bus uždarytas. Išdirbystės no
ri nugąsdinti darbininkus kad 
nereikalautų algų pakėlimo.

Jeigu tas darbdavių grąsini- 
mas įsikūnytų bent 300,000 
darbininkų liktų be darbo.

Geneva, Gr. 6 d. — Pen- 
1 kių didelių valstybių atsto

vai neįstengė sutaikyti Lie
tuvių-Lenkų ginčo ir klausi
mas turės būti ištaršytas 
Tautų Sąjungos tarybos po
sėdyje rytoj arba poryt.

Anglijos, Francuzijos, Ja- 
‘ ponijos, Vokietijos ir Itali

jos vyrai diskusavo tarp sa- 
■ vęs Lietuvos skundą prieš 

Lenkiją, bet nieko neįstengė 
gero atsiekti.

Nežiūrint bendro penkių 
didžiųjų valstybių spaudimo 
ir Rusijos įtekmės, mažutės 
Lietuvos diktatorius, prem
jeras Voldemo'ras neužsilei
do savo nusistatymuose.

Jis pasakė jog yra gata
vas suteikti tarybai visokias 
reikalingas garantijas jog 
Lietuva*' turi' 'norus; taikiai’ 
apsieiti ir jo norus nustaty
ti neutralį rU'ožtą tarp Lie
tuvos ir Lenkijos, bet pa
reiškė jog 'negali ' svarstyti 
klausimo apie sutaikymą di
plomatinių ryšių su Lenkija 
nei pavlyti Lenkams liuosai 
‘neiti į Lietuvą.

Yra du klausimai, pasakė 
Voldemaras, kuriuos turės 
taryba išrišti. Pirmas, ar 
Lenkija turėjo tiesą grieb
tis kerštavimų, areštuoti 
Lietuvius kunigus ir užda
rinėti mokyklas Vilniaus di- 
strikte, ir antra, ar Lenki
ja turi teisę organizuoti 
gaujas kėlimui politiškų su
iručių prieš Lietuvos vals
tybę,

Vokietijos delegatas Stre- 
seųiann stovi už Lietuvių 
.pusę, ir Vokietija yra. viena
tinė iš, didžiųjų valstybių. 
Tautų Sąjungoj, kuri nepvi- 

, pažino Lenkams yįlniaųs..
Rusijos delegatai: sų Lit

vinova , priešakyje ; apleido 
Gęneyą. r,Jie, porą nėra, Są
jungos nariai,, norėjo, daly
vauti diskusijose Lietuvos- 
Lenkijos ginčo, b.et nebuvo 
jiems pąvejyta.

Litvinov prisipažino kad 
jo pereitą, savaitę padarytas 
pasiūlymas sumažinti Rusi
jos 'karo įmones pusiau bu
vo tik jo. propaganda, nes 
žinojo kad niekas to neda
rys ir pati Rusija nedarys.* *

LENKAI APTURĖJO 
GĖDĄ NUO VOL

DEMARO

Dana, III. — Vienas 24 metų 
vaikinas norėjo dinamitu nu
žudyti savo mylimąją, 23 mėtų 
mokyklos friokytoją, kada paty
rė kad ji jau bėdoje, o jis ne
norėjo jos imti.

Jis įtaisė mokyklos pečiuj di
namito. Kada mokytoja ryte 
kure pečių dinamitas sprogo, su
ardė mokyklą ir ją mirtinai su
žeidė. Vaikinas suimtas ir pri
sipažino prie tokio savo darbo, 
nors mokytoja nenorėjo tikėti 
kad jis tai butų padaręs.

Jis aiškinosi policijai kad ne
norėjo perjaunas vestis, o ji jį 
verstinai verte.

SUKILIMAS SOVIETU 
ARMIJOJE?

Belgradas, Serbija. — Ateina
gandai kad Odesoj prasidėjo su
kilimas tarp raudonųjų kareivių 
prieš 'sovietų valdžią. Sukilė
liams vadovaująs Potėmkov, bu
vęs Trockio pagelbininkas.

Maskvos komisaras Dančenko 
tapo sukilėlių nukirsdintas ir 
jo galva nešta gatvėse po Odesą, 
sako pranešimai. Generolas Le- 
zievič, Odesos militaris koman- 
dierius, atsisakęs paklausyti 
Maskvos rezignuoti iš savo vie
tos. Odesos uostas esąs užda
rytas.

d.Geneva, Gruodžio 7 
Europos diplomatai stengiasi 
išrišti Lenkų-Lietuvių ginčą.

Mynher van Blockland, Ne- 
derlandų atstovas Tautų Są
jungos Taryboj tapo paskir
tas specialiu reporteriu tuosę 
ginčuose, po keleto valandų 
kaistų kalbų-atakų. tarp Lie
tuves premjero Voldemaro ir 
Lenkų užrubežių reikalų 
nieterio ~

Nors 
mjeras 
eėn visų tarybos narių tikė
ti jo užmetimams ant Lenki
jos, bet laimėjo jų prielan
kumą.

Voldemaras išdėstė perse
kiojimą Lietuvių dvasiškijos 
Vilniaus krašte ir konspira
cijas ruošiamas Lenkijoje nu
vertimui Lietuvos valdžios.

Paskiau,1 kada Zaleskis, po 
karštų apsigynimo, argumen
tų prieš Voldemaro kaltini
mus, prašė Lietuvos užmiršti 
praeitį ir priimti Lenkijos 
draugingumo ranką, Valde
maras atsakė jog jis APVER- 
TINA TOKI LENKŲ PRA
ŠYMĄ, BET NEGALI UŽ
MIRŠTI KAIP KELI METAI 
ATGAL PARVžIUJE LEN
KIJOS PREZIDENTAS PIL
SUDSKIS TAIPGI PADAVĖ 
LIETUVIAMS RANKĄ, O 
Už TRIJŲ SAVAIČIŲ ŽELI- 
GOWSKIS UŽGROBĖ LIE
TUVOS SOSTINĘ VILNIŲ, 
KURĮ IR PO ŠIAI DIENAI 
LAIKO, ir Zaleskiui rankos 
neištiesė, nuo ko Lenkas nu
raudo.

Lenkams matyt- svarbu tu
rėti atviras duris į Lietuvą ir 
jie nori panaikinimo karo sto
vio, bet Lietuva be Lenkų ga
li apsieit ir to nepanaikins iki 
neatgaus Vilniaus.

Zaleckis karščiavosi' prieš 
Lietuvą už Klaipėdą, mat 
nai Lenkai neri visur savo

Plėšikai Sušlavė 
Milijonus

Zaleskio.
narsus Lietuvos
nepatraukė savo

Laukiama 
Pilsudskio.
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4 d. — Lie(uvių-

Rygos Komedija
Kaip Lietuvos Socialdemokratai Norėjo Parduoti 

Vilnių Lenkams

Washington. .r— Eltos prane
šimu, kilusios iš Lenkų šaltinių 
žinios apie Francuzų, Italų ir 
Anglų ministerių naują žygį 
pas Prof. Voldemarą del sure
guliavimo santikių su Lenkija 
ir kad prie to, žygio yra prisi
jungę Suomijos, Latvijos ir Es
tijos atstovai, nuo pradžios iki 
galo yra neteisingos. ...

Chicago. — Chicagos, Cleve- 
lahdo ir kitų vakarinių miestų 
policija medžioja grobio sumoje 
$2,700,000, kurį suvogė gerai 
organizuotas plėšikų Prustas šių 
metų bėgiu. Susekta kad toks 
trustas egzistuoja po to kaip 
nesenai Clevelande plėšikai pa
grėbė 
tų iš 
landė.

Pardavimas Ausies
Chicago. — Viena turtinga 

persiskyrėlė Chicagoj pasigarsi
no laikraščiuose kad ji nori gau
ti šviežią ausį, kurią daktara. 
sutinka jai uždėti ir prigydyti. 
Viena mergina atsišaukė kad ji 
sutinka jai ausį duoti, už $2,500 
vertės kailių f titrą. Viena mo
tina taipgi pasisiūlė su savo au- 
še, bet nori $4,000 pinigais.

Ryga. — štai kaip “Rygos 
Balsas1’ iš Lapkričio 12 d. apra
šo tą “išeivių'kongle'są”:

žymesnėse rolėse dalyvauja:
t veiksme Rygos jaunimo dr-ja| 

“Rūta”.
II veiksme: Latvijos soc. demo-| 

kratai.
Režisuoja: Lenkija , su Lenkų 

užsienių reikalų ministeri
jos ir Vilniaus miesto dele
gatais priešakyje.

Sufleruoja maršalas Pilsudskis.
« * *

Kaip matot, susidarė visai 
“šilta” savo žmonių kompanija. ‘

Komėdija-“kongresas” prasi-' 
dėjo Lapkričio 5 d. (I veiks
mas) Latvių socialistų spaustu
vių darbininkų klube.

“Kdhgresą” atidaro ir veda

kitaip suprasta. Bet “Latvis” 
10-me numeryje konstatuoja fa
ktą kad taip vadinami “sisie- 
niai”, kurių vadu yra tas pats 
Kalninš, jau dvi savaitės atgal 
gavę užklausimą kas panorėtų, 
reikalui esant, eiti su karo įran
kiais nuversti dabartinę Lietu
vos valdžią. Taigi gretimšaliai 
faktai kaip tik patvirtina aukš- 
čau minėtus Kalninio žbdžius.

“Kongreso” Vaisiai:

Vitoldo čyžo, Lenkų užsienio 
reikalų ministerijos Lietuvos 
-skyriaus vedėjui pritariant, pa
siūlymas duoti moralę ir “mate- 
rialę” paramą soc.-demokratų 
“kongresistų” (išimant Vikonj) 
priimtas, ir Lapkričio 8 d. va
karo traukiniu 27 asmenįs, su
tikę “perduoti” Vilnių Lenkams, 
(amžinam jų valdymui), su bū
reliu Latvių bedarbių išvažiavo

$205,000 vertės deiman-
Swirsky Brothers Cleve-

Kaip: Vokietijoj) Baudžia 
Butlegerius . .

Berlinas. —Vokietijos butle
geriai turi sunkius laikus. Bū
relis spirito šmugelninkų, ku
rie varė platų biznį, nubausta 
užmokėti $33,250,000. Penki ki
ti butlegeriai Hamburge nuteis
ta užmokėti $4,000,000 ir gavo 
sunkias kalėjimo, bausmes. -

Pienas ar Alus?
Anglijoj, .iki kelių praeitų 

mėtų, alaus sunaudota daugiau 
negu pieno. Skirtumas buvo ne
didelis, bet’ vistiek taip buvo.,

Pereitą metą dalykas pasikei
tė. Pieno daugiau sunaudota 
negu alaus. Skaitlinėmis daly
kas stovi. tokis: pieno išgerta 
850,000,000 gorčių, alaus 749,- 
000,000 gorčių.

Tas reiškia daugiau biznio 
karvutėms, o nusiminimas bra
vorų ’ tūzams.

Neprileidžia Senatorių
Washington. — Prasidėjus 

70-tam Suv. Valstijų -kongresui, 
suvažiavus visiems senatoriams, 
prie prisiekos neprileista du 
naujai išrinkti senatoriai, Vare 
iš Pennsylvanijos ir- Smith iš 
Illinois, kurių išrinkimas bus 
tardoma, nes jie ppr rinkimus 
naudoję visokius ne nedaleisti- 
nus budus, papirkimą ir tt., kas 
nedaleistina, jeigu patiriama.

Coolidge Atsisakė
Washington. — Gruodžio 6 d. 

atsidarius Suv. Valstijų kongre
sui, prezidentas Coolidge pasakė 
savo Republikonų partijai kad 
jis 1928 metais nekandidatuos. 
Tą išgirdę, daugybė Republiko
nų subruzdo rūpintis patekti Į 
kandidatus.

Butlegeriai Ruošiasi
Toledo, O. — Butlegariai jau 

ruošiasi prie Kalėdų rugiapjū
tės: spaustuvės skubiai spaus
diną popierėlius lipdymui ant 
bonkų munšaino, kurį užvardi
na “tikruoju” škotišku gėrimu, 
žmonės-pirkdami mokės kaip už 
tikrą, na ir iš to jie susipils sau

Geneva, Gr.
Lenkų ginčas yra pats svarbiau
sias klausimas kokį paims svar
styt Tautų Sąjungos taryba, 
kurios posėdis prasidės Gruo
džio 5 d. po pirmininkyste Chi- šimtus tūkstančių dolarių. Ne- 
nų minister:© Franctizijon, čeng 
Loh.

Lietuvos premjeras Voldema
ras pribuvo šiandien sykiu su 
Dr. Zauniu, buvusiu Lietuvos 
atstovu Tautų Sąjungoj.

Lenkų delegacija griežtai 
ginčijo kad Lenkija norinti 
zignuoti iš Tautų Sąjungos
gu Sąjungos taryba neįstengs 
sutaikyt Lietuvos su Lenkija.

Gandai apie Lenkijos norą iš
stoti iš Tautų Sąjungos paėjo 
iš Berlino šaltinių, ir sykiu sa
kė kad Lenkija reikalaus beiš- 
Jyginio pripažinimo jai Vilniaus.

žiūrint kokia kaina tie gėrimai 
bus jie vistiek bus niekas kitas 
kaip tik nuodai.

už-
re- 
jei-

New Yorko moterjs savo me
tiniame susirinkime pareiškė 
savo nusistatymą už pilną pro- 
hlbiciją kaip ji dabar stovi, ne
žiūrint gubernatoriaus Smith 
ypatiško prašymo kad butų rei
kalaujama prohibicija sušvel
ninti. Politikieriai mato kad 
moterįs, neklausydamas Smitho 
dabar, turi mintį neremti jo ir 
jeigu jis bus kandidatu ant pre
zidento.

Daugybė Naujų Išradi
mų

Washington. — Per fiskalį 
1927 metą Washingtone išimta 
naujų patentų, prekybos žymiu 
ir registracijų naujų išradimų 
net 113,783, arba 3,753- daugiau 
negu per 1926 metus.
' Kadangi kas metai po beveik 
tiek- naujų išradimų atsiranda, 
tik pamislykit kiek žmonių vis 
ką nors sugalvoja!

O jau 50 metų atgal vienas 
patentų ofiso viršininkas sakė 
kad tuoj reiks ofisą uždaryt, ne
są jau viskas pasaulyje išrasta 
ką tik galima išrasti.

1928 bus Probibicijos 
Krizio Metai

1928 metas, kuomet bus rin
kimai prezidento, išstatys pro
hibicija didžiausian krizin kokį 
ji kada pergyveno nuo jos įve
dimo.

Sakoma kad tai bus kova 
tarp miestų ir kaimų, už panai
kinimą ir už palikimą.

Vienas jo organizatorių, buvęs 
Kauno šeimo narys, soc.-demo- 
krataš Paplauskas. Pasįrodo bet 
gi kad jie ėsą menki organizatoi 
riai; nes daugelį net ir sąvo 
vienminčių * pakvietimais aplen
kė, kas labai nepatiko socialis
tui maksimalistui (komunistui) 
Barutai it “bepartivės” “Rūtos” 
dabartiniam, vadui, mokytojui 
Paulikevįčiui. šis savo širdies 
karštumoj išsikoliojo spekulian
tais, ir tt., už ką “kongreso” 
vadai labai “iškilmingai”, kum
ščių pagalba, išlydėjo’jį ir kele? 
tą dar socialistų lankau, išneš
dami viehsyk režoliuciją dau
giau jų neįsileisti.

Šiuomi beveik ir baigėsi pir
mas aktas komedijos, jei nepa- 
minėsim dar keletą telegramų- 
sveikinimų iš jų vienminčių.

Žymesnė Šalis “kongreso” te
ko Lapkričio 6 dienai. Ji vyko 
kaip tik tuomet kai visose Ry~ 
gos bažnyčiose laikėsi šventa
dienio' difevmeldystė, būtent nuo 
10 iki 1 vai.

čia benė pirmus vaidmenis 
!vaidino: Latvijos social-demo- 
kratai, sli Latvijos seimo pirmi
ninko stinum, seimo nariu, spor
tų vadu Bruno Kalniniu prieša
kyje, kurs pažadėjęs, reikalui 
esant, duoti “kongresistams” 
net 4,000 sportistų “’kareivių”. 
Be to, Vilniaus miesto ’ galvos 
pagelbininkas Vitoldas čyž guo
dė “kongresistus” nenusiminti 
del “kongreso” suirutės, Liau
dininkų su komunistais atsiski- 
limo nuo social-demokratų, ku
rie pasiūlė “kongresui” perduoti 
VlltiiU tam tikru su “kongresis- 
tų’’ parašais dokumentu Len
kams, kad Už tai gavus iš jų 
moralę ir “materialę” paramą, 
aiškiau sakant, kariumenę a la 
Želigovskio pulkus (sic!!!) kad 
pulti Kauną ir nuversti dabarti
nę valdžią. Ir skatino tik uo
liau rašytis tą Vilniaus perda
vimo dokumentą.

Tiesa, “kongresui” iširus, lai
kraščiuose pasirodė Bruno Kal
ninio žodžių komentarai (aiški
nimai) buk neva jo žodžiai esą

Vilniun vykdyti “sutartį”!
Plečkaitis ir Paplauskas bet

gi keletui dienų dar pasiliko 
Rygoje mėginti tartis su atska
lūnais . Liaudininkais, ji;, kitais, 
tikslu įtraukti juos tolesniam 
komedijos vykinimui.

Kiek girdėjome, jiems pasise
kę visgi “atversti” apie 20 as-

(Pabaiga ant 2-ro pusi.)
------------------------

KAUNO ŽINIOS

(Elta, per Liet. Pasiuntinybę 
Amerikai)

VOLDEMARAS GENEVOJ
Washington, Gruodžio 2d. — 

Elta praneša kad išvažiavus 
Prof. A. Voldemarui Genevon ir 
sergant finansų ministeriui J. 
Tubeliui, premjero pareigas ei
na krašto apsaugos ministeris 
Pulk. T. Daukantas ir užsienių 
reikalų ministerių — B. K. Ba
lutis.

