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Lietuviai Atlaikė Savo
KOMUNISTAI UŽ
VALDĖ KANTONĄ

išanghai, Gruodžio 14 d. —

30 ŽUVO AUDRAI 
UŽKLUPUS

‘Spragilo 1 . 
etenzija apie 
WCA/do j 
lekbrdus; ”n.:- Lt

tIKIATEPT’
1 Tept jeigu nori f 
« gauti, į “džėlą” J 
•iuti, darbą gauti, 1 
raudonas turėti, 1 
ių veide neregėti 1 
nedorybių^. '1 

išmoksite dainuo- I 
iš Vanagaičio re- i.
• Aišku kiehie- * 
odia ir supranta- 4 | 
Į artistas noris.
t '

kite, tepkite 
klę, liežuvį ■
kite .nosį
■eidelius.il
ite, pirkite . :■ ; Į 
kjTeĮit" rekordą’ > į 
rijS jbaitusyr'fet J 
erelius, r,.^ I f

Prieš Lenkus
Nacionalistai griebėsi vėl at
imti Kantoną nuo komunistų 
ir po didelio mūšio atgauta 
viskas išskyrus policijos sto
vyklas, kur komunistai laiko
si su tūlais Rusais. Mūšyje

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PILSUDSKIS MANĖ NUGĄSDINT VOLDE
MARĄ, BET JIS VILNIAUS NEATIDAVĖ.

^Chicago. — 
staiga užklupus 
rai, kuri perėjo 
vieno krašto iki 
neteko gyvasčių
mėse paeinančiose nuo vėtros ir 
šalčio. /

Pereitą savaitę 
šalčiui ir vėt- 
kontinentą nuo 
kito, 30 ypatų 
įvairiose nelai-

Rygos Komedija
Daugiau Žinių apie Socialdemokratų Derybas su 

Lenkais Vilnių Parduoti

' r ED 02., 
NAGA1Č10 
L EDO S"

teįį: “Dirvą” ir 
ukite. į Vanagai- 
i^diį’Į. Sau gi- 
i ir draugam už- 
į.- rekordą “Kale
namus, jos ateis 

m,negu.viso pa- 
Kalėdos.

5 centus jus švę- 
ledas tuojau! Ne
ikit! Reikalaukit 
;aičio ‘Kalėdų’ vi-

įčiama visur iur 
nurodysite, Per- 

e C. O.D.-
alaukit reWji. 
jų vardais-®- 
erių nereto

u Vaaijjto re- 
i. Jieiiffliiipra-

Audusi 
įį,. dainininką 
jn'itouotv- jie 
auto paguoda 
am varge, 
jums, visiems 
skaitytojams, 

akykit kite 
site gražesniu, 
įj ir Unksmes- 
rdų kaip Vana-

Spragilas girdė- 
kių, bet patiko i 
i Vanagaičio, 
asykite manęs ir | 

galvos -
SPRAGILO- i

iDINIAI CHORŲ 
REKORDAI . 
e" randasi gražią j 
iu Rekordu įdaiauo- '1 
ikjyno kvarteto. At. I 
sirinkti. Po 75c. |

IRTAI

DIRBTUVĖSE ŽŪSTA 
DAUGYBĖS

Amerikos industrijose prie 
ratų ir mašinų, per visą metą 
kiaurai,' kasdien žūsta po 63 
žmones. Jie visi žūsta tokiuose 
nelaiminguose prietikiuose ku
rie butų galima išvengti.

Per metą laiko, tokiu budu, 
prie darbų mirtį randa baisi ar- 
•mija darbininkų — 22,995 vy
rų ir moterų.

Atsivaizdinkit sau miestą su 
22,995 gyventojų, kurį kokia 
nors staigi katastorfa vienu sy
kiu nušluoja ir žmones užmuša. 
Po tiek žmonių tik vienose dirb
tuvėse kas metai užmušama.

Pįįe darbų per metus laiko 
i sužeidžiamą ir sukoneveikiama 

taip tad jau žmogus neatgauna 
. ■ savo pilnos sveikatos 105,000 

' darbi nirfkri! ~ Kasdien pa —'4&ii 
darbininkų taip'^vjsiskaTTslikot 
Įledijama kasdien.

■--.Pittsburgo Centralinė Darbo 
Taryba pradėjo smarkų ,vajų 
gelbėjimui moterų ir vaikų il
gai streikuojančių angliakasių 
vakarinėj Pennsylvanijoj. Už
eina šalta žiema, streikeriai vi
sai nuskurdę ir alkani, jit padė
tis desperatiška.