(Nuo Red.: Kairėj! spauda 
buvo pranešus kad Balutis likęs 
naujas “diktatorius”.)* ' * ¥

Washington, Gr. 3d. — Elta 
praneša kad gubernatoriaus ak
tu Klaipėdos direktorijos pirmi
ninku paskirta Kadagynas. Di
rektorijos nariais Reisgys, Zy- 
gaudas ir Vorbekas. Direkto
rija prisistatė Seimeliui Gruo
džio 5 d.* ¥ *

Washington. — Ryšyje su 
Skleidžiamom is užsienyje žinio
mis apie karininkų suėmimus 
Lietuvoje, Elta praneša kad 
Kauno karo apigardos viršinin
kas Petruitis, sujaudintas prie
šų gandais del tariamai sunkios 
padėties krašte, pasiuntė dele
gaciją pas Prezidentą padėčiai 
išaiškinti. Vėliau Prezidentas 
priėmė ir Petruitį, kurį nurami
no. Tą pat dieną del susiner
vavimo Petruitis išvažiavo po
ilsiui į savo ūkį. Petraičio de
legatai pulkininkas šumskis ir 
vienas leitenantas nubausti kai
po nusižengę drausmei.
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DIDELIS NELAIMIŲ 
MĖNUO

Lapkričio mėnesį buvo suma
nyta pravaryti Pittsburge kaipo 
“nelaimių vengimo mėnesį” ir 
plaęiai garsinta ir agituota žmo
nes būti kuoatsargiausiais, pa
rodymui kad galima nelaimių iš
vengti ir apsaugoti savo ir kitų 
gyvastis:

Bet lyg tyčia Lapkritis buvo 
didžiausias nelaimių mėnuo ko
kis kada Pittsburge buvo: ,tąj 
mėnesį žuvo net 134 gyvastįs.

Padidinimui žuvusių skaičiaus 
prisidėjo 28 gyvąstįs, žuvusios 
gazo tanko eksplozijoj.

Automobilių nelaimėse, žuvo 
29 ypatos.

Kitos nelaimės buvo tokios: 
puolimuose užsimušė J.7 ypatų. 
Gelžkelio nelaimėse užmušta 13 
ypatų, šešios ypatos nušauta 
medžioklėse apielinkėje, 7 ypa
tos užmušta kasykloje; nuo ga- 
zų užtroško 5 ypatos; penkios 
mirė nuo apdegimo; nuo elek
tros, ant tramvajų, dirbtuvėj 
ir vandenyje žuvo po dvi ypa- 
tas. Nuo nuodų, užtroškimo, 
ant elevatorio ir užsmaugimo 
mirė po vieną.

Per Lapkričio mėnesį apskri
ties daktaras ištyrinėjo 286 ne
laimingas mirtis. Iš ,tų 286 mir
čių 173 paėjo nuo visokių prie
žasčių ir užkrečiamų likų, o 11 
ypatų’ buvo žmogžudžių užmuš
ta. 31.

Nušovė negrą. Polįcjjantąš 
peršoVė' negrą, nužiūrėtą'plėši? 
ką, kada jis bandė pabėgti. Jis 
mirė nugabentas ligonbutin.” .

Du negrai priėjo prie taxi ve
žikų B» bandė pasisamdyti juos 
vežti.'* * Du vežikai pažino vieną 
tų negrų kaipo juos seniau api- 
plėšusį, taip vežant, ir atsisakė 
priimti. Jiedu nuėjo pas kitą 
taxi ir įsėdo. Tuo tarpu pirmi 
du vežikai pamatę arti poliei- 
jantą: pašaukė artyn. Polici
jantas prisiartino prie taxi ir 
reikalavo negrų išlipti, bet jie 
atsisakė. Tik kada policijantas 
patėmijo ant sėdynės negro re
volverį; įtartasis šoko bėgti. 
Policijantas paleido du šuvius ir 
vienu pataikė bėgančiam. Su
imti, abu jie prisipažino norė
ję apvogti taxi vežiką. Jie taip 
darė su kitais vežikais.

Pargabeno plėšiką. Apskri
ties kalėjime, po didele apsau
ga, laikomas plėšikas St. Bb- 
dziakowski, Detroitietis, kuris

įtartas dalyvavime apiplėšime 
Coverdale dirbtuvės pinigų, 
$104,000. Jis pargabentas iš 
Kanados. Jis yra narys iš Ja- 
warskio gaujos, kuris pabėgęs 
iš kalėjyno ir jieškomas. Spė
jama kad ir šitą jo draugai ban
dys iš kalėjimo išgauti, todėl 
kalėjimas atsargiai saugojama.

Apkaltinta 160 politikierių. 
Po skandalingų rinkimų ir su- 
klastavimų balsų, įtarta 160 po
litikierių, tarp jų keletas mote
rų, ir viši traukiama atsakomy
bėn. Tai yra vienas iš didžiau
sių bendrų politiškų 'skandalų 
Pennsylvanijoš istorijoj.

Kitaš skandalas kįla kada ug
niagesiai nutarė ' atsisakyti nu
traukti nuo jų algų 2 nuošimtį 
padengimui politiškos kampani
jos lėšų Republikonų organiza
cijos. 1

YOUNGSTOWN, O.
Nužudė Policijantą

Gruodžio 4 d. trįs plėšikai 
r.rtinai nušovė policijantą Cle- 
nens, kuomet jis užėjo ant jų 
'aike apiplėšimo gazolino sto
nes. Po žudystės plėšikai din
go ir jokių žymių apie juos ne
randama.

Clemens tapo peršautas per 
širdį, jo lavonas atrasta gatvė
je netoli Lyden Oil Co. stoties, 
i kurią plėšikai buvo įsilaužę. 
Stoties kasoję buvo visai ma
jai pinigų, tik apie 50 centų. •’ 
' Keletas išmonių kurie praėjo 
pro tą stotĮ pasakoja matę toj 
apielinkej vienu tarpu tris vy
rus'skubiai pravažiuojančius. ,

Spėjama kad policijantas už? 
ijo.ant plėšikų kada jie bėgo iš 
itoties laukan; Manoma kad ir 
automobilis kuriuo plėšikai va
žinėjo buvo vogtas.

Policijantas paliko tris vaikus 
rašlaičiais, nes Rugpjūčio mė
tėsi mirė jo moteris.

Artistų Atvirutes 
po 5c.

BABRAVIČIAUS
VANAGAIČIO .

ir trijų ant’vienos
BABRAVIČIAUS, 

VANAGAIČIO, ' 
M. YOZVITO.

Viena parsiduoda po 5ę. Su > 
prisiuntimu reikia pridėti 
po 2c (panašiai: 7c už 1, 
12c už 2, 17c už 3.)

Reikalaukit “Dirvoje”

Gal vienas iš sunkiausių ir 
nesveikiausių darbų yra ang
lies kasimas. Darbininkai dir
ba sunkiai, o užmokestį už savo 
darbą gauna mažą. Pragyveni
mas yra brangesnis kai didmie
sčiuose. 'Pasilinksminimų gerų 
nėra. Tas yra laimingas kas 
skaito knygas ir laikraščius, ži
no kas pasaulyje dedasi ir svei
kai liuoslaikį praleidžia, bet to
kių nedaug yra. Dauguma liuos
laikį praleidžia prie- baltakės, 
nuodina savo sveikatą ir turtą 
naikina; už nuodų bonką moka 
$4, o jų prisigėrę susipeša, pa
puola šaltojon, tenai turi gerai 
už nakvynę užmokėti, ir taip 
skursta diena iš dienos.

Angliakasiai dauguma nema
to saulės šviesos, nežino kada 
rytas ir vakaras: jiems- visada 
tamsu. Musų brolių Lietuvių 
dauguma taip žūsta. Jau neku- 
rie suseno, ir nepajiegdami gy
venti geresniame name susime
ta kur į pašiuręs ir ten gyvena 
pusalkaniai, nuplyšę, nesimaz- 
goję, panašus į baidykles, nes 
jų į dorą gyvenamą namą ne
įsileidžia.

Bet ir toksai skurdųolis ka
da gauna mokestį, vietoj apsi
rengti, pavalgyti, laikraštį pa-, 
iškaityti, perka nuodus, užmo
ka $4 už kvortą, ir visus pini
gus kokius turi pralaką,

čia kalbu apie West Virgini- 
os angliakasius. Negeriau ir 
dtur yra. Bet angliakasiai čia 
nekeikia Lietuvos valdžios kuri 
raj toli nuo? jų, o vietos vai-, 
Ižioš bijo, gi.: politikos žvilgsnių 
jie yra ramus. Tik .jų moterįs 
lauguma užsiima apkalbėjimai^ 
/ieną kitos,- liežuvavimai neap.? 
sakomi; namų, pečiaus, šeimy- 
'.oš, vaikų nežiūri, bet apkalbę- 
:i, prie bonkelės (susėdus, tai jų 
peciališkumas.

Angliakasiai kurie yra pro- 
angesni ir taupesni tie gyveną 
Terai. Gaila kad tokių nedaug 
ėra. Tame skurdžiame gyve
nine dauguma musų brolių pa- 
engva ir nyksta.’ Pinavijas.

NELAIMĖS PADIDĖJO
Per Lapkrčio mėnesį Detroite 

automobilių nelaimėse užmušta 
51 ypata. Tai buvo didžiausias 
šių metų mėnuo, ir didžiausias 
iš kitų metų Lapkričio mėnesių, 
įišskiriant 1925 metais, kuomet 
per Lapkritį užmušta 58 ypatos.

Su Lapkričio pabaiga, per 11 
mėnesių,’ šįmet Detroito distrik- 
te automobiliais užmušta 283 
ypatos, arba 45 ypatomis dau
giau, skaitant diena su diena 
kitų metų.

1926 metais per visą 12 mė
nesių gatvėse užmušta 392, tai
gi dar reikia 14 ypatų užmušti 
per Gruodžio mėnesį perviršiji
mui to ekordo.

Saugoja ligonbutį. Receiving 
ligonbutis apstatytas sargyba 
patyrus kad pribuvo iš St.-Louis 
gauja žudeikų su tikslu išgauti 
iš ligoninės savo draugą, John 
O’Keefe, jauną, plėšiką, kuris 
po trijų savaičių po pribuvimo 
čia tapo peršautas laike apiplė
šimo gazolino stoties ir paimtas 
ligonbutin.

Patyrus apie tokį plėšikų pia
ną, sužeistas banditas perkelta 
Į geležinėmis štangomis aptver
tą kambarį ir prie durų pasta
tyta spėcialė sargyba. Nežiu- 
int sargybos, banditui esą įšmu- 
geliuojama laiškai, cigaretai ir 
kiti dalykai. Tikima kad tokiu 
budu jam bus įšmugeliuota re
volveris ir jis bandys: šaudymu 
išbėgti.

Darbininkai kurie iš Kanados 
kasdien keliasi per upę į Det
roitą dirbti/ jau pradėta galuti
niai varžyti'/3 pagal įvesto Suv. 
Valstijų imigracijos įstatymo.

Visiems buvo įsakyta iki 1 
d. Gruodžio turėti pasus ir iš
gauti vizas perėjimui per rube- 
žių, ir kurie tą viską turi per
eina be -trukdymo. Bet Gruo
džio 1 d. apie 500 sulaikyta ku
rie neturėjo vizų, o 27 suimta 
tardymui. Jie nužiūrėta norį 
slaptai rubežių pereiti su buriu 
kitų vykstančių į darbą.

LONDONAS, Anglija
Jau sueina metai kaip Lietu

viai čia turi įsteigę savo klubą. 
Bet del stokos pinigų klubas la
kai sunkiai laikosi. Klubas: tu? 
ri mažai narių ir ne visi sumoką 
savo duokles.

Lapkričio 6 d. atsibuvo klubo 
bertaininis susirinkimas, žmo
nių prisirinko galima sakyt ne
daug. Iš atskaitų pasirodė kad 
įplaukė į kasą keletas svarų 
sterlingų iš narių mokesnių ir 
kelių vakarėlių. Tačiau išlaidų 
yra begalės ir jos ineigas kur 
kas viršija. Svarbiausia yra 
nuoma už klubą, kuri siekia 100 
svarų sterlingų metams (apie 
$500); Susirinkime gana ilgo
kai kalbėtasi apie klubo stovį 
ir kas toliau daryta. Raginta 
neužsimokanti nariai pasisteng
ti atlikti savo pareigas, net su 
pabauda, jei galima. Tačiau to 
sumanymo niekas neparėmė..

Klubo išlaikymui- reikalinga 
turėti bent 300, pilnų narių, ir 
iš jų vienų tik galima pasitikėti 
ineigas sukelti.

Pagalios vietos klebonas, K. 
Matulaitis, įnešė sumanymą kad 
parinkus aukų Lietuvos netur
tingiems moksleiviams; tam vi
si pritarė, ir surinktą keletas 
svarų sterlingu.

Kalnavertis.

DAYTON
Keletas žinelių

Gruodžio 2 d. įvyko Allen vie
šosios mokyklos mokinių talen
to vakaras. Pirmą dovaną, me
dalį, laimėjo Lietuvių vaikas; 
Vytautas Vilimaitis, vos pra
žengęs dešimts metų amžiaus. 
Jis publiką sužavėjo savo nepa
prastai puikiu deklamavimu. 
Jaunas Vytautas prie to labai 
gražiai skaito ir kalba Lietuviš
kai ir turi gabumus muzikos 
-srityje. Jo tėvai yra geri Lie
tuviai ir seni “Dirvos” skaity
tojai.

Nelaimė patiko jauną Lietu
vę, Marę Tamošauskienę^ susir
go nervų liga įnJikp išVėžta į li
gonbutį igydytiš. Linkėtina jai 
greito pasveikimo ir gryžti į da
rnus baigti auginti keturis ma
žus vaikelius.

Tarp parapijonų ir klebono 
audra aprimo. Buvo keli ne
susipratimai, bet klebonui išva
žiavus vakacijoms trims mėne
siams į Lietuvą, ta permaina gal 
išeis ant gero. Per tą laiką pa- 
rapijonai nustojo piktumų, ir 
pats klebonas gryžęs liko rim
tesnis. -Butų gerai kad tarp jų 
butų santaika, nes busi Dievui 
didesnė garbė ir Lietuvių tau
tai butų kas geresnio nuveikta 
visiems santaikoje gyvenant.

J .A. Urbonas.

DU LIETUVIAI moksleiviai 
iš Lietuvos norėtų susirašinėti 
su jaunomis, Amerikoje gimu
siomis susipratusiomis Lietuvai
tėmis . Prašom rašyti:
Jonui švedui arba Vincui Šlėviui 
Konservatorija, Palangos g. 33,.

Klaipėda, Lithuania

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kąimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”/

RYGOS KOMEDIJA

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
menų ir dalis jų jau transpor
tuota Vilniun.

Tolimesnei komedijai planai 
esą sekanti. Lenkai duosią, 
kaip minėjom, savanorių ir per?, 
rėdytų kaimiečių rubais gink
luotų kareivių burius; Lietuvo
je budėsią slaptos organizacijos 
ir pritariančios kaikurios kąriu- 
menės dalįs. Latvijos socialis
tuose irgi padedamą nemažą 
vilties.

Reikia pažymėt kad Latviai 
socialistai po “kongreso” suski
limo labai nusiminė ir mainė Sa
vo taktiką. Bent pasiliko daug 
nuošalesni ir atsargesni;- Į tį | ;.į

Juo labiau, jie 'pasikeitę kai 
pasirodė špauddję, yis'as jų Ne
taktas ir tarptautinių teisių lau
žymas bent; išoriniai pataikan
čiose santikius1 valstybėse'.

Įspūdžio padarė ir musų at
stovo, Bizausko, interviu, tilpusi 
“Pedeja Bridi” priedo; “Pieci 
S'ant” 3 numeryje; kur negai-? 
lint tirštų varsų nurodoma kad 
Lietuva visa tai gerai suprantą 
kaip Lenki josi klastingus pia
nus, taip ir Latvijos valdančių 
partijų taktiką ir kad į visa tai 
Lietuvos valdžia padarys atatin
kamą išvadą.

“Socialdemokrats” Lapk. 7 d. 
patalpino net didoką straipsnį 
pasmerkiantį “kongresistus” ne 
tik už jų tarpusavį nesusiprati
mą bet. ir už tai kad jie tikisi 
gauti militarės pajiegos kad ir 
iš savo vienminčių Latvių. ,

Prie to viso ir Rygpje pasili- į 
kurių “kongresįstų” ūpas, kaip 
pasakoja, ne koks, juo, labiau 
kad ir seimo rinkimas ne už kai, 
nų. O ten jau kaip Dievas, 
duos. Gal dar mažiau globos 
susilauks. .z\1'1 ' - ■ t.\Puspolitikis.

SANSKRIT
_ Sugalvi

i'j bus talpinama saki, 
tuja Lietuviams; A 
ijliiiis į Lietuviškus, 
lietuviškus sakinius.

GALV

VILK ASV 

lietuviški žodžiai ir jų

ilflsiogai išris šitą gali 

5 savo draugu adresais

■. SPRAGILAS AP] 
I BOS ARKLĮ ir V AI 

AVOS ANDAROK4

i Plečkaičio sueenz 
I b ar kaip kitaip, ate 
;į ^Spragilui virvegram 
1 fygos nito Slaptu Spr 
I & apie Lietuvos pu 
I fa socialdemokratų

Įratniongresų” Rygi 
tais turėjo lemti Lieti 
ėtonjg naujų lapą, ai 
bs to “kongreso” kito 

Į ims buvo tai ir jo lė 
oš nulėmė.
isijip šiandien, Kai/he 
ijo išpjauta ir iš;

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
, PERKA.ML TR PARDUČDAME

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

Del informacijų rašykit:—Dept. D.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 Broadway New York

įsteigta nuo 1872

Parsiduoda Lietuvaitė
Sharon,’ Pa., dienraštis, The 

Sharon Herald, Gruodžio 1 d; 
dėjo paveikslą Lietuvaitės, Ma

rės Luzuske (turbut Lazauskai
tė), ir jos laišką, kuriame ji ra? 
so ir prašo laikraščio patalpin
ti jos pasisiūlymą, jog ji sutin
ka ištekėti už bile vyro kuris už
mokės jos tėvo skolą, $9,000.

Laikraštis pamini kad ji yra 
Lietuvaitė,’ 19 metų amžiaus, 
šviesiaplaukė, gyvena 101 Line 
St., Frackville, Pa.

Iš paveikslo Marė yra nieko 
sau mergaitė, ir gera proga ko
kiam turtingam , senberniui įsi
gyti pačią. Rep.

Camel
I

Cigaretai kutins prityrę rūkytojai 
pasirenka*

Cigaretams nepaprastai populiarėjant) 
daugelis prašė prielankumo, bet tik 
Camel bilionais eina pirm visu* Tai 
ju gerumas juos ten pastatė; gerumas 

juos ten ir palaiko*

i visi “smurtininkai” ir
] Štai, o Lietuvos prezi- 

i j ik išrinktas Plečkaitis,!
iš jau turėjo gatavą ir 

-1 ra ininisterių kabinetą ir 
į Irisus savo .partijos gat- 

’ Į šlavikus, ale kam ko-: 
ij I tas neįvyko ir prisireiks 1 

ieekaiėiin ir jo draugams 
nerikoje ir visame pasau- 
je šrpstf Gruodžio 17 die- 
ą tads griežiant kad ne-1

■ ju net pavasarį į 
■ Mautas išskerdimas vi-; 

I kas tik neis su jais.
j Tam reikalui jau senai po ! 

ierik? socialistai -ir kiti 
plauko žmonės rinko au- 
ir siuntė pinigus. Ale 
aedaverkos socialdemo- 
a sušaukė Rygos “kon- 
į" bė Amerikos sociali-- 
žinios, “kongrese” nu- 
patraukti ant Kauno ir 
pasidaryti prezidentais 
Misteriais. Ale to vieni 

] i)1 negali; ba perma-
Taigi nutarė šauktis it 
fe, ir tos pagalbos ė- 
šuktis ne pas savo ka
te Amerikoje, ale pas 
kamarotus Varšavoje.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuviu Apdraudos ir Pašalpos !

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai prl- « 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tą- " 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas iii pusę kainos. „

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

Del platesnių informacijų kreipkitSs šiuo adresui «

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

Davis, W. Va. Savo mažame 
namelyje sudegė Lenkas sen
bernis, kuris gyveno su kate ir 
keliais šunimis. Pečiui įsikurt- 
nus ir namui užsidegus, visi vi
duje būvę sudegė, išskyrus vie
ną šunį kurs buvo lauke.. Po 
gaisro, kada atrasta apdegęs la
vonas, prie jo pribėgo gyvasis 
šunelis ir apkabinęs kaklą taip 
tvirtai laikėsi kad žmonės vos 
atplėšė šunį.

Po operacijos, netoli čia mi
rė buvus L. Paipiliutė, liko vy
rąs ir poros metų vaikutis.

Pinavijas. © 1937, R. j, Beynolda Tobaeeo
Winston-Salem, K. C.

įs Amerikos socialis-l 
Grigaitėliai ir Mikel

's, tik duokit mums| 
fej, nesustokit rinkę,]v 
®s nieko kito iš jūsų I p 
fe kaip tik dolarių, o v 
s talkos reiks mes gau- į bi 
Varšavos. Mes nesi-Iki 

I® jūsų, ba ir kiti ne- ta 
'ia Amerikiečių. kii

lai jus Amerikos so- 
ia> permažai dar aukų 
^basu jūsų aukomis 
"•j sėdėdami nieko ne-
' padaryt: Varsa va 
jaugiau, Varsa va ir

febą išplėšt, ale. ir
j S reikėjo net Tau-

vo 
dvi 
| 

pad 
ba j 
bolši 
lemt 
gio: 
bai j
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luišfe; ir atsargesni. Į Į

asirodė Ay^/as jf į' 

teisiu lis 
jmas bentjfcį palįikan. 
iose sandkiifi'įtjigį "• 
[spūdžio padarei hbį į[. 

tavo, Bizausko; intmiij.į. 
Pedeja Bridi" priedo ‘Tieti 
lant” J numeryje; kiiriitjad 
nt tiri!, varsį turifĮm H1 
ietuvana tai gerai šipulį! 
aip Lenkijos Idastisgu d 
.us, taip i Latvijos raid®) I 
artijyliilį ir kadjria jiil 
ietuvos rifia padarys alii 
amą išvadą 

"Socialdeindrats" ląkit' 1 

įtalpino net Moką ritąs i 
smerkiantį ‘kngreiWi J 
k už jy tarparį nesapj 1 

y bet, ir už i»bd.jiefliįW^jš Rygos nuo Slaptų Spra- 
uti mibtarės NigosWij^Kgi]ajčių apie Lietuvos puš- 
sayo vienmintąlatų činįnkų socialdemokratų ir 
’rieto viso ir bipjs pi “kongresą” Rygo-
iij ‘.‘kongresistii'ipisįį,^^ je( kuris turėjo lemti Lietu- 
akoja, ne koks, iii (j 
ir seimo rinkiiBBfffei
0 ten jau iaą fa -<i 

. Gal dar manii» 
vate... ,

FuspolB į

SANSKRITO GALVOSŪKIAI
Sugalvojo gerb. Spragilas

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

GALVOSŪKIS No. 3.

VILK ASVI SĮMIš KAŽI URI
(Liėtųviški?žodžiai ir jų raidės eina ištisai, be sumaišymo.)
Kas teisingai išris šitą galvosūkį ir prisius juos iš dviejų numerių, 
su 5 savo draugų adresais kurie “Dirvos” neskaito gaus DYKAI 

• knygelę “ŽMONIŲ LIGOS” (pridėkit 2c štampą persiuntimui)

GERB.

GŪŽTELE

PASTABUKĖS
LIETUVIŠKI raštininkai šo

ko prie taisymo tūlų ne-Lietu- 
viškų pavadinimų kokių nors 
dalykų, na ir “taiso” juos kaip 
drūti: “Elevaterj” pavertė kel
tuvu;1 “britvą” skustuvu; “špa
tą” kastuvu. Labai gražu bus 
kaip gausime visus Įrankius su 
vienodomis galūnėmis, ir. turė
sime kirvį “kirstuvu”, paišeli 
“rašytuvu”, adatą “siutuvu”, 
peili- “pjautuvu” ir taip perdėm.

Gabus ' tie Lietuviški rašti
ninkai, tegul juos ir šimts.

T.M.D. REIKALAI SANDARIEČIŲ IR SO
CIALISTŲ TALKA 

BOLŠEVIKAMS

RACINE, WIS.

Iš Buvusio TMD. Apskričio

lų taip geri kaip 

irdėlumėl apie IĮ* 

padoriu cigerrm 

Vieluu negili liuli 

inio laW».

tada dar buvo permažai, tai 
kai pasisuko Varšava su sa
vo zlotais tai musų social
demokratai ir sumanė 'Vil
nių Lenkams parduoti.

Ale Varšava mat irgi ne 
glupa ponia, sena padla su
prato ko socialdemokratams 
reikia, ir tuoj pažadėjo pa
lydėt juos iki Kauno, o ten, 
padaryt taip kad Kaunas 
pavirstų į Kowną.

Kaip dabar bus nežinia, 
ba Varšavai andarokas nu
smuko ir negali po juo pa- 
kišus socialdemokratus į 
Kauną palydėt. Ar žinot 
kaip tas andarokas nusmu
ko? Ugi bolševikai užsimy- 
riė tai poniai ant padalkų ir 

| vos istorijai naują lapą, ale ' andarokas nuėjo žemyn, 
įtik kas to “kongreso” kito-j ___ Zj 'o-~ —
į kis likimas buvo tai ir jo lė- tikimas kovoje 
į mimas nenulėmė.
I Jau kąip šiandien, Kaune 
į turėjo būti išpjauta ir iš- 
| karta visi “smurtininkai” ir 
| fašistai, o Lietuvos prezi- 
| dentu išrinktas Plečkaitis, 
Kuris jau turėjo gatavą ir 
Savo tninisterių -kabinetą ir 

net visus savo .partijos gat- 
vių šlavikus, ale kažin ko-

I del tas neįvyko ir prisireiks 
į Plečkaičiui ir jo draugams 
| Amerikoje ir visame pasau- 
t lyje švęsti Gruodžio 17 die- 
[ ną dantis griežiant kad ne
is išsipildo jų net pavasarį 
t pranašautas išskerdimas vi
ešų kas tik neis su jais, 
fe Tam reikalui jau senai po 
gwneriką socialistai ir kiti 
f jų plauko žmonės rinko au- 
| kas ir siuntė pinigus. Alę 
į tie nedaverkos socialdemo- 
. kratai sušaukė Rygos “kon- 
, gresą” bė Amerikos sociali- 
E-stų žinios, “kongrese” nu- 
| tarė patraukti ant Kauno ir 
į -ten pasidaryti prezidentais 
į iv ministeriais. Ale to vieni 
f padaryt negali, ba perma- 
Kžai. Taigi nutarė šauktis ir 
II pagalbos, ir tos pagalbos ė- 

mė šauktis ne pas savo ka- 
marotus Amerikoje, ale pas 

B savo kamavotus Varšavoje.
| 0 jus Amerikos socialis- 

į tėliai, Grigaitėliai ir Mikel- 
| seneliai, tik duokit mums 
I dolariukų, nesustokit rinkę, 
K ba mums nieko kito iš jūsų 
'nereikia kaip tik dolarių, o 
, kokios talkos reiks mes gau- 
| sim iš Varšavos. Mes nesi- 
I klausim jūsų, ba ir kiti ne- 
I siklausia Amerikiečių.
| 0 gal jus Amerikos so- 

į cialistai permažai dar aukų 
i duodat, ba su jūsų aukomis 
į Lietuvoj sėdėdami nieko ne- 
B galėjo padaryt: Varšava 
t pasiūlė daugiau, Varšava ir 
| turi daugiau.

Lietuvoj reikėjo net Tau- 
į ragės banką išplėšt, ale ir

KERB. SPRAGILAS APIE 
ItROJOS ARKLĮ ir VAR

ŠAVOS ANDAROKĄ
I Ar Plečkaičio sucenzu- 

truotas ar kaip kitaip, atėjo 
■ gerb. Spragilui virvegramas

DR. L. STANLEY surado 
kas Suvienytose Valstijose pa
gimdė audyklų krizį ir privedė 
šitos šakos pramonę prie susto
jimo; O kas gi? Nagi moteris. 
Sako, Idaip tik jos pradėjo dėvėt 
trumpus drabužius taip audimo 
pramonė mažėjo su kiekvienais 
metais, o krizis pasiekė aukš
čiausi laipsnį pernai kada mote
rų pasamonai sutrumpėjo iki 
apie 16 colių nuo žemės. Gir
di, prie tokių aplinkybių audi
mo vis reikalinga mažiau ir ma- 
žau, ir todėl audyklų pramonė 
netenka papėdės.

žinoma. Moteris, anot 
mudo, pasauliui tik blogą 
kia.

Kiek jau patiriama, Sandarie- 
čiai su socialistais eina į talką 
bolševikams užkariaut Susivie-

I dėkinga TMD. Apskričiui taip 
ir Dailės Rateliui už suruošimą 
tokio malonaus vakaro.

Reikia išreikšti apgailėjimo I nijimą Lietuvių Amerikoje,
kad musų Lietuviai tingiai lan- Kadangi bolševikai po di-sci- 
ko 'Lietuviškus parengimus. >plina verčiami balsuoti už jiems

Nuo šio parengimo liks ir paskirtus kandidatus i S. L. A. 
pelno.

Apskritis mano ruošti kuo
poms prakalbas. Apskričio kuo
pos jau ruošiasi prie apvaikščio- 
jimo dešimties metų Lietuvos 
nepriklausomybės ir paminėji
mo sukaktuvių nuo mirties Dr. 
J. Basanavičiaus.

Apie pavasarį 
ruoš vieną dideli 
Gegužės mėnesį 
bu programą bus
tinis suvažiavimas Kenoshoje.

Wisconsino tėvynainiai gy
vuoją gerai. Kviečiame visus 
tėvynainius prie bendro veiki
mo.

dar Apskritis 
parengimą, o 

užbaigus dar- 
Apskričio me-

tal-
tei-

dainą Vla-
yra mano

paeinančiu

Pildomąją Taryba, tai mums, ti- 
' kr-lems SLA. nariams, irgi, rei- 
! kia turėti disciplina ir balsuoti 
visiems už vienus kandidatus. 

.Geriausi kandidatai mums yra 
dabartinė senoji valdyba.

.Bet Sandariečiai ir socialis
tai pradėjo piršti' savus kandi
datus Į nekuriu senųjų Vietas. 
Nors jų organai nebando Įrody
ti kad tie senieji valdybos na
riai nėra tinkami būti SLA. or
ganizacijos viršininkais, bet vis

del to' jiems nepatinka' jie kad 
jie nepučia su jais j jų partijos 
dūdą.

Pas Sandariečius ir socialis
tus (tai yra jų vadus) yra toki 
pat taktika kaip pas musų ku
nigus. Nors tii žmogus ir šven
čiausias būtum, jeigu tiktai ne- 
pasiduosi klebonui apmuilinti 
tai jis tave prakeiks ir gana. 
Tas pat mat visur reikalinga jei 
nori turėti viršų....

J. A. Urbonas.

SVARBU!
Kas iš “Dirvos” skaitytojų, 

ypač teatralės grupės, turi at
liekamų K? S. Karpavičiaus 
veikalų “ALGIS IR GIED
RUTE”, labai prašomi prisių
sti “Dirvai”. Už knygą gaus 
pilną kainą kiek mokėjo.' Ne
trukdomai prisiųskite. X

-Senovėj garsus buvo atsi- 
j už’ Trojos 

miestą. Graikai negalėda
mi paimt miestą per desėt- 
ką metų, sugalvojo pabuda- 
vot dideli arklį, į kurio pil
vą prisodino daugybę karei
vių. Jie tą arklį sumanė pa
do vanot Trojos miestui, ale 
arklį padarė tokį didelį kad 
per miesto vartus negalėjo 
ineiti. Miesto gynėjai suti
ko išardyti vartus ir dova
ną įsigabenti.

Kaip tik vartai 'buvo išar
dyti ir arklys į miestą įga
bentas, iš jo iššoko vyrai ir 
subėgo kiti kareiviai ir Tro
ja tapo užimta.

Musų socialdemokratai i 
Kauną sugalvojo ineit pa
lindę po Varšavos andaro- 
ku. Graikai ant Trojos už- 
■pyko už pavogimą karaliaus 
Menelaus pačios, Elenos, o 
musų socialdemokratai ant 
Kauno užpyko kam nelei
džia jų į šiltas papečkes.

Jeigu gerbi Spragilas bu
tų piešėjas numuliavotų ši
tokį abrozą, kuris Lietuvos 
istorijoj paliktų garsūs kaip 
tas1 Graikų arklys t-

Abrožas butų tokiš: Ei
na didelė-didelė bobą, poni 
Varšava, sų labai plačiu an- 
daroku, o po tuo andaroku 
pasilindę keli socialdemo
kratai pabėgę iš Lietuvos, o 
visa daugybe Lenkų karei
vių. Kaip tik boba prieina 
prie Kauno, Lenkai karei
viai išlenda, pirmiausia su
bado socialdemokratus, pas
kui patįs pasiima Kauną, o 
ta boba kad juokiasi tai juo
kiasi. Dar ta boba, del sa
vo senumo, galėtų būti be 
dviejų dantų.

Kos tokį abrozą nupieš 
padarys labai didelį biznį, 
ba jį pirks ir platins musų 
bolševikėliai, ba nuo šito ne
lemto socialdemokratų žy
gio komunistai pasidarė la
bai patriotiški.

LUGUIA VANZETTI parsi- 
vežus savo brolio, Bostone ka
lėjime nužudyto, pelenus sumis- 
lijo padidint Dievui garbę. Ji 
kreipėsi prie Cuneo vyskupo su 
prašymu atlaikyti iškilmingas 
pamaldas Villa Faletto kapų ko
plyčioje, ir paskui pelenus paly
dėtų iki kapo duobės. Bet vys
kupas priminęs' kaip jos bi'člis 
Charlestowno kalėjime' atsisakė 
jrisileišt kapelioną, liepė eit 
sau su pelenais. Tik jai; jau ei- 

, lant per duris, vyskupas pata
rė užpirkt mišias kada pelenai 
bus jau palaidoti, kad paleng
vinus tuomi nužudyto Niccolo 
vėlei.

Mišias mat užpirkt galima.

Koncerto — ir apie Busintį
'Lapkričio- 27 d. Turner’s sa

lėj įvyko bendrai ruoštas TMD. 
apskričio parengimas su Keno
sha Dailės Rateliu. Visą pro
gramą išpildė- atvykę svečiai 
Kenoshiečiai.

Programas pradėta nuo 3:30 
vai. po pietų. Dailės , Ratelio 
dainoriai, vedami J.uozo Macno- 
riaus ir N. Klimiutės, sudainavo 
šias dainas: “Leisvit į Tėvynę”, 
“Ai Varge,”-' “Dziedul”, “Per 
Tamsią Naktelę”,, solo “Lucia” 
sudainavo Balčaitytė; Angliškai 
sudainavo “Forgive Me”; solo 
Tadas Bagdonas: “Kur Bakūžė 
Samanota”; piano solo Adolfi
na Dadavičiutė; solo 
das Jakutis “Mažas 
Stonas”.

Grupė kaimiečių
iš Vabalninku parapijos, Svirių 
kaimo, sulošė dviejų aktų vaiz
dą parodantį Lietuvos kaimo 

i jaunimo linksmybes ir kaip siu
vėjas senmergei siuva algierką 
kad vaikinai ją mylėtų.

Po to Venskus, Kenoshietis, 
rodė magiškas štukas sų Lietu
vos kazyrėmis.

Ant užbaigos, Dailės- Ratelio 
visas choras sudainavo šias dai
nas :“Užmigk”, “Einu per Dva
relį”, "Anksti Rytą, Ryteli”, 
“Molio Uzbonas”, “Muzika, Mu
zika”.

•Duota dovąnos kaimiečiam? 
ir Amerikoj mięstięčiaips; gi 
sprendė jais, buvo publiką, prita
rimą išreiškianti plojimąLs. Dai-. 
lės Ratelio choras- atstovavo 
miestiečius, taipgi, grupė kai
miečių, abi lygiai karštai aplo
dismentais

Kadangi
sudarė didesni būrį, jam duota 
didesnė dėžė saldainių, kaimie
čiams įteikta mažesnė dėžė.