Ohio valstijos streikuojanti 
angliakasiąt irgi atsiduria kri
tiškoje padėtyje. ■ ■<" Stengiamasi 
gauti jibms pagaib'š iš kur nors, 
pralinksminti nors per Kalėdas. 
Tūkstančiai angliakasių strei
kuoja jau nuo Balandžio 1 d.

Washington. — Federalė val
džia dairosi kaip užvesti minkš
tosios anglies kasyklų savininkų 
ir streikerių tarybas užbaigimui 
ilgo streiko. Darbo sekretorius 
pasiuntė užkvietimus unijos vlr- 
šininkams ir operatoriams atvy
kti i Washingtoną pasikalbėti. 
. Norima sutaikyt streiką pirm 
Kalėdų, jeigu pasiseks.

Chicagoje šią žiemą darbai ir
gi eina silpnai ir-laikraščiai pa
taria ten nevažiuoti darbo jiee- 
koti. Ant 100 reikalaujamų 
darbininkų Illinois valstijos dar
bininkų biure randasi aplikacijų 
po 220 žmonių.

Detroite automobilių industri
ja ruošiasi prie didelės produk
cijos 1928 metąis.

Ruošiantis prie veikimo pa
čioms automobilių išdirbystėms 
ruošiasi smarkiai dirbti ir įvai
rios kitos išdirbystės kurios ką 
nors bendro turi su automobilių 
gaminimu.

Kolorados angliakasių strei
kas bandoma užbaigti sutaikant 
I. W. W. unijos vadus su ope
ratoriais. Streikeriai sutinka ei
ti j taikymosi tarybas.

Suv. Valstijose gyvena apie 
penki milijonai Italų.

Geneva, Gruodžio 10 d.— 
At važiavęs j Tautų Sąjun
gos tarybos posėdį kalbėtis 
del ginčo su Lietuva, Lenkų 
maršalas Pilsudskis drama
tiškai paklausė Lietuvos at
stovo premjero Voldemaro 
ar jis nori “taikos ar karo” 
su Lenkija. Pilsudskis ma
nė kad Voldemaras nusigąs 
ir nežinos ką sakyt. Bet 
kaip visada Lietuviai netu
rėjo jokių priekabių prie 
Lenkų ir nesiėmė klastų ir 
grobimų, taip ir dabar ne
turi blogų tikslų, ir Volde
maras atsakė jog su Len
kais Į mušius peis, tik tegul 
jie apsieina kaip priklauso 
kaimyniškai tautai ir kaip 
privalo elgti? JT&utų Sąjun
gos nariai, ką iki šiolei Len
kai sumynė-.ir paniekino;

Išgirdęs Pilsudskis kad 
Lietuviai nejieskd karo nu
džiugo ir pasakė: “Aš dau
giau nieko čia^ neturiu veik
ti. Musų ministeris Zaleskis 
atliks kitus dalykus. Gry- 
žęs į Varšavą užsakysiu vi
sose bažnyčiose skambinti 
varpais ir "giedoti" Te Deum, 
iš to didelio džiaugsmo.”. 

Po to Voldemaras ir Pil
sudskis ėmėsi nekuriu smul
kmenų aptarimui kurios už
garantuotų taikų sugyveni
mą.

Kurie matė tą sceną, bū
dami posėdyje, pasakoja jog 
įspūdis buvo dramatingas: 
Pilsudskis įtemptu veidu ir 
raukšlėta oda, nusikamavęs 
iš didelių ginčų, pasilenkė 
per stalą link Voldemaro ir 
rodydamas pirštu į tą mažą 
Lietuvos premjerą, pasakė: 
“Aš turiu pastatyti garbin
gam Lietuvos atstovui ga
lutiną klausimą: Ar taika 
ar karas tarp musų?”

Mažas Lietuvos premje
ras nepaisydamas tokio pik
to Pilsudskio veido žiurėjo 
jam tiesiai į akis ir aiškiai 
atsakė jog karo ne jieško.

Pilsudskis prisiekauja
Po to Pilsudskis nuošir

džiai (jeigu galima Lenkui 
tikėti.—Red.) pareiškė jog 
Lenkija pagerbs Lietuvos 
nepriklausomybę, o Volde
maras pasakė jog Lietuva 
nejieško su Lenkija karia
vimų.

Tą išklausius, Tautų Są
jungos atstovybė pasiėmė 
surašyti tam tikrą raštą ir 
išrišti Lietuvių užmetimus 
jog Lenkai persekioja Lie
tuvius kunigus Vilnijoje. Iš
rišimui šio klausimo mano
ma susidarys keblumų.

Ir Lenkai ir Lietuviai dar

TAUTŲ SĄJUNGOS 
TARYBA IŠVAŽI

NĖJO

Geneva, Gruodžio 13 d. — 
Tautų Sąjungos taryba užbai
gė savo darbą ir išsiskirstė. 
Kitas posėdis bus Kovo mėn.