Po programo tęsėsi šokiai.
Lietuviškas kazyres, kurios 

buvo leista išlaimėjimui, teko 
laimė gauti p. Mačiulienei, vie

šniai Kenoshietei.
Programas buvo gan įvairus 

ir tinkamai išpildytas, visa pu
blika pilnai liko užganėdinta ir

apdovanota.
choras miesčionių

SLA. Kuopos vakaras
SLA. 100 kuopa ruošia kon

certą ir šokių vakarą Gruodžio 
11 d., 2 vai. po pietų, Turner’s 
svetainėj, Racine. Programą iš
pildys S. Milwaukes SLA. 133- 
čios kuopos Jaunimo Choras po 
vadovyste St. Beržienės.

M. Kasparaitis.

PUIKUS PASVEIKINIMO LAIŠKAI TINKAN
TI GIMINĖMS LIETUVOJE - KALĖDOMS 

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

BET IR JUMS KURIE SIŲS1T

la atspausdinta ant didelio gražaus liniuoto popierio, tin- 
Spausdinta raudona ir žalia spalva su Kalėdi- 

anvadais ir Kalėdų Dieduku bei kitais švenčių simbolais.

(Ši D: 
kamo rašymui, 
niai;

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

Siųskit Pašto Štampais. Reikalaukit “DIRVOJE”

Pradėkit nuo 1928 metų

Į Lietuvą eina be jokio trukdymo,

OREGON valstijos automobi
lių numerių toblyčai-tės kitiems 
netams bus nepaprastos tuomi 
kad apart numerių turės išspau
das dvi bulves: vieną žalią, ki
tą rudą. Toblyčaičių spalva 
bus šėma.

Na tai bus darbo policista.ms 
kaip reikės įžiūrėt numeris; ne
žinos kur pirmiau žiūrėt: ar Į 
numerius ar Į nematytas bulves.

UŽPRENUMERUOKI? “DIRVĄ” SAVIŠKIAMS į— 
L1ETUVĄ — BRAZILIJĄ — ARGENTINĄ — KUBĄ 

Tiktai $3.00 metams.
Kanadon kaina metams $2.50. Pusei mėtų puse kainos

Kas užrašys naują metinę prenumeratą gaus dovanų 50c 
vertės knygą “Vienuolyno Slaptybės” arba kokią kitą.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

NEURALGIJOS 
KENTĖTOJAI, 

SKAITYKIT ŠĮ
KOMUNISTAI šipki, komuni

stai toki. O vienok kai kada 
jie gali but Lenkams dideliu pa- 
simokinimu, ar Lenkai bent pa
vyzdi nuo jų galėtų irutis. Štai 
Ukrainoj, kur yra skaitlingos 
Graikų, kolonijos, Rusų -komu
nistų valdžia ten įvedė Graikų 
kalbą kaipo oficiališką. O Len
kai, panowie-szlachta, užgrobto
je Vilniaus teritorijoje perse
kioja Lietuvius ir smaugia jų 
prigimtą kalbą.

Tai kad prieš Lenkus bent 
dešimtą dalį savo tulžies ištaš
kytų Lietuviški partijų fanati
kai kiek jie ištaško Lietuvos 
valdžiai, tai. ištikro jiems biskį 
palengvėtų.

Nėra Reikalo Ilgiau Kentėt 
šiuos Baisius > 

Skausmus.
Del greičiausios, patvariausios pa

galbos nuo neuralgijos skausmų var
toki t Johnson’s Red Cross Plaster į. 
Jis pašalina šių agonizuojančijų prie
puolių skausmus tarsi magiškai. Per 
40 metų ši gelbstinti, niekuomet ne- 
apvylianti gyduolė yra ^patogumas 
kentėtojams nuo Reumatizmo ir Pa- 
dragos, suirusių nervų, uždegimų, 
etc., savo umu ir tikru veizimu.

čia apie jį nėra jokios paslapties 
— gyduolė pašalina skausmus. Ir 
kiekvienas Red Cross Kidney Plaster 
turi pilną gydymo jiegą iki plaste- 
ris atlieka savo pilną darbą pašalini
mui skausmo. Taigi būtinai žiūrėkit 
kad vartojamas plasteris butų John
son’s. Parsiduoda visose vaistinėse.

‘DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

15

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, DI.

Lithuanian Consulate
i Park Row New York City

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
2622 — 161h Street, N. W.

Washington, D. C.

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri- 
siųst ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė
ki! kad negavot “No. 42”, 
“Ne. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merį kurio jums trūksta.

Vienuolyno Slaptybes
Buvo po 1.00 Dabar 50c,

Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didelė 
knyga — viso 1 52 puslapių — atiduodama už numažin
tą kainą — tiktai už 50 centų, Dabar laikas pirkti!

Knygoje yra keliolika pilno puslapio didumo paveiks
lų iš slaptų vienuolyno gyvenimo scenų.

Užsakymus siųskit 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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Varšavos pagalba — jieškoję 
nuvertimo Kauno valdžios, o už

BAISUS KERŠTAS
SVEIKAS, “KAMAROTE”!

f
Ant.-Fer. Max.

Kiek čia Lietuvių?
'Bolševikų “Vilnis” baisiausi® 

surėkia kad “Kauno Policija 
Areštavo Aštuoniolika Komuni
stų”. O tie suimtieji yra štai 
kokiomis pavardėmis:

Meškupas, Kabas, Grinštei- 
nas, Vidučinskas, Aleksandravi-

“Sandaroje” koks tai “Senas*' 
Sandarietis” straipsnyje “Lie
tuva ir Mes” štai tarp kitko ką 
įsako:

“ ‘Vienybės’ leidėjai ir jos 
redaktorius Sirvydas, ‘Dirvos’ 
leidėjai ir jos redaktorius 
yra mano artimi draugai. Jie 
buvo per daugelį metų gynė
jai demokratybės, jie buvo 
geri patriotai ir todėl man ne
suprantama kodėl jie šiandien 
rankas sudėję gerėjasifiš 
Lietuvos smurtininkų kruvi
no darbo...."
Tai sveikas, kamavote, jeigu 

musų draugu vadiniesi. Tik 
, reikia pasakyti kad tokių drau

gų kurie pasilindę po slapivar- 
dėmis per laikraščius bijo su sa
vo tikru vardu išeiti mes turi
me daug, bet nei vieno gero. Ką 
Sirvydas turi tam musų “ka
marotui” pasakyti jis pats pasa
kys, o “Dirva” štai ką gali pa
sakyti :

Tas musų “kamarotas” per
daug fanatiškai Lietuvos klau
sime nusistatęs ir mato visą iš
ganymą tiktai savo pažiūrose ir 
savo draugų žygiuose, o kaslink 
kitų nuomonių -— tai jam tik 
tiek aišku kad viskas kas ne jo 
tai negera.

Kada įvyko Gruodžio 17 d. 
perversmas, “Dirva” norėjo, iš
vengimui kraujo praliejimo; ir 
nekaltų žmonių žudymo (kadan
gi šiems netyčia pasisekė bje to 
perversmas padaryti), sulaikyti 
žmones nuo kurstymosi prieš 
vienas kitą, o Senas Sandarietis 
ir kiti kaip tik puolėsi kurstyt 
savuosius kad butų kuogreičiau- 
sia suruošta naujas perversmas, 
kuris, tikrai žinome, jau butų 
neapsiėjęs be baisių kruvinų au
kų, ką parodė ir mažutis bandy
mas Tauragėje.

Taigi, vardan liaudies, var
dan šalies gerovės, kas nevaldys 
ir kaip, bile tik kaimietis galės 
ramus būti ir šalis turės iš ko 
misti, geriau yra negu kasdien 
žmones po ginklu muštravoti už 
tą ar už kitą partiją galvą gul
dyti (ne už šalies reikalus, ne, 
nes po Giedraičių mūšio dau
giau už tautos nepriklausomybę 
ijiusų liaudis nebuvo šaukiama 
griebtis už ginklo, bet už parti
jų vadų šiltas vieteles kasdien 

j buvo verčiama kovoti.)
O kaslink “kruvinų darbų” ir 

“virpėjimų per visą metą po 
smurtininkų letena” bei “atė
mimu iš 'Lietuvio laisvės” musų 
nuomonė visai kitokia.

Ta laisvė priklauso nuo parti
jų, ir patariame prisiminti kom
pozitoriaus A. Vanagaičio dek
lamaciją apie Kauną, kur pasa
kyta aiški-karti teisybė:

“Šiandien jię,' 
Rytoj mes. 
Šiandien sėdi— 
Rytoj valdo— 
šiandien valdo— 
Rytoj sėdi!”

nes prie to partijos tik siekia- 
si, kad pačios valdyti, kitus so
dinti, o jeigu tokia nekulturiš- 
ka. mada yra per. visą Europą 
tai ko Senas Sandarietis tiktai 
vienoj Lietuvoj tą mato?

Iš kaimiečio prie jokios val
džios niekas laisvės neatėmė ir 
neatiminėja: jei atima tai.tik iš 
politikierų. O iš kaip kurių po-

kokią 
atsi-, 
Tik- 
Lie-
ant

litikierių ypač reikia laisvę at
imti, ir gerai padaryta kad at
imta, ir štai del ko:

Pažvelgkim į Rygos “išeivių 
kongresą”, kurį suruošė Lietu
vos socialdemokratai, tie kurie 
taip draugingi tam musų pasi
slėpusiam “kamarotui”: 
klasta, kokia išdavystė 
skleidė tame “kongrese”!
ram Lietuviui, kiekvienam 
tu vos gyventojui plaukai 
galvos stojasi: juk tai buvo pa
sikėsinimas grąžinti baudžiavą, 
Lenkų vergiją!

Ką su tokiais poneliais daryt? 
Tie keli socialdemokratai kurie 
išėję užrubežin pasirodė jog jie 
išdavikiškai pažada Lenkams 
Vilnių, kad tik Lenkai jiems pa
dėtų Kaune perversmą padary
ti, yra tik saujelė daugelio gal-i 
vų kurios visos norėjo ir turėjo 
savo planus valdžią nuversti, ša
lį į vergiją įstumti, kad tik pa
tįs galėtų pabūti ministeriais 
ar prezidentais!

Ar tie gaivalai, jeigu dar da
bar butų gyvenę Lietuvoje, ne
būtų tais pačiais budais — su

“nagradą” Lenkams Vilnių ati
davę? Ar nebūtų riksmo jeigu 
jie, būdami Lietuvoj, butų buvę 
už tai sugauti ir pasodinti?

Socialistai ir Senas Sandarie
ms bandys pateisint kad tai bu
vo tik kelių noras ir jie neat
stovauja visos socialdemokratų 
partijos. Tas nesvarbu: parti-1 
jos niekas ir nepersekioja, tik! 
paskirus gaivalus, o kolei šalyje! 
rasis išdavikų ir kitokių bepro-j 
tiškais užsimojimais jieškančiųj 
sukelti šalyje kraujo praliejimą! 
ir užtraukti ant liaudies sveti-j 
mą jungą, jie turi būti sodina-į 
mi ten kur jų buvimas nebūtų! 
pavojingas.

Nei vienas 
kuris nesikiša 
jieško valdžių 
kalėjimu ir naudojasi laisve.

Jeigu imtų kas daryt kaip da
ro komunistai: nuvažiavę apsu
pa kaimus ir kulkosvaidžiais bei 
kanuolėmis grąsindami atima 
viską iš žmonių, tada reikia val
džią smerkti, tokią sistemą nai
kinti, bet ne tada jeigu gaudo
ma išdavikai.

pamuš kaimietis 
į politiką ir ne- 
vertimo, nesėdi

(Tąsa iš pereito num.)
— Liaukis, Katryte! Eik šian, mano 

brangusis Jonai, aš tave pabučiuosiu, aš 
tavęs neapleisiu! Ne, mano vaikučiui nei 
plaukas nuo galvos nenukris! Tu užaug
si tėvynės garbei; tu kaip audra skraidy
si priešakyje didelių kazokų burių; tavo 
galvą puoš aksomo kepurė, rankoj švyt- 

iruos aštrus kardas. Eik šian, tėveli, pa
duok man savo ranką! Užmirškime visus 
nesusipratimus kilusius tarp musų. Do
vanok kad padariau tau nemalonumą. Tai 
ką, nenori rankos man paduoti? — tarė 
Danilas Katrės tėvui, kuris prieš jį stovėjo 
ir nei pyko, nei taikos norėjo.

— Tėve, brangusis! — suriko Katre 
apimdama jį aplink kaklą ir bučiuodama: 
— nebūk toksai kietas, dovanok Danilui, 
jis daugiau tave neįžeis!

— Tik del tavęs, dukrele, jam dovano
ju! — tėvas atsakė ir keistai akim sužai
bavęs ją pabučiavo.

Katrė sudrebėjo.... Jai baisus buvo 
nuostabus bučkis ir keistas akių žvilgsnis. 
Ji prišolko prie stalo, kur Danilas savo su
žeistą ranką tvarstė; jis tvarstė ir galvojo 
kad jis blogai padaręs, ne taip kaip kazo
kai daro — būdamas pats nekaltu atsipra
šė.

DAINA
(P. Janulis) 

Gėriau alutį, saldų midutį, 
Per visų naktį iki gaidelių. 
Ne ką pragėriau ir prauliojau, 
Aukso žiedelį ir vainikėlį, 
Jaunų dienelių didį znokelį. 
Ėjau per dvarą, šaukiau tėvelį 
Kad atvaduotų aukso žiedelį 
Ir vainikėlį, didį znokelį. 
Kai mane vežė į krikštą šventą 
Kad but išmetę šalę kelelio, 
Butų atskridus raiba gegutė, 
But apibėrus žaliom plunksnelėm, 
Butų įnešus žalion girelėn. 
Geriau kukuoti su gegutėle, 
Negu varguose su bernaitėliu.

SUGRYŽK...
Sugryžk, meilute, išsvajota, 
Sugryžk, sapnų tu karalaite, 
Sugryžk, šviesybe mano ryto, 
Sugryžk tu saule padabyta;

Sugryžk iš jurų, didžių tolių, 
Sugryžk per aukštus kalnus, klonius, 
Sugryžk žvaigždžių takais beribių, 
Sugryžk su džiaugsmu ar kartybe!

Sugryžk perkūnais, sugryžk vėtra, 
Visom’s galybėm’s užkerėta, 
Sugryžk tamsybe apsigaubus,.
Sugryžk tolybės’ smarkiai siaubus,

Sugryžk nedora išvadinta, 
Visų paniekinta, suminta, 
Arba sugryžk iš vienuolyno, 
Tyrybės rubais padabinta;

Sugryžk iš šiaurės ar iš pietų, 
Iš vakarų ar rytų krašto, 
Sugryžk išpuošta šilkų rubais, 
Ar skarmaluose skurdžiaus prasto, 

Vistiek pas mane meilę rasi 
Kokią ikšiolei tau turėjau, 
Vistiek tu' man vis tokia busi 
Kaip pirmą kart kad pamylėjau!

Adonis.

— Tik paragavau, pone!
— Meluoji, šuns snuki! Žiūrėk kaip 

musės lupas laižo! Iš akių spėju kad ne
mažiau kaip pusę boso busi išmetęs. Ei, 
jus, kazokai, kazokai! Kokie keisti žmo
nės! . Viską pasirengęs draugui atiduoti, 
o svaiginamus raugus pats išlakti. Kat
ryte, jau senai buvau girtas. Ką?

— Štai tau ir senai! o paskutinę....
— Nebijok, brangioji, nebijok, dau

giau puodelio neišgersiu. Štai pro duris 
ir Turkų igumentasn šliaužia! — pro dan
tis pramurmėjo žiūrėdamas į ineinantį su
sirietusį senį — Katrės tėvą.

— Tai ką gi, mano dukra! — tarė tė
vas, nusiimdamas kepurę ir taisydamasis 
diržą, prie kurio kabojo nematytais akme
nimis nusagstytas kardas. Saulė aukštai 
pakilus, o tu dar pietų neparuošus!

— Paruošti pietus, tėveli, tuojau pa
tieksiu. Išimk puodelį su kukuliais! — ta
rė Katrė tarnaitei. — Palauk, aš pati juos 
išimsiu, — tėsė toliau: — o tu pašąuki vy
rus.

Visi susėdo aplink stalą: svarbiausioj 
vietoj tėvas, kairiau jo Danilas, dešiniau 
jo Katrė ir toliau ištikimieji geltonžiponiai 
vyrai samdininkai.

— Aš nemėgstu tokių kukulių, — tarė 
tėvas, paragavęs ir šaukštą į šalį padėda
mas : — jokio skanumo jie neturi.

— Aš žinau kad tau labiau tiktų Žy
diški blynai, — pamanė ponas Danilas. — 
Kodėl gi uošvi, — tėsę garsiai, — kalbi kad 
kukuliai neskanus? Ar blogai jie paga
minti? Juk tokių kukukių kokius Katrė 
gamina ir hetmonai retai kada gauna. O 
burnoti prieš juos tai kaip prieš krikščio
nišką valgį! Visi šventi žmonės ir Dievo 
išrinktieji tokiu valgiu maitinos. < -i ) "

Nei žodžib tėvas, nutilo ir Danilas.
Padavė su kopūstais ir slyvomis riebų 

šerno kumpį.
— Aš nevalgau kiaulienos! — tarė tė

vas, graibydamas šaukštu kopūstus.
— Tu ir kiaulienos nevalgai? — tarė 

Danilas:— juk tik Turkai ir Žydai nuo jos 
atsisako, o visi krikščionis valgo.

Tėvas dar labiau supyko.
Atkaklus senis tik vieną blynelį su pie

nu suvalgė ir vietoj degtinės išgerti, išsi
traukęs iš ančio bonkutę ir iš jos kokio tai

I juodo it smala skystimo išgėrė.
Danilas po pietų užmigo, ir pribudo 

tiktai prieš saulės nusileidimą. Prabudęs, 
sėdo prie stalo ir pradėjo kazokų kariume- 
nei laišką rašyti; o Katrė sėdėdama ant 
priemurelio koja lopšelį supo. Sėdi Dani
las, viena akimi žiuri į laišką, kita pro lan
gelį šnairuoja. Pro langelį matosi spin- 
dantis Dniepras ir jį gaubianti kalnai; toli 
už Dniepro mėlynuoja miškai, aukščiau mi
škų, kaip tik akim užmatai, tęsiasi gied
rėjantis nakties dangus. Danilas ne toli-

čius, Nasančiukaitė, U. Aizinas, j 
Reibakas, Paradas, Limbinas, 1 
šapiro, Indurskis, Feldbergas, 1 
Kagutaitė, Taršis, Grinšteinas, | 
Kulganskis, Indsonas.

Kiek Lietuviškų pavardžių ši- | 
tų suimtų komunistų tarpe at- į 
randate, ir pagalvokite ką gero ! 
Lietuvai velija tokie gaivalai?

* *
Ateina Gruodžio 17 diena, ir j 

komunistai jau rengiasi ją švę- | 
sti ir ragina per visą Ameriką j 
rinkti aukas jų dykaduoniams. |

Mat, pernai po perversmo su«>| 
šaudyta keturi komunistai (27 j 
d. Gruodžio) už bandymą kelti! | 
sumišimo Lietuvoje.

Kažin iš ko komunistų dyka- 1 
duoniai gyventų jeigu nebūtų į 
tokių “atpuskų” per kuriuos 1 
galėtų pasirinkt dolarių.

VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ ATIDAI

Yra svarbių reikalų susižino- 
su Amerikoje gyvenančiais 

Vilniaus krašto Lietuviais-vei-
kėjais. Malonėkit priduoti savo 
vardus ir antrašus:

Mr. R. B. Brandis, 
1005 L Street, N. W.
Washington, D. C.

ti

Reikalaukit “Dirvoje

VANAGO 
PLUNKSNA 

po 25c.

IV.
Prašvito ūkanotas rytas: dangus debe

suotas, apsiniaukęs, tankus dideli lietaus 
lašai mirkdė laukus, miškus, platų Dniep
rą. Prabudo ponia Katrė nusiminus, ne
rami, ašarotom blakstienom.

— Mano mielas, brangus Daniląi! sap
navau nuostabų sapną!
. f Sakyk, Katryte, kokį sapną?
- ~ Sapnavau tikrai nuostabų, keistą 
sapną, ir taip gyvai kad rods ne sapnas bu
vo bet tikrenybė. Mačiau sapne savo tė
vą; jis buvo visa prigimtimi panašus į tą 
luošą apsigimėlį, kurį mačiau esaulo kie
me. Tik prašau sapnams netikėti — tokios 
kvailystės nepasirodys! Aš iš baimės dre
bėdama stovėjau prieš jį ir po kiekvieno 
jo žodžio mano gyslose kraujas stingo. O, 
jei bu turn girdėjęs ką jis man kalbėjo....

— O ką kalbėjo, man brangi Katryte!
— Kalbėjo: “Pažvelgk, Katryte, į ma

ne, ar aš negeras? Veltui žmonės kalba 
kad aš kvailas. Aš tau busiu garbingu vy
ru. Tiktai pažvelgk į mano meile liepsno
jančias akis!” Tą tardamas, ugnies žvilg
sniais į mane pažiurėjo; aš iš baimės su
rikus prabudau.

— Taip, sapnai daug ir teisybės sako. 
Turbut girdėjai kad iš Uždnieprio nera
mus gandai plinta? Ar tik ne Lechai į mu
sų šalį žiuri.. Gorobecas net prisiuntė laiš
ką kad aš nesnausčiau; veltui rupesnis — 
aš ir be jo nesnaudžiu. Mano vyrai šią 
nakti dvyliką gnaumedziu iškirto. Pos- . .° ■ .... .„..° v i - Ima dangaus erdve, ne mėlynais miškaispolitąj vaisinsim švinu ir aštriais kalavi- - ° ’ J
jais; jo dukras-bajoraiteš botagais pašok- 
dysim.

— O tėvas ar tą žino?
— Tik man sunkumą teikia tavo tė

vas! Aš iki šiol dar jo prakalbint negalė
jau. Turbut besibastydamas svetimuose 
kraštuose sunkiai nusidėjo. Kas gi dau
giau butų — gryžo jau visas mėnuo, ir kad 
nors kartą butų pasilinksminęs kaip prigu
li geram kazokui! Dar nei vienos taurelės 
neišgėrė! Klausyk, Katre, ir midaus ne
gėrė kurį iš Brastos Žydų buvau išplėšęs. 
Ei, jaunuoli! — suriko Danilas jaunam ka
zokui, — skubėk J rūsį ir atnešk man Žy
diško midaus! Degtinės taipgi neima į 
burną. Aš manau, Katryte, kad jis neti
ki į Viešpatį Dievą! Ką? O kaip pati 
manai?

— Ką tu kalbi, Danilai! s
— Nuostabu, žmonele! — tęsė toliau 

Danilas, imdamas iš kazoko molinį puode
lį: — Ir netikėliai katalikai neatsisako nuo 
degtinės; vieni tik Turkai girtuokliauti bi
jo. Na ką, Steckai, .ar daug išmaukei mi- 
dučio?

gerėjasi; jis žiuri į kyšatį ragą:, ant kurio 
viršūnės juoduoja sena pilis. Jis mato 
kad pilies aukšti langai ugnies šviesa nu
švito. Bet vėl nurimo, šviesa užgeso; tur
but akyse jam pasivaideno. Tiktai girdėti 
kad žemiau Dniepras kurčiai šniokščia, tai 
vėl viena kita bangelė bučiuodama akme
nuotus krantus pliaukši. Malonus Dniep
ras, jis neaudringas; jis kai šimtametis 
senelis alsuoja; jam niekas nemiela, viskas 
aplink jį keičiasi, viską jis palieka, jis plau
kia ir plaukia.... paslaptingai kalbasi su 
išraižytais, akmenuotais krantais, prie jo 
prisiglaudusiais kalnais, pievomis ir miš
kais, ir neša visų liūdesį ir skausmą toli, 
toli — į Juodąją jurą....

(BUS DAUGIAU)
5) Respublika — Lenkija.
) Taip vadinama Musulmanų dvasiškiai-vienuoliai.

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėm pas daktarų, pas barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
1915, pusi. 95 35c

štai kas Vanago Plunksnoje 
telpa:

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

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

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

D
2)
3)
4)

Kanklininko Daina, 
Dolaris, 
Asilas, 
Trys Sesutės, 
Leiskit iš Tėvynės, 
Barbora 
Yes, Sir....

6)
7)
8) - O, Suzana,
9) Oi kas bus kad nėr alaus,
10)
11)
12)
13)
14)

Brigyta
Menas, Mokslas, Sportas . 
Pokeris ir Surprise Party, 
Kelias-Vieškelėlis, 
Lietuviškas Džiazas, 
Lietuvoj Mados, 
Godelės,10)

Paskui eina krūvelė juokų.
Knygelė yra padaryta taip | 

kad tiktų į kišenių įsikišti ir - 
nešiotis į repeticijas. Prie čia j 
paminėtų dainų yra pasakyta | 
kokios gaidos tinka (kokia na- 1 
ta), taigi kas tik nori publiką J 
prijuokint naujomis dainomis 1 
tą gali padaryti įsigydamas šią ’j 
“Vanago Plunksną”.

Šis žmogus serga nuo persišaldy
mo. Prašalinkit savo šaltį ir išven- 
gsit influenzoš ar pneumonijos.

Bulgariškų Šaknų (Kraujo) Arba
ta yra žylrii šeimyninė gyduolė. Iš
gerkit prieš einant gulti išvarymui 
šalčio. Parsiduoda vaistinėse, arba 
prisiusime paštu už 75c arb a$1.25. 
Adresuokit H. H. Von Schlick, 33 
Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.
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ETUVIŲ ATIDAI Į 
svarbią reikalu susižino-i 
Amerikoje gyvenančiais 
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Šie keturi mažų pilaičių kunigai’ nuo 
seno laiko buvo prie Daugupių prisidėję, 
nes patįs vieni neišgalėjo apsiginti nuo di
desnių kaimynų pamušimo. Jie pirmuti
niai su Ardžiu susinešė, nors aplinkui bu
vo daugybė Ititų tokių kurie laukė kokio 
nors galo savo bėdoms po žiauriu Laukiu. 
Jie irgi.eis į pagalbą Ardžiui, jie jį taip pat 
myli ir atmena, o kaip greit patirs kas jis 
yra nereiks jų ragint, prieš Laukį kilti. 
Bet perdaug trusiantis ir plačiai siekiant 
gali suokalbis iškilti aikštėn ir Laukys ga
li po vieną juos nubausti. Užteko tų ketu
rių, bet reikia vieno kito ir didelio kunigai
kščio, kaip Kalnys, kurs galėtų tūkstančius 
vyrų išstatyti, tokio kurs gali vienas prieš 
Laukį stoti, rimtam karui kįlant. Kalnys 
tokis buvo, jo žemės lyginosi Daugupių že
mėms, jo spėkos lygios Daugupių spėkoms, 
bet nelaimė, vaikai pavergti užstatu, rei
kia kitų kurie pradėtų karą, kad Laukys 
nenužiurėtų jo ir nesigriebtų nužudyti jo 
vaikus. '

Taigi, Ardžio ir jo draugų minčia bu
vo padaryti rimtas apgulimas Laukio pi*- 
lies, Kalnys galės slapta pagalbą atsiųsti, 
o tuo tarpu visi Daugupių kunigai siųs sa
vo pagalbą užpuolikams — taip jiems buvo 
Rykulio sūnūs dasiėdęs.

Stiprus Girdaičių ir Taurakių kuni
gaikščiai visados buvo priešingi Laukiui, ir 
jie mielai atsiųs pagalbą vėliau, bet vislias 
reikia skubomis daryti kad Laukys nesu
spėtų apsižiūrėti, kad jo špiegai nesuuos
tų kas einasi. Laukys pilyje neturi gana 
vyrų jeigu iš aplinkinių kunigijų nesueis 
jam į pagalbą.

Naujas Kunigaikštis
Girių gilumoje, pakriaušėj tarp tankių 

krūmų, kur tik nusigandę paukščiai ir va
balėliai galėjo būti liudininkais, pakilo nau
jas Daugupių valdovas — Ardys. Štai jis 
tarp savo draugų, — kunigaikštis be že
mės, be turtų, be pulkų kurie jį sektų, bet 
su vilčia ateities, nors ir su rizika pražū
ties, pasirengęs kovoti ir laimėti, arba būti 
išduotas, sugautas ir žūti; pasiryžęs atsi
imti savo šalį, išvaduoti prispaustus žmo
nes, arba patekęs pavojun vėl sprukti iš tė
vynės ant visados.

Ardys prižadėjo duoti jiems 'žinią ka
da pradėti mūšį ir pasišalino savo keliais, 
o tie keturi kunigai sutarė kelti kuopla- 
čiausia Ardžio vardą tarp prastų žmonių, 
kad atgytų juose senas prie jo prisiriši
mas ir meilė, kad laikui atėjus visi stotų 
jam į pagalbą kaip kokiam dievaičiui.

Vos spėjo Ardys pasišalint, toli kran
te pasirodė pora vyrų, kurie matyt jieško- 
jo dingusių savo kunigų. Jie matė tris vy
rus keliant ant arklio ketvirtą, su neva 
sužeista koja, ir jeigu katras iš tų dviejų 
buvo Laukio špiegas tai vargu jis spėjo 
ką sau naudingo patėmyti.. Vienas iš jieš- 
kotojų pradėjo ragą pusti saviems, praneš
damas jog surado dingusius, ir tuo tarpu 
kunigai sukosi į krantą,' su mintimis ku
rios palengvino juos, bet su pasiryžimais 
kurie uždėjo ant jų sunkias pareigas.» » »

Į kunigaikščio Rainio pilį atjojo pa- 
siuntinis nuo Laukio ir sargai įleido jį per 
vartus. Inėjo jis pas Kalni ir atrado jį vie
ną. Senis buvo labai susirūpinęs, ir žymiai 
pražilęs nuo to laiko kaip Laukys jo dukte
rį ir sūnų paėmė pas save užstatu kad Kal
nys nebandytų atsikratyti jo viršvaldžios. 
Laikyti savo pilyje Laukio duokliarinkius, 
statyti savo vyrus jam bile kada pareikala
vus ir pripažinti jį viršesniu už save buvo 
perdaug tokiam prakilniam ir galingam 
kunigaikščiui kaip Kalnys. Bet dabai1 vis
kas tas buvo tikrenybė ir .su tuo įtikrini- 
anu kad bus nužudyti jo vaikai jeigu jis 
bandys Laukio atsikratyti.

Šio pasiuntinio pasirodymas sukėlė 
Kalnini naujus rupesnius ir baimę. Nejau
gi pribuvo jis su naujais Laukio reikalavi
mais ir grąsinimais?

Atsisėdo svečias šalę kunigaikščio, at

sikvėpė po ilgos kelionės, ir nukėlė sau nuo 
galvos sunkų kalpoką. Žiurėjo senis į pri- 
būvėlį išsyk paprastai, paskui atidžiau, o 
ant galo visai akis ištempė į jį. .

— Rodos aš kur tave seniau mačiau, 
bet negaliu atsiminti, — sakė Kalnys, rū
pesčių atbukinta atminčia.

— Kaip gi nematysi jeigu esi Laukio 
vergu, o aš jo tarnas, — prabilo pasiunti- 
nis.

— Išti'kro, vergu, ir kruvinu vergu. 
Bet pasakyk man kur aš tave pirmiau ma
čiau, nes tikrai ne pas Laukį tave buvau 
sutikęs, — kalbėjo kunigaikštis, bandyda
mas sugaudyti atmintyje veidą savo sve
čio.

— Niekur kitur, kunigaikšti, kaip tik 
čia mane galėjai matyti ir dabar vėl ma
tai, — atsakė nepažįstamasis. — Bet tiek 
to. Pasakyk man ar negirdėjai ką apie Ar- 
dį? Laukys nori jį sugauti ir atsiuntė 
mane čionai įsakyti kad jį gaudytum jei
gu jis čia pasirodytų.

— Ar tai Ardys jau atsirado? Ar jis 
jau sugryžo? — atnaujintomis mintimis 
senis kalbėjo apie tą savo seną pažįstamą, 
kuris jam apsigynime žymiai pasitarnavo 
ir kurį paskui ilgokai savo pilyje Ilginda
mas, po sužeidimo mūšyje šitą pilį ginant, 
arti su juo susidraugavo.

— Taip, girdėjom kad jis sugryžo, o 
jis Laukiui pavojingas. Jis, sako, nori kil
ti prieš Daugupius, — kalbėjo svečias.

— Bet jis man gero padarė apginda
mas mus, nejaugi Laukys norėtų kad aš jį 
išduočiau? Prie to, ką jis galėtų padaryt 
Laukiui, būdamas vienas, be kariumenių, 
be turtų?

— Sako jam eina į pagalbą visi Lau
kio prispausti kunigai ir kunigaikščiai....

— Aš irgi girdėjau jų nepasitenkini
mą, -— atsiduso senis. — Bet kas galėtų 
Laukį nugalėt, dabar?

— Vienok, jeigu visi susidėtų, ar ne
atsidurtų Laukys pavojuje? — kalbėjo at- 
keliavusis.

— Jeigu visi tai kas kita....
— O kunigaikštis ar neturi paslaptųI 

minčių prieš Laukį?' Ar nesidėtum?....
— Aš? Aš nieko negaliu, nes mano Į 

vaikai pas jį nelaisvėje, ir aš turiu būti ga
tavas jam gelbėt.

— Nenusimink, kunigaikšti, aš esu Ar
dys, ir atėjau pasakyt kaip mes Laukį nu-i 
galėsim ir išgelbėsim Gaižutę ir Talksnį iš. 
nelaisvės....

Šitą Ardys tarė šaltai ir ramiai ir tuo 
tarpu parodė Rainiui savo medalį.

— Ardys?! — suriko senis, žiurėda-' 
mas ištempęs jam į akis, nežinodamas net 
kad ranka paėmė ir medalį. — Tu vėl su- 
gryžai pas Laukį, su jo ženklu vaikščioji, 
ir ruošėsi kilti prieš jį?

— Tai ne jo ženklas, kunigaikšti, bet 
tai yra ženklas mano šalies, mano motinos 
žemės. Apie tą seną tragediją mano gi
minėj gerai žinai, aš tik pasakysiu kad aš 
esu paskutinis tikrųjų Daugupių valdovų. 
Sugryžęs į savo šalį radau Laukį prislėgu
sį visus savus žmones ir kunigus, ir paver
gusį jus kurie prie jo nepri'klausėt ir ne
norit būti jo vergais. Padėkit man atsi
imt mano žemę ir padaryt mano motinos 
žmones liuesais nuo jo priespaudos, tada 
galėsit likt sau laisvi, arba išrinksim vieną 
iš jūsų viršiausiu ant musų visų, kaip ir 
seniau buvo manyta, iki Laukys neužsigei- 
dė pats juomi tapti. Aš nesu Daugupiuo- 
se ir Laukys apie mane nieko nežino. Iki 
ateis laikas, slapstausi, ir tik jo pasiunti
nį nuduodamas čia dasigavau.

— Kokią gi pagalbą iš savo pusės ga
lėčiau duoti kada mano vaikams grąso 
mirtis?....

— Juos išliuosuosim, kunigaikšti, tik 
duok pagalbą man ir tiems kurie manė gel
bsti.

— Pasakyk 'kaip, ir aš viską išpildysiu. 
Mano galva jau neišmano nieko kaip tik 
būti vergu.... — dūsavo senis.

s (Bus daugiau)

v

Pradžiuginki! savo draugus per Kalėdas — pado
vanoki! jiems ‘‘JUODA KARŽYGĮ”

T A T T Gatavasj 
<J A U ii T omas!
Antra knyga turi 226 puslapius

Už $1 žadėjom 200 pusi. Už $1.25 duodam 414 p,

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

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

Pasakysime štai dar ką kas į pabaigą pasakos deda
si: , .

Ardys SUGRYŽTA į savo kraštą, nugali savo prie
šą Lauki; ATSIIMA iš jo savo motinos žemę;

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

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

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

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

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

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

Visi kurie mokėjo $1.25 už Pirmą Tomą, gaus An
trą Tomą DYKAI ir galės pasiskaityt. Kurie seka laik
raštį, tie turės LAUKT iki po Naujų Metų iki visą pasa
ką gaus perskaity!, 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 perskaity! VISA pasaką iki galo.

Su pinigais pridėkit ir savo aiškų adresų.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

TIK SAPNE....
Kai liūdnumas širdį graužia 

Ir ilgesyje kenčiu,
Nors sapne tave išvystu,

Nors taip tave sau turiu....
Ak, sapnuoti kad galėčiau

Apie tave visados, f
Nei išbusti nenorėčiau 

Iš to sapno niekados.
Nes tada tik turiu džiaugsmą;

Su tavim — tiktai sapne;
Kitur tankiai susitikti

Laimė n’apteikė mane....
Už trumpas tas valandėles 

Ką praleidova sykiu,
Už tą didį meilės jausmą 

Liūdna dėką tau tariu. I
Ak, skaudu yr’ tą minėti,

Neš tavęs nėra daugiau,
Bet tą skausmą visgi trokštu 

širdyj jausti kuoilgiau....
Adonis.

Aš BIJAU... .
Kartais noriu aš gyventi, 
Ir kovot ir dirbt;
Ir bijau kad reikės senti, 
Ir be vaisiu mirt.

Juk gyvenimas yr’ kova, 
Reik už jį kovot; f 
Neužtenka pult į lovą 
Ir saldžiai miegot. .. . /

Kartais pailstu gyventi,'
Norisi numirt, f ”■
Tada ir bijau pasenti, '
Daug vargų patirt.... i

Juk senystė ne ponystė — 
Sako patarlė.
Oi sunku net pamąstyti i
Kai pateis jijė!....

Alytus, • Ant. Sk-is.

NAUJI 
“JUODO KARŽIGIO”

REKRUTAI

(P. S. Kurie dabar prisiunčia 
$1.25 gauna abu tomu sykiu.) 

----------- >
Bronė Radauskienė iš Dayton, 

O., įsirašė į Ardžio armiją pri- 
siųsdama per J. A. Urboną 
$1.25.

Ed. Milaveckas, vietinis, už
rašė “Juodą Karžygį” savo se- 
serei į Balbieriškį, Lietuvoje.

Ant. Kavaliauskas, Mahanoy 
City, Pa., prisiuntė $3.25: $2 
už “Dirvą” ir $1.25 už Ardį.

i Komp. A. Vanagaitis užrašė 
“Juodą Karžygį” savo tėvui Ša-, 
kiuose.

-Antanas Kedainis, iš Karaliu- 
niškio (Kupiškio p.) įstojo į 
Ardžio .pulką per savo giminietį 
Clevelande.

J. Račkus, iš Newark, N. J., 
prisiuntė $1.25, pasakydamas 
kad Ardys kuogreičiausia pas jį 
atjotų, nes j'o labai laukia.

Natalija Krikiutė, iš Girard
ville, Pa., užrašė Ardį savo dė
dei, Jonui Greblikai, Išlandžių 
k., Krosnos vai., Mariamp Up.* * ♦

/ PASISKUBINKIT!

‘Juodo Karžygio’ knygos bai
giasi, ir neužilgo visai jų nėliks. 
Nepraleiskit progos neįsigiję to
kį gražų pasiskaitymą, tokia 
tiesiog milžinišką didumu kny
gą už tiktai $1.25. 412 pusla
pių už $1.25 tai kaip dykai;

"Rk T 1 “Dirvą” turės džiuginantį pranešimą savo skaitytojams-mėgėjams senoviškų romanų; iš visai naujos srities — iš jūrų, nestik
A U nors Lietuviai prie jurų ilgi amžiai kaip gyvena iki šiolei jokis autorius dar nneišėjo į juras, lyg Lietuviai butų jurų baugiiięši.
Skaitykit “DIRVĄ” — atnaujinkit savo prenumeratas — atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje —- paraginkit savo draugus skaityti “DIRVĄ”.



UNCLE WIGGILY’S TRICES

B/JuniusVRICHTED,

s naked hills1 lie wantom 
o the breeze, 
į fields are nude, 
he groves unfrocked, 
•e are the limbs of 
ill the shameless trees;
wonder that the 

orn is shocked. If it were not for college 
men clothes, whose would Ring
ling clowns copy?

It takes a mighty little bit of 
politics to spoil a lot of people.

No.uše to cry over spilt milk; 
trade the old cow 
doesn’t kick.

for one that

Akrono Naujienos
Prasidėjo ristynės. Ketvirta

dienį, Gruodžio 8 d., Armory 
salėj, įvyko pirmutinės risty
nės, kuriose svarbiausiu ristiku 
buvo Malcev,ičius.

Nuo dabar Akronė tankiau 
ristynių bus ir Akroniečiai ga
lės pamatyt Sarpalių, Komarą 
ir kitus.

Why should a worm want to 
turn, when it is the same at 
both ends?

;h the approach of Christ- 
there is an abundance of 
tmas green. The long 
, however, we are not so 
about it.

£ .There’s a thrill of satisfaction ) 
when you buy Christmas Seals

HERE’S a thrill because you know that you are 
doing good for others. More than that, each seal 

you buy is also a direct aid to the health of your family 
and yourself, because Christmas Seals help finance the 
work of stamping out tuberculosis.

The Tuberculosis Associations have already helped 
to cut the tuberculosis death rate by more than half.

During 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 States.
Buy your Christmas Seals today. 

Put them on your Christmas mail- 
on your Christmas.packages and 
help spread their joyous message 

' of health on earth.

t

It never can be 
have enough laws 
try until 
actment 
ishment
in writing Xmas.

there has 
providing 
for those

said that we 
in this coun- 
i been an en- 
capita] pun- 
who persist

Have you started on your 
first fruit cake?

------o------
Lots of homes had plenty of 

static before the radio was 
vented.

in-

If you hope to get up in 
world don’t let the world 
down on you.

------o------
Maybe the Cleveland flappers 

would like a carton of cigarettes 
for a Christmas present.

She was only a tailor’s daugh
ter, but she cut a mean: figure.

the
get

Nužudė vyrą. Perry, O., mie
stelyje, netoli Painesville, jauna 
21 metų fleperka moteris užmu
šė savo vyrą, 26 m. amžiaus, po 
susivaidijimo už jos rengimąsi 
važiuot į Clevelandą pas drau
ges kortomis lošti. Ji smogė vy
rui kūjelio į galvą, paskui dar 
kitu įnagiu sudaužė, ir surišus 
jį paliko kraujuose kambaryje 
numirti. Phti sėdo į automobi
lį ir vistiek išvažiavo kur jai 
reikėjo, atlaikė linksmą pokilį 
su draugėmis, pas vieną jų na
kvojo, ant rytojaus su motina 
važinėjo po miestą ir lankėsi po 
krautuves. Kada rasta jos vy
ras negyvas, duota jai žinia mo
tinos namuose, ir jai sugryžus į 
Painesville, moteris prisipažino 
prie kaltės. Klausinėjant ją, de- 
tektivai pakišo tokį klausimą: 
“Kodėl išvažiuodama iš namų 
palikai užpakalines duris neuž
rakintas?” ir tada ji šaltai pri
sipažino kaip ji vyrą užmušė.

Priež vedant į kalėjimą, ji 
tik paprašė šerifo duoti jai ei- 
garetą.

Tai kokių moterėlių yra. Jie 
buvo turtingi gėlynų užlaikyto- 
jai Lake apskrityje.

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

dai.

Didelė dovana. Akronietis 
bankierius Andrew Noah paau
kavo $100,000 Oberlino kolegi
jai. Ta auka bus pradžia rei
kalingos sumos pabudavojimui 
studentams bendrabučio, kuris 
planuojama statyti už milijoną 
dolarių.

ALB. A. STANKŪNO
GROSERNĖ DELICATESSEN 

IR SALDAINĖS

Akrono Universiteto biudže
tas 1928 metams bus $313,090.

Universiteto ineigos susidaro 
iš $198,000 nuo taksų ir $104,- 
000 studentų mokesnių, 
mis išmokama per metą 
300; kiti pinigai išeina 
kesnėms lėšoms.

Algo- 
$251,- 
smul-

Marie

Too many cooks do not spoil 
the broth if it comes iiį a can.

The covered sin seoita shows 
through.

PAJIEŠKAU SAVO VYRO
Aš Marijona Juškienė, pajieš- 

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

Marijona , Juškienė
6820 Superior av. Cleveland, O.

The' greatest pleasure in mo
tion pictures according to Geo. 
Baltrukonis is to see a woman 

I with her mouth open, and yet 
not to be able to hear her.

Norėjo nusinuedint.
Porosky, 32 m., nuo 937 Nevins 
st., norėjo nusinuodint išgerda- 
,ma dikčiai nuodų. Laimė kad 
jos vyras ir sesuo buvo namie 

statoma ant pareikalavimo į namus. Į ir pašaukus policiją ji nugaben-

A. A. Stankūnas
Groseriai, rūkytos mėsos, kumpiai, 
dežros, duona, kiaušiniai pieniški.
daiktai, vaisiai, daržovės. Viskas pri-:

Taipgi saldainės, minkšti gėrimai ir' . ,. , .. , . , _
tabako produktai. Atdara nuo anks-j ta į llgonbutį, kur pasisekė . 1S- 
ti iki vėlai kasdien ir šventadieniais.
Puiki vieta del Lietuvių. (52)

5416 Homer Avenue
Tarp Superior ir St. Clair, arti E. 55.

gelbėti gyvastį, šeimyniniai ne
sutikimai buvę jos noro nusižu
dyti priežasčia.

Brrrr! Dantys Barška

DĖKIT

E NATIONAL, STATE, AND LOCAL TUBERCULOSIS ASSOCIATIONS 
OF THE UNITED STATES

SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ

BUKIT SAVININKAS SAVO NAMŲ.

S

į

Jeigu turit kiek pinigų ir jums reikia paskolos 
mortgečio užbaigimui reikalingos sumos nu
sipirkimui namo ateikit ir apkalbekit tą daly
ką su kuriuo vienu iš musų banko perdėtinių. 
<0 Nereikia mokėti jokių komišinų nei bonusų 
kuomet jus atliekat reikalus tiesiog su šiuo 
banku.

Incorporated.

Sodetg torgturtngs
In the Citijof Cleveland

PUBLIC SQUARE

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER . 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
’ ’etvvipi. Slavai. Lenką* 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 reikmenjs. 
Kviečiame savo tautiečius 
atsilankyti ir persitikrinti 

musų patarnavimu.

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

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

■liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiimiiimiiiiiiii ’; 
Prospect 2420 Central 1TS6 E

THE F. W. ZIMMERMAN CO. J 
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- | 
ojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam. =
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
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KALĖDOS JAU ATEINA
Pinigai sunku uždirbti. Pirkit dovanas protingai. 

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

Jums patariama arba prisiųsti dolarį arba grąžinti kor
teles. Legaliai jus neprivalot daryti nieko.' Tankiai ge
resnes korteles galima pirkti už pigiau vietinėse krautu
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 
su tokiais? ■

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

Rytiniame Akrono šone 
nuojama budavoti $100,000 ’ 
tės dirbtuvė. Darbas tuoj 
pradėtas.

Du žmonės užmušta ir 10 
žeista Akrone automobilių 
laimėse pereitą sekmadienį.

Akrono policija pradėjo dide
lę medžioklę ant visų neatsargių 
važinėtoj ų ir kasdien desėtkus 
suima, kitus sūriai nubaudžia.

Ohio valstijoj tokiose pat ne
laimėse užmušta 9 ypatos per 
vieną dieną.

pla- 
ver- 
bus

su-
ne-

Pašalink Kositli, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visose aptlekose—35c ir 65c puodukas ir 
dūdele. Children’s Musterolc (lengves

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

gllllllllllillllliilllliliiiiuiiiiiiillliiiiiliiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiitiiiiiniį;

BOLŠEVIKŲ BĖDOS
įBolševikėliai po visą Ameriką 

rėkauja, šūkauja kad kitų visų 
organizacijos bankrutuoja, bai
giasi, o tik jų vienų einą stip
ryn. Bet teisingai pažiurėjus 
į bolševikų organizacijas pasi
rodo kad jie arčiau prie bankro
to! negu kiti.

Jų laikraščiai kasdien rėkia 
aukų, prašo paramos, ir naudo
jasi darbininkų parama, iki dar
bininkai nepradeda susiprasti.

Bet mūsiškiai jau susipranta 
palengva nyksta iš jų organiza
cijų. štai jų ALDLD. 59 kuo
pa manė apžios visą Akroną, o 
dabar verkia per laikraščius 
kad jau jiems “prastas dalykas 
kad nariai neskaitlingai lanko 
susirinkimus” ir nenori veikti.

Per visą mėnesį vajaus pa
aiškėjo kad gauta kuoptai tik 
vienas naujas narys....

Jie turi ir kokį tai apskritį, 
bet jau patįs nežino kur ta ap
skrities valdyba randasi, žada 
per laikraščius pajieškoti, neži
no net kur kas su apskrities iž
du nujojo. Negali nei prirodyt 
kad pinigai kur pasiųsti ar pa
duoti. Taip mat paprastai pas 
komunistus: surenka pinigus ir 
dingsta su jais.

Turėta agitacijos mėnesis, ir 
tas praėjo be jokios agitacijos, 
nes nėra kam agituoti.

Kanapinis.

Automobilis sužeidė du Lietu
viu, Simą Muckį ir Joną Mocke
vičių; jie randasi ligoninėje.

Stasio Rutkausko, kuris gy
vena Lietuvių .kolonijoj prie Bi
rutes gatvės, žmona labai susir
go, ji randasi kritiškame padė
jime. Rutkauskas yra pirmas 
gyventojas tos Lietuvių koloni
jos, kur pasistatė savo namą, ir 
šiandien labai patenkintas ta 
vieta, tik dabar liga jų šeimy- 
noję jį vargina.

Veikėją biznierių M. Jocį už
puolė priešai norėdami jį netei
se tai nuskriausti ir iš jo turtą 
gauti. Pasitikiu kad Jocis mo
kės tinkamai nuo priešų atsi
ginti ir kaipo teisingas žmogus 
laimės. Jocius yra labai myli
mas Akroniečių kaipo padoras 
žmogus ir geras biznierius.

Kalnas.

A. S. BARTKŲ*
Vienintelis CIevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
kų spalvuotų paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

J197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 

-----  Telefonas Randolph 52JJ7 -----

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

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žaiz
das užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvokit 
pinigo, 
siu ar 
Greitas

prie kokių neišlavintų daktarų.

£
tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pasaky- į 
jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžiningai. 5 
ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums visiems. į
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS |

S 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland £ 
£ ANTRAS AUKŠTAS, KAMBARIS 4. . . £
J Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. į 
5 Nedūldieniai* nuo 10 iki 1. į
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degtukų gaj
Lietuvoje esama pi 

I tukų fabrikų. Per 1 

i jie visi pagamino 55,( 
I žūčių degtukų. Darb 

I je šakoje dirba apie I
Užsienin 1926 metai 

1 buvo išvežta už 430,00 
I veik visi užsienin vei 

, j takai patenka į Angį

MUILO GAMY 
d -.'ii' S

Muilo gamyklų Lie 
22, Darbininkų šioji 

šakoje dirba apie 301 
Į muilo pagaminama 4 
I nų litų vertės.

Beveik pusė muilu 
| gos žaliavos superka 
I voje.

TABAKO PRAJM
Lietuvoje priskaito 

j tabokos fabrikų. Dirt 
I suose tabokos fabriku 
1 bininkų skaičius siekia 
1 • Visoje Lietuvoje pe 
I tabokos gaminių suvi 
j maždaug už 30,000,000

Valstybė iš tabokos j 
I turi pajamų per metus 
| 000,000 lifų.

PLYTŲ GĄMY]
Apačioje parodoma 

I apskrityje kiek yra ply 
I , kiek plytų per metus

Keliaukite valdžios laivais 
Amerikos Vėliava”. Klaiiski 
vietos agentų del kainų, i 
arba rašykite pas ‘ 

United States! 
Hotel Cleveland Bldg. CleDYKAI

j

5,000 Kenčianči
Nereikalinga 1

Sfe duosnūs pasiūlymas yra 
išradėją stebuklingos “visą c 
dirbančios metodos, kuri bus 
taisymui ir sustiprinimui nui 
skulų ir nusikratymui skauc 
reikale pavojingu operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA

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

nemokėsite ui 
tą išmėginimą Pla- 
«o nė dabar, nė vė

liaus,
nebevartok 

TRUSS
Taip, nebevartok jj. 

««avo paties patyri- 
itjs žinote, kad

1 niss vien tik yra ne
sakančiu ramsčiu 
»u sukrypusiai sie- 
JSri483 Saiž*na 

lki^a kraujui
kodėl

štai yra gį!
kelias, kufji jus galite dj

VARTOTAS DVEJOPAM E

ir svari Pri5?A?i yra nepers toj.
muskulų gydau 

Plapao, kuris yra sus2 ir paimtas drauge su
skirtasS® Atgauna mus!

tik u/ l*i tamprumo,
aS? tlkž«« trūkio
kad3 *' kudamtto padar;

nSSSk,’lt nuo 8^nkiojim
* T*8 “rarbiu dal. XM;®0’?0 Trass negali 
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•BURŽUJUS PROLETARU MITINGE

LIETUVOS PRAMO
NĖ

na (bendrai su mašinom arba 
be mašinų, rankom):

DEGTUKŲ GAMYBA
Lietuvoje esama penkių deg

tukų fabrikų. Per 1926 metus 
jie visi pagamino 55,039,000 dė
žučių degtukų. Darbininkų to
je šakoje dirba apie 500.

Užsienin 1926 metais degtukų 
buvo išvežta už 430,000 litų. Be
veik visi užsienin vežami, deg
tukai patenka j Angliją.

MUILO GAMYBA
Muilo gamyklų Lietuvoje yra 

22. Darbininkų šioje pramonės 
šakoje dirba apie 300. Kasmet 
muilo pagaminama 4—5 milijo
nų litų vertės.

Beveik pusė muilui reikalin
gos žaliavos superkama Lietu
voje.

TABAKO PRAMONĖ
Lietuvoje priskaitoma į 14 

tabokos fabrikų. Dirbančių vi
suose tabokos fabrikuose dar
bininkų skaičius siekia 1000.
• Visoje Lietuvoje per metus 
tabokos gaminių suvartojama 
maždaug už 30,000,000 litų. ,

Valstybė iš tabokos pramonės 
turi pajamų per metus apie 12,- 
000,000 litų.

PLYTŲ GAMYBA
Apačioje parodomą .kokiame 

apskrityje kiek yra plytnyčių ir 
kiek plytų per metus pagamir.

plyta. gamina
Alytaus ąpsk. 19 1,018,000
Biržų 12 1,014,000
Ežerėnų (Zarasų1) 8 232,000
Kauno 16 9,745,000
Kėdainių 8 607,000
Kretingos 8 360,000
Mariampolės 6 450,000
Mažeikių 9 602,000
Panevėžio 16 6,537,000
Raseinių 9 739,0.00
Rokiškio 7 183,000
Sęinų............. 1 . >6 : 60.5,000
šakių 1 12 . 835,000
Šiaulių' - 16 2,472,000
Tauragės 10 2,028,000
Telšių 5 252,000
Trakų 6 520,000
Ukmergės 12 179,000
Utenos 12 179,000
Vilkaviškio 5 2,260,000

Nežiūrint kad surinktos ži
nios nėra pilnos, vis tik matyti 
kad Lietuvoje yra apie 202 plyt- 
nyčios, iš kurių 44 žalią mede- 
gą ruošdavo arba ruošia ir ply
tas formuoja specialiniais įren
gimais, mašinomis, ir 158 ku
riose plytas gaminama ranko
mis. Iš bendro skaičiaus 70 
plytinių neveikia.

Metinė ' plytų gamyba siekia 
31,500,000 plytų, 4,000,000 litų 
vertės. Darbininkų dirba apie 
1050. Vidutinė visai Lietuvai 
1000 plytų kaina siekia 126 li
tai. Be plytų, kai kurios plyti
nės gamina čerpes stogams ir 
vandens nuobėgoms vamzdžius.

“L. U.”

(FELJETONAS)
Rašo P. Kriukelis.

Rokiškio apielįnkės sukomu- 
nistėję pusberniai paskelbė su
sirinkimą. Ant didėlio balto 
popiėrio ištepė raudoną vėliavą, 
o po ja parašė tokio turinio pa
saką:

“ši raudona veleva 
pasaulio išganitojas ir nešėjas 

varguoliams laimės. Kas 
nori būti laimingas prašome 

visų apsilankyte.”
O kasgi laimės nenorės?
Pirmučiausia susirinko komu

nistai, paskui jų socialdemokra
tai, paskui socialdemokratus 
Valstiečiai Liaudininkai su Jau- 
nimiečiais. Atėjo kai koks kul
tūringas- ir šiaip ; bepąrtinis. 
žmogelis, žingeidumo kutena
mas. Atėjo ir Amerikietis; Ka
zys Keršulis, kuris čia pat turė
jo nusipirkęs malūną ir pasista
tęs gražius namus.

Susirinkimo pirmininku tapo 
išrinktas Pilypas Pirpyla, kuris 
ir pradėjo prakalbą:

“Brangus proletarai! Mes 
kenčiame dėl to kad pasaulyje 
yra buržujų. Tie buržujai yra 
gyvatės, žalčiai, rupūžės, krau
geriai, yra musų kankintojai;, 
juos visus išskerdus liktų jų

šaukė susirin

atsistojęs pa
gavo. Sair

Aš pasiil 
savo tėvy-

nėra verta, 
tokio tikslo 
smerktinas

Lietuvoje

nes siekiams 
kuris amžina 
ir nepasiekia 
buržujų nėra

i* 4* i1* *4* •** * •!' i* * *i* i* i* 4^ i* ^i*-*!1* ’i* ’i* *4* *4* i' & •
Keliaukite valdžios laivais — “Po 
Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų del kainų ir žinių 
arba rašykite pas

United States Lines
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, J.

O ROSEDALE ©| 
Dry Gleaning Go.t

Rand. 7906 Z
C. F. PETRAITIS, Prop. |

* 6702 Superior Ave., |iDYKAI PATRUKUSIEMS* ______ •
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao 9

Nereikalinga Visų Gyvenimą Nešiot Beverti Truss

Amerikos Lietuviai, 
Skaitykit ‘LIETUVĮ’
Skaitydami “LIETUVĮ” jus ben

dradarbiausite su Tėvynes Lietuvos 
gyvenimu, taip artimu jūsų šir
džiai.

“LIETUVYJE” rasit1 tikrų Lie
tuviškų žodį, Lietuviškų rūpestį, 
Lietuviškų buitį ir viskų kų bran
gaus palikot Tėvynėje.

“LIETUVIS” kiekvieno Lietuvio 
širdžiai yra artimus, peš “LIETU
VIUI” rupi visų Lietuvių,» visos 
Tautos, visos Valstybės reikalai ir 
visos sritįs: politika, - ekonomika, 
kultūra, menas, kūryba: -LIETU
VIO” žinios yra lįmt'cig, teisingos, 
bešališkos. pą

“LIETUVIS” daugiausia , rašo 
apie svarbiausius ir opiausius Val
stybės reikalus, jos sutvarkymų ir 
valdžios darbus.

Ilsėdami nuo fabriko fmaęinų 
ūžesio ir gatvių trenksmo, iškaity
kite “LIETUVĮ” — jis pastiprins 
jūs gimtinės gyvenimo vaizdais ir 
tais atsiminimais kurie artimai jus 
riša su jūsų tėvais, broliais,, gimi
nėmis ir pažįstamais likusiais Tė
vynėje.

Tėvynės Pasiilgimo < gniaužomi, 
skaitykite “LIETUVĮ” — jame ra
site paguodų ir nusiraminimą.

Nepagailėkite ir savo broliams, 
skurdžiai Lietuvoje gyvenantiems, 
užrašyti “LIETUVĮ” — juk gerai 
žinot kaip sunku jiems tai padary
ti patiems.

“LIETUVIS” pats geriausias ir 
pats pigiausias Lietuvių dienraštis. 
Kaina metams Lietuvoje $3.00

vėl užlipęs ant bač-

Įsteigta 1879

Siutai ir Overkotai
Patenkinančios Rūšies 
už Prielankias Kainas

Pusei metų____________ j $1.60
Metams Amerikoje ______ $6.00
Pusei metų _____________  3.20
Metiniai prenumeratoriai gauna 

dovanų A. Vienuolio raštų naujų 
tomų.

Adresas:
Lithuania, Kaunas

Vasario 16 d. g. 2. 
“LIETUVIO” Administracija.

Sako Merginos turi 
Žinoti Šitą

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

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks 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 ji. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jqs turėtumėt j j 
dėvėt? štai yra ge

riausia kelias, kuri jus galite dykai išmėgint.
VARTOTAS'DVEJOPAM REIKALUI

Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydanti įtaisą ta’p 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales 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 limp An
čių, kad sulaikius nuo slankiojimo paduskai- 
te, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri
degąs prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

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

i Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
nanti—naktj ir diena kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
ikaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar- * 
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių imislculams 
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 jį dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduskailę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

"A" yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
bes išlinkimo.

B yra atsakančiai nutaikinta paduškai- 
te tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų į lauko pusę. Pa- 

, Juškaitės yra rezervuaras, šiame rezervua- 
1 re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
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 sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

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

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patru-

... . . k imą. ' ’
Kuotr.et silpni muskulai atgaus savo stip

rumą ir tamprumą—
Ir, nepatėmijamai, skaudų,' pavojingi išsi

veržimai pranyksta— i
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 dėk a vos i te man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR šį ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo, f
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 šį dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplankysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi-' 
nančią informacijas apie būda, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliam! 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 šį didelį pasiū
lymą.

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

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

Block 327 4, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas ••••••■•o*.

Adresas ................................ ...........................
Grįžtant! krasa atneš dykai išmčg. Plapao

turtas mums, liktų jų dukterį: 
ir gražios pačios mums! Dalo 
buržujai, mirtis jiems!” — su 
suko Pirpyla.

“Daloi, daloi!” 
kusieji.

Kazys- Keršulis 
prašė balso, kurį 
ko:

“Brangus broliai ! 
gęs savo tautiečių,
nes, sugryžąu į Lietuvą ir atei 
nu į kiekvieną jaunimo susirin
kimą. pasiklausyti ir susipažin
ti jau jaunuomenės idėjomis 
Bet kiek aš pažinau, tai pagyri- 
mo 
prie 
yra 
mas.
pertat nėra ko ir apie juos kal
bėti, o jei yra kokis tai per di
delį vargą užsipelnęs turtą. Aš 
ir pats dabar esu turtingas, bet 
paklausykit kaip aš tą turte 
įgijau. Kai nuvažiavau į Ame
riką, sąšlavyne nakvojau ir vir
tuvių išmatomis maitinaus. Su 
laiku gavau Chicągoje sker
dyklose darbą. Darbas buvę 
begalo sunkus ir dvokiantis. Iš 
ten išstojęs dirbau dešimts me
tų kasyklose. Negirtuokliavau, 
prastai maitinaus, tai per dvide
šimts penkis metus susikročiat 
keletą tūkstančių dolarių.”

“Buržujus!, buržujus! tūks
tančius minavoja! buržujus! už- 
mušt jį!” pradėjo šaukt susi
rinkusieji proletarijošiai ir ne
davė jam užbaigt ’kalbėti.

Pirpyla
kos prabilo:

“Tavorščiai! 
ringi žmones j 
užmušt buržujaus begalima, nes 
jis1 irgi yra žmogus. "Reik1 nu 
tarti kaip Užmušti ir kur pini
gai dėti. Taig aš patariu bur
žujų užmušti,, o pinigus pasida
linti ir pragerti/’1 Ar sutinka
te?!”

“Sutinkame'.! sutinkame! Už
mušt jį!” — šaukė komunistai

“Reik pakart ji!” šaukė so
cialdemokratai. ,

“Reikią pinigai pragert ir ant 
mergų praleist!” visi bendrai 
šaukė.

Bet tuo syk Kazys strykt pre 
atdarą langą, ir duok Dieve ko
jom raitytis.

Susirinkusieji sujudo, tvėrėsi 
bėgtino, bet nepasigavo.

“Ko tu velnio nesuturėjai, 
juk tu arčiau prie lango stove- 
jai!” sušuko Pirpyla! ant mažes
nio tavorščiaus.

“Ne, aš toliau stovėjau! Mės- 
lutis tai buvo artį!”- gynėsi už
pultasis.

Prasidėjo diskusijos, ginčai, 
ir virto į peštynes. Susidraskė 
nosis, išsibadė akis, ir su rau
donais burbulais proletarijošiai 
pralaimėję zuikį išsiskirstė.

Julę,mes kultų- 
be nusprendime

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

Kalbėdama į mokines 
apie ypatiškų hygienų, 
patyrus slauge pasakė:

“Vienas iš svarbiausi:/ 
merginos sveikatos- daly
kų yra užlaikyti sistemos 
natural/ funkcijavimų.

“Reikia žiūrėti valgį ir 
normai/ manktšymų. Bet 
kada reikia, nėra kenks
minga 'imti nujol, nes jis 
nesumaišo normalių kūno 
funkcijų. Ypatingai mer
ginoms, yra; laikas- kada 
nujol' reikia naudoti Iš
šauksią kelios dienos pir- 
gerkit kas vakaras jo po 
ma laiko. Jis nesuteikia 
jokių suirimų.”-

Kiekviena moteris gali 
naudoti nujol.

Reumatisku gėlimu, neu
ralgijos, paprasto persi

šaldymo, skaudžių 
raumenų, išsinarini- 
mų ar issisukųmų 

Naudokite
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rusios

PAIN-MLIERĮ 
Vąisbaženklis repiętruotąs 

S. V. Pat. Biure.
I Nėra tikrasis,, „.be 

rnųsu’ ųnkaro.'vaišba-.' 
ženklia. Vaistinėse 
po 35c ir 70c.
F. AD. BICHTUbMO. 

Berry & So. 5th SU.
Brooklyn, N. Y. 7

RICHMAN’S
CLOTHES

Didžiausia tiesiog iš dirbtu
vės pardavimu produkciją vi
soj- drapanų industrijoj — 
pirkdami tiesiog už pinigus 
materijas mes gauname už 
prieinamas kainas kas tiktai 
reikalinga — darbininkai čia 
taipgi yra kompanijos dali
ninkais ir dirbdami kaip sau 
atlieka darbą kuogeriausia— 
be šitų nesulyginamų nepato
gumų nebūtų galimą parduo
ti siuto, cverkoto ir tuxedo 
tokios rūšies materijų ir dar
bo už tokią žemą kainą.

Dien aiš dienos, vyrai kurie niekad pirmiau nemanė mo
kėti mažiau kaip $50 už drapanas dabar perka šiuos siu
tus ir overkotus pgal draugų rekomendacijos—dėvi juos 
su daugiau negu paprastu pasitenkinimu—ir, nuo savęs, 
rekomenduoja kitiems. Tai yąr vieną iš priežasčių musų 
nolatinio augimo pardavimų. Tikrenybėje, Richman’s 
Drapanos pačios* parsiduoda bile vyrui kųrię nori gauti 
daugiau už savo pinigus—užsivilkti Richmąn siutą arba 
overkotą yrą tai geriausias pertikrinimas kokio žmogus 
gali reikalauti, kuomet nenustoja nieko nei siliuje nei me- 
degos rūšyje, o tuo pat sykių pasinaudoja sųtaųpymųi 
pinigų Richmąn kainoj e.

THE RICHMĄN BROTHERS CO.
Dvi Milžiniškos Clevelando Krautuvės

a 725-731 Enclid Avenue
Prospect Ontario

Atdarą. Šeštadieniais iki 6 Vakare
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Kas Girdėt Cleveiande-Apielinkese SPORTAS

i i 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 j
Brooklyne Prasideda Di-

Meilė Tikrai Yra Akla-I^L dr. j. Basanavičiaus
-------------- ATMINTIES

Kad meilė yra akla — anot 
tos senos pasakos — pamaty
sit kad ir naujoje misteriškoje 
komedijoje, “Palangos Ponai
tis”, kuri bus pastatyta pirmu 
kartu Clevelande ir visoj Ame
rikoj, 'Lietuviu svetainėje Sau
sio 8 d., “Dirvos” vakare.

Palangoj lankosi taip sau pa? 
prasti tėvai iš Amerikos, kurie 
nusiveža ten savo mokytą duk
terį- parodyt Lietuvą. Tenai ji 
susitinka su sau ir niekam neži
nomu ponaičiu, kuris jai nesako 
nei vardo nei kas jis tokis. ir 
niekas nežino nieko apie jį, O 
ta mergina jį vistiek myli ir 
niekas negali ją atplėšti nuo jo: 
nei tėvai, nei. kiti pažįstami iš 
Amerikos, nei turtingas butle- 
geris su savo pinigais, kurį tė
vai parenka jai už žentą, nei 
gąsdinimai kad tas ponaitis yra 
koks žulikas ir draugas tų iš 
Kauno atvažiavusių “Ekscelen-

Į jo laidotuvių apeigas Vilniu
je nuvyko būrelis Lietuvių iš 

, Kauno; jie atstovavo Lietuvą. 
Jaunuomenės atstovas prie Dr. 

| Basanavičiaus kapo pasakė ši
taip: “Panašiai kaip buvo Kris
taus kapas viduramžių karžy
giams tai Basanavičiaus kapas 
bkupuotarhe Vilniuje yra mums 

i Lietuyiams dabar.”
Tie nuoširdus jaunuomenės 

I ž'odžiai sujaudino visus liūdnos 
i Ceremonijos dalyvius. Juk Ba- 
Isanavičius neapleido Vilniaus iki 
į paskutinės savo gyvenimo va- 
■ landos, jis mirė už Vilnių.

Del šviežio Basanavičiaus ka- 
| po sujudo visa Lietuvių tautą ir 
I Vilnius mums 'r dar brangesnis 
I tapo. Lietuvos valdžia stovė- 
dama tautos sargyboje deda vi
sas pastangas mums Vilnių iš-.

i vaduoti. Bet koks tai sunkus 
uždavinis. Šiandien del Vilniaus

— Mister Policman, pasakyk 
man kas yra “Palangos Ponai
tis”?

— Donbadermy, ir aš pats ne
žinau. Skaitau “Dirvą” ir ban
dysiu ištirt.

cijų”, kurie dabar Palangoje sa- visas pasaulis sujudo. Bet kla- 
vO “biznį” varo. | Stingas Lenkas ir čia bandys

Kaipo lengvesnio proto ir jau-; pasipelnyti.
ną merginą, supuolę buris žmo- j Basanavičius mirė, kaip žmo
nių priverčia parašyt tam po-nie, Vasario 16 d. 1927 metais 
naičiui laišką kad jis jos nelan- Vilniuje, ir savo mirtimi uždė- 
kytų, kad ji išeina už to būtie-1 jo mums šventą pareigą atva- 
gerio senbernio, bet ir tuomijduoti Vilnių. Jo brangus moks-
jos nuo jo atitraukti negali, to-1 
kia jos meilė didelė prie jo.

Išbėgimui iš to butlegerio na-1 
bagė naktį bėga nusiskandint, j 
po parašymo ponaičiui laiško, | 
bet pajūryje ją kitoks prietikis' 
sutinka.

Kas tas “Palangos Ponaitis” 
yra sužinosit tiktai atsilankę Į | 
svetainę Sausio 8 dieną.

Dar kitas misteriškas dalykas • 
tai tas, kad Ponaičio rolę loš i 
vienas iš gerai žinomų Ameri-1 
koje esančių artintų iš Lietu- j 
vos, bet kas jis toks irgi dabar ■ 
nepasakysime. Palaukit toliau. (

“Palangos Ponaitį” vaidins 11 į 
ypatų, kurių pusė bus atvažia- i 
vusįų iš Kauno, “Ekscelencijos” i 
dalyvių, kurie nuvažiuoja į Pa-I 
langą ant “honey moon’’ __

Ten bus turtinga butlegerka 
Bumblienė su savo duktere, sa
vo vyru ir jos žentu, bus “Eks
celencija” ir jo “sekretorius”, 
ir jie visi susitiks su tos mer
ginos tėvais, su ja, su tuo sen-

liški rinkiniai palikę Vilniuje 
tegul skatina mus ir ateinančias 
kartas toliau arti Lietuvos, kul
tūros dirvonus.

Statomas jam paminklas Vil
niuje tebūna mums įkvėpimo 
šaltiniu kovėti už Lietuvos tei
ses prie Vilniaus — už sujungtą 
Lietuvą. Todėl dabar mes Cle- 
velandiečiai neturime liktis pas
kutiniųjų eilėse: mes privalėtu
me atritinti tam paminklui ker
tinį akmenį. P. žad.

Iš SLA. 14-TOS KUOPOS
Gruodžio 7 d. įvyko SLA. 14 

kuopos susirinkimas. Prie, kitu 
reikalų rinkta kuopos, valdyba 
sekantiems metams. Bolševikai 
ir bolševikuojanti nariai kurie 
statė kandidatūras liko sumušti, 
nes po kuopos apvalymo nuo 
rėksnių dalykai pakitėjo. Da
lyvavo apie šimtas narių.

Centro valdybos nominacijo
se iš visko aišku kad didelę dau
gumą balsų gavo senoji, dabar
tinė valdyba, nors dar skaity
mas balsų nepabaigta leidžiant 
“Dirvą” į spaudą.

Kuopos ' valdyba išrinkta ši: 
Pirmininkas — A. Žukas; vice- 
pirm. — J. Vilčinskas; finansų 
sekr. — V. P. Banionis; proto
kolų qekr. — A. Šmigelskis; iž
dininku — J. Juraitis; daktaru- 
kvotėju — Dr. J. T. Vitkus — 
visi tie patįs.

Kuopa ruošiasi prie didelio 
savo vakaro, kuris įvyks Sausio 
29 d. Rep.

berniu butjegeriu, o visi 
per visą veikalą rūpinsis 
kas tas ponaitis yra....

Abu tomai
“JUODO KARŽYGIO”

Jau gatavi.
$1.25.

Padėka. Širdingiausia ačiū 
už surprize party rengėjam p. 
Ramanauskienei ir P. Akeliui ir
visiems prisidejusiems. Ačiū užišvien

ištirti dovaną, kurios nesitikėjom gau
ti. Už tai jus busit niekados 
nepamiršti.

T ' Adomas ir Antosė Ragažinskai
_ „_„‘l 8405 Sowinski av.Clevelande gatvėse iki T

5 dienos automobiliais nuo pra
džios metų užmušta 169 ypatos. 
Pernai per tą pat laiką buvo už
mušta 218 ypatų.

40 policijantų ant motorcik-, 
lių gaudo neatsargius -važinėto-, 
jus; šiose dienose sulaikyta 448 visados apsigyventi, 
tokie nieko nepaisą automobilis---------------------
tai, kurių keli pateko kalėjimam] Mirė laikraštininkas.

-------------------- , dienį pasimirė The1 Cleveland
Artietas St. Pilka žada aplan- NeW3 dienraščio vienas iš re- 

kyt Clevelandą kada po naujd daktorl1> Benjamin Karr, kuris 
Metų ir sekmadienį pastatyt bu.v? Y1®”3® ,1S Pirmutinių laik- 
“Žemės Rojų”, kad daugiau ga-1 raštininkų Clevelande ir prie to 
lėtų tą veikalą matyti. Į laikraščio darbavosi per 45 me-

Jis šiuo tarpu lankosi Phila-p118, . buvo 68 metų, ir mi- 
delphijoj ir Brooklyne. rS beveik prie darbo, redakci-

1—---- —----------------------------------1 joj, nes dar suredagavo pirma
dienio ryte savo skyrių, ir 9:30 
vai. jau mirė, vos parvežtas na
mon. >

Iškeliavo Lietuvon, šiose die
nose per “Dirvos” agentūrą iš
keliavo ’Lietuvon J. Paulauskas 
ir J. Valukonis. Jie gryžta ąnt

NEPRALEISKIT 
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 veltui. Rinkliavų nėra.

Tris banditai užpuolę brang- 
menų krautuvę antradienio va
kare, 6009 Euclid avė., nieko ne
pešė, bet susišaudyme nušauta 
vienas pašalinis žmogus gatvė
je ir du. sužeista.- Plėšikai pa
bėgo sulipę į taxi ir įsakydami 
vežikui vežti juos.

Plėšikams nepasisekė kadan
gi krautuvės savininkai spėjo 
paleisti elektrišką vagių signa
lą ir tuoj atbėgo, detektivas ir 
prasidėjo šaudymas. , Plėšikai 
Itidcsį bėgti, ir dabėgę iki taxi 
užkomandavp juos vežt.ir dingo.

ženatvė strekais nekas. Tū
las Lawrence Dųres, 28 m., nuo 
1384 E. Ž5th St., pateko kalėji- 
man už įsismaginimą ženytis ir 
turėjimą dviejų pačių vienu sy
kiu. Su pirma, pačia jis vedęs
18 mėnesių atgal, jos vardas 
Helen Tracy. Su ja susipyko ir 
pasimetė.

Pereitą sekmadienį jis susi
tiko su Anna Mushinsky, 17 m., 
nuo 1322 E. 11 st., ir po 24 va
landų laiko jiedu apsivedė. Už 

■ dienos laiko, vienas jų draugas 
."tvedė pas juos pirmutinę pačią, 
ir dalykas išėjo aikštėn.

Mergaitėms irgi nepatartina 
. griebtis už bile vyriškio, nes tik 
j ...rmatą pasidaro.

Pirma-
Lietuviui Proga

Mes turim puikią progą 
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. ~ 
linga mokėt Lietuvių kalba,

jau-

Reika- 
bet

Gaudymui Kalėdinių vagilių 
po krautuves, paskirtą 30 dau
giau policijantų, vyrų ir mote
rų. Vaginėjimu per susigrūdi
mą krautuvėse užsiima dau
giausia meterįs, yra ir Lietuvių 
moterų, bet ir joms pasitaiko 
pakliūti.

I svarbiausia reikalinga turėt no- 
| ro atsidavusiai dirbti, i

Jeigu jus atatinkat tam 
pasirodykit ką galit padaryti.

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

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

tai

and
afety

Nuošimtis Mokasi
Nuo Dienos Padėjimo iki Dienai Išėmimo.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

Pradėkit Savo
KALĖDINĮ KLUBĄ

Naujame Musų Ofise

3354 Superior Ave.
Turtas virš $1,1000,000 -

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

Lietuvis pas Lietuvį
Didžiausis rinkinis Kalėdinių 

dovanėlių ir visokių graždaik- 
čių: Deimantų ir visokių bran
genybių. Pas mus viskas parsi
duoda pigiau negu kitur kur.

. Maloniai kviečiu visus drau-i 
gus ir pažįstamus ir naujus kos- 
tumerius atsilankyti, busit pil

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

1928 metų.

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Ave.

delis Subruzdimas
Brooklyne atsirado naujas ir 

gabus Lietuvis ristikas, Jack 
Ganson, kuris pradėjo šokti į 
akį Komarui ir Sarpaliui, net 
nepripažindamas K. SUrpaliaus 
čampionu.

šiose dienose turėjo įvykti J. 
Gansono ristynės su J. Komaru, 
ir Ganson pasakė kad jeigu Ko
maras neparis jo į pusę valan
dos tai Gansonas bus pripažin
tas laimėtojų.

Clevelaridiečiai kurie matė čia 
Požėlą ritantis su Komaru ir 
dabar matę tokį Gansono pra
nešimą laikraščiuose, juokiasi 
sakydami kad jeigu Gansonas 
nuo Komaro bėgs taip kaip bė- 
go Požėla tai į pusę valandos 
nėra ką kalbėti apie paritimą. 
Bile vyrukas gali per pusę, va
landos bėgiodamas šalin atlai
kyti prieš gerą ristiką, nes per 
pusvalandį nenuils.-

Gansonas merą toks niekam 
netikęs ristikas ir neturėtų sa
ve tokiu skaitytis, norėdamas 
kad jį kas į pusę valandos pa
ristų, sako Clevelandiečiai. Ir 
Komarui nebūtų garbė eiti ris
tis su tokiu kuris tik pusę va
landos laiko nuo matraso bėgio
tų, o nesipiiltų į ristynę ir ne
griebtų Komarą paguldyt.

“Jeigu Kpmaras manęs neper- 
galės į pusę valandos tai aš ma
nau turėsiu tiesą ristis su p.' 
Sarpalium del čampionystės”, 
rašo Ganson.

Juokai butų jeigu Gansonas 
neparitęs Komaro imtų šokinėt 
ir reikalaut ristynių su Sarpa
lium, sakydamas kąd jis turi 
tiesą būti .čampionu, kaip šoki
nėjo Požėla Chicagoj. Spr.

IŠ MAROTTO3 RISTYNIŲ
Antradięnio vakare., mieste 

auditorijoj ritosi Malcevičius su 
Italu De Vito. Malcevičius lai? 
mėjo, į 75 minutas sykį padė
damas Italą.> j :

Antroj poroj buyoi .Armėnas 
Nazarian su Strangler Robinson 
iš Columbrus. Armėnas laimėjo 
į 17 minutių. , .

Pirmoj poroj Serbas ; Gustaf
son pasiro1 Graiką Mariuos, i

Marotta toliau žada kviest K.
Sarpalių. •

Opera “The King’s 
Hentchman” Gr. 12

Pirmu kartu Clevelande pasi
rodys įjaują Amerikoniška ope
ra, “The ,,Ę,įng’s Henchman”,' — 
ji bus pastatyta miesto audito
rijoj vakare Gruodžio 12 d.

Operos jūrinis yra toks: da
lykas dedasi dešimtame šimtme
tyje Anglijoj, kur karalius pa
siunčia savo pasiuntinį parves
ti jam gražią merginą už mo
terį ir karalienę. Jaunas pasiun-

RICHARD HALE
tinis ir ta mergina įsimyli. Kad 
jiedu galėtų sykiu būti, pasiun- 
tinis praneša karaliui jog’ ta 
mergina yra labai negraži. Iš
tęsimui savo prigavystės, kada 
jis tą merginą apsiveda, pasiun- 
tinis prašo jos pasidaryti šlyk
ščia. Karalius išranda klastą 
— ir tada jaunikaitis, susigėdi
nęs, nusižudo.

Operoje dalyvauja ir Lietuvė 
dainininkė Liuda Sipavičiūtė, 
Rafaęlo Diaz, Richard Hale, 
Giovanni Martino, ir kiti iš Met
ropolitan operos. Operą diri
guoja Jacques Sammosoud, bu
vęs Caro Militarės ' Simfonijos 
orkestros Rusijoje vadas.

Ta opera buvo statyta septy
nis sykius New Yorko Metropo
litan operoj. Tikietai parsiduo
da . pas Dreher’s, 1226 Huron 
rd., po $1,10 iki $4.40.

DAYTONE LIETUVIAI 
LAIMĖJO

Sekmadienį Lietuvių šv. Kry
žiaus parapijos futbolininkai 
turėjo rungtynes su Avondale 
Fuel futbolininkais. Lietuviai 
anuos supliekė laimėdami 19 
prieš 0.

Nugalėdami Avondale Fuels, 
Lietuviai dabar skaitosi Dayto- 
no amatorių čampionatą.

ŠIMKUS VAKARUOSE
Juozas Šimkus, lengvo-sun- 

kaus svorio Lietuvių čampionas. 
šiose dienose išvažiavo į Texas 
valstiją ir paskui aplankys Salt 
Lake City, Utah valstijoje. Iš
bus vakarinėse valstijose keletą 
mėnesių. Siunčia Clevelandie- 
čiams labų dienų.

Sarpalius ir Komaras pereitą 
savaitę turėjo ristynės Bostone,

IT —i~nr ri ii

ritosi su paskirais priešais, bet 
kaip išėjo dar nepatirta.

Ristikas Brazauskas šiuo tar
pu užsilaiko New Yorke ir rita
si rytinėse valstijose.

Gansonas pirmadienį ritosi su 
Stecheriu New Yorke, bet tur
būt S'techer laimėjo.

Stecher laimėjo ristynės Phi- 
ladelphijoj prieš Italą Giovanni 
Raicevich.

Kaip išėjo Komaro ristynės 
su Gansonu Brooklyne Gruodžio 
6 d. i

Ristikams boksuotis nesiseka, 
rašo tų< sportų žinovai, nes iš 
daugelio stiprių ristikų kurie 
bandė kumštininkais virsti tik 

I vienas Paul Berlenbach prasi- 
varė į kumštynių čampionus.

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 Į 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
b LAIDOKI

Kito j pusėj girdėsite 
kaiįi pati savo vyrą mu
ša gražus girta iš kar- 
či'aiJidš, už tai kad jis 
nedabojo, vištų. -
Tame rekorde Vana

gas-Vanagaitis dainuo
ja apie vanagą-vištva- 
nagj. j
Kaiiųynas nepatiešina 

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

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

taip dainuoja Vanagai
čio rekorde dvi CMca-. 
gos dainininkės, Biežie- 
nė ir Čerienė. ' ' J , ’
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. “

PARSIDUODA 
saldainių, cigarų krautuvų, ga
rantuojama $400 savaitėje, prie 
didelio teatro. Renda už krau
tuvę $25 į mėnesį. Reikia par
duoti skubiai. Klauskite 6824 
Lexihgton avė.

ANT RENDOS
5 kambariai, su toiletū, mau

dyne, ramiai šeimynai.. Kreip
kitės 6703 Bonna avė. užpaka
lyje. .. _______ ______

KAMBARIS ANT RENDOS
Geras kambaris Lietuviškoj šeimy

noj, vedusiai porai arba dviem mer
ginom. Kreipkitės šiuo adresu: 

13424 KELSE AVĖ.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Ant LEE Road, cash mėsinė ir 

grosemė. daro biznio po $1000 per 
savaitę. Telefonuokit Fairmount 7445 
arba smulkmenų ir apie kitus biznius 
matykit Notarų Zimerman,— 12900 
Buckeye road.

Gerb. Spragilo 
' Recenzija apie

VANAGAIČIO
Rekordus: ' ;
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Brooklyno Aido Chord:
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. Menkcliuniutės: “Nak
tis Svajonėms Papuošta” ir ant 
kito šbno: .“Bernužėl, Nevesk 
Pačios.”

JUOZO BABRAVIČIAUS
Plaukia Sau Laivelis ir 

Karvelėli (12 colių) 1.25
Kilk* Bakūžė Samanota ir 

Aguonėlės 75c
Tykiai Nemunėlis Teka ir 

Visur Tyla 75c
Gale Sodo Rymavo ir 

švint’ Aušrelė • 75c
Lolita (Ispahiškai) ir > . ' .

Aprile . . 75c
Bernužėli,. Nes voliok |ir 

Ne Margi Sakalėliai 75c

“MUNŠAINUKAS”
Munšainuką padarysiu, 
Durnių kišenes valysiu, 
.Gersįm, tutuošim, 
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 
myJimiau|i? «Jif duodą ' 
tokį pieną kokio tik Ka- į 
nadoj gafiina gauti. K1 «
Jam Tas katras nori be ’ 

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

“D O L A R I S”
Ant antros pusės rasi

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

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

Šį rekordą nusipirkit 
kiek viens. Jo pasiklau
sę, giliai atsiduskite ir 
pasakykite kad Vana-_ 
gaifiš teisybę'daffiuoja.'’

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

Tepkite, tepkite 
Gerklę, liežuvį, 
Tepkite nosį 
Ir veidelius.: i r < 
Pirkite, pirkite i

. “Reik Tept” rekordą 
Už tris baltus - . ' 

. Kvoterėlius, j

VANAGAIČIO 
“KALĖDOS”

Užeikite j. “Dirvą” ir 
Reikalaukite i Vanagai
čio “Kalėdų’?. Sau* gi
minėms. ir draugam už- 
rašykit 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 
įpratina1 '■ dainuoti, jie 
tikra c širdies paguoda 
didžiausiam varge.
Sakau jums, visiems 

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

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

mano galvos —
SPRAGILO.

KALĖDINIAI CHORŲ 
REKORDAI 

‘'Dirvoje” randasi gražių 
Kalėdinių Rekordų įdainuo
tų Brooklyno kvarteto. At-; 
eikit pasirinkti. Po 75c.
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■ jį Amerikos u 
I ratų ir mašinų, 
I kiaurai,' kasdięi 
į žmones. Jie visi 
I nelaiminguose p 
1 ne butų galima

Per metą laik 
I prie darbų mirtį 
j uija darbininkų 
3 Fu'jr moterų.

Atsivaizdinkit 
22,995 gyventoji 

į nite staigi katast 
J kiu nušluoja ir žr 

Po tiek žmonių til 
luvėse kas metai 

s ii Pri darbų pėr 
meldžiama ir .su 
thp <ad jau žmog 

pilnos s ve ii 
’^KaSo 

•;^|Binkų taipTY 
'.'idjama kasdien.

j iiį*Btlsburgo Cent 
| Tiryba pradėjo s 
1 įtikėjimui moterų 
| pi streikuojančių 

nkarinėj Pennsyb 
I liną šalta žiema, s 
1 a nuskurdę ir alk 
a lis desperatiška.

Ohio valstijos 
| agliakasiąi- irgi a 
J nškoje padėtyje. 
1 įauti jiems pagalba 
I pralinksminti nors 
J Taikstančiai angliai 
I hioja jau nuo Balai 

Washington. — F 
į iiia dairosi kaip ūži 
J tosios anglies kasyki 
■ irstreikerių tarybas 
i ilgo streiko. Darbo 
j pasiuntė užkvietimus 
] jširiinkąms ir operate 

liti į Washingtoną p 
I . Norima sutaikyt s 

Wu, jeigu pasisel 
ftitagoje šią žiem 

gi eina silpnai ir’lail 
taria ten nevažiuoti

I koti. Ant 100 n 
I darbininku Illinois vi 
I bininkų biure randas 
I po 220 žmonių.

Detroite automobil 
■ ja ruošiasi prie didel 
I c.’jos 1928 metąis.

Ruošiantis prie' v 
I ;čioms automobilių iš 

ruošiasi smarkiai dh 
rios kitos išdirbystėi 
nors bendro turi su 
gaminimu.

Kolorados angliai 
kas bandoma užbaig 
I. W. W. unijos vai 
ratoriais. Streikeriai 
ti į taikymosi taryl

Suv. Valstijose g 
penki milijonai Italų