Jokios Lenkų-Lietuvių su
tarties neatsiekta, ir jokios 
gal nebus galima prieiti per 
ilgą laiką; bet atsiekta tiek 
gero jog perkalbėta Lietuviai 
ir Lenkai nesivaidinti tarp sa
vęs, nejieškoti priekabių su
kelti mušius pafrontėj.

Sąjungos atstovai vyks iš
tirti Lietuvių skundus del 
kunigų persekiojimo ir moky
klų uždarymo. .*?-

tųrės susįtąikyti ant Sura
šytų punktų kurie bus pa
tiekta kaipo susitaikymo 
planas. Lietuviai dar visiš
kai nesutiko su kitais atsto
vais jog kivirčiai tapo prin
cipe sutaikyti.

Voldemaras ir Zaunis bu
vo mažiau optimistiški ir su 

“mažiau pasitikėjimo iš to 
viso negu Lenkai. Lietuvos 
premjeras pasakė jog yra 
dar daug punktų išsprendi
mui pirm negu bus galima 
su Lenkais kaimyniškai gy
venti.

Zaunis pasakė kad nėra 
priežasties tikėtis kad tuoj 
butų atsteigta diplomatiški 
santikiai tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, nes dabartiniame 
dalykų stovyje tas nėra ga
lima. Jis išrodė jog yra ži
nių kad Lenkai siunčia į 
parubežį nuolat daugiau ka
reivių.

Tikima kad kitame Tautų 
Sąjungos viešame posėdyje 
Voldemaros bus prašomas 
atnaujinti su Lenkija dip-į 
lomatinius ryšius. Kiti sa
ko kad tuo pasinaudodamas 
Voldemaras pareikš jog to 
negalima iki Lenkai nepasi
rašys deklaraciją pareiš- 
kiančią jog Vilniaus klau
simas nėra užbaigtas ir jog 
Lietuva turi teisę kelti Vil
niaus klausime balsą.

Voldemaras prirodinėjo 
ir tai kad Lenkai savo že
mėse organizuoja sukilėlius 
nuvertimui valdžios, delei 
ko ir buvo pareiškimas jog 
Lenkai gerbs Lietuvos ne
priklausomybę.

S. V. kongresas nubalsavo pa
dovanoti pulk. Lindberghui gar
bės medalį už jo pasižymėjimą 
perskrendant Atlantiką pereitą 
pavasarį.

žuyo 3,000 vyrų.
* ¥

Hongkong, Chinija. •— Tur
tingas Chinų miestas Kantonaą, 
pietinės Chinijos sostinė, užval
dyta komunistų. Tame mieste 
yra apie milijonas gyventojų. 
Mieste daugelyje vietų pasikar
toja gaisrai. Susikirtime su ko
munistais užmušta daug poli- 
cijantų. Mušis tęsėsi visą die
ną. Generolas čang Fak-Wei 
yra vyriausias komandierius.

Sakoma kad iš Rusijos prisių
sta 50,000 šautuvų komunis
tams panaudoti.

Kitas Chinų vadas, Kai šek. 
pradeda reikalauti Maskvos ne
kišti savo nosį į Chiniją kad 
kartais nenusibrozdytų. šis Chi- 
nų vadas seniau veikė išvien su 
komunistais, paskui nuo jų at
simetė.

Meksika Veja Rusijos 
Agentus

Meksika pabaigė sava reika
lus su raudona Maskva. Vidaus 
reikalų sekretorius įsakė itųo? 
jau gaudyti; ir dėportuoti iš ša
lies visus radikalus. Taipgi įsaa 
kė imigracijos agentams užda
ryti duris komunistų įvažiavi
mui. Keletą kartų pastaru me
tu Meksikos Darbo Federacijos 
vadai skundėsi valdžiai kad ra
dikalai kelia įvairias suirutes 
tarp darbininkų, darbdavių ir 
valdžios.

Kalėdų Dovanų Prista
tymo Lėšos

Amerikos valdžiai Kalėdinių 
dovanų, per paštą siunčiamų, iš
nešiojimas atsieis $9,000,000. 
Panaši suma išleista pereitais 
metais. Ekstra darbininkams 
išmokėta $2,856,672, gelžkeliai 
paėmė $2,200,000 už pergabeni
mą, ir kitokios prie to prisideda 
lėšos. Paštas nemažai ir uždir
ba nuo Kalėdinių siuntinių.

36 Sykiai tai Gana
Lawrence, Mass. — Vienas 

Italas siuvėjas suskaitė kad per 
24 metus jų vedusio gyvenimo 
jo pati buvo pabėgus nuo jo 36 
sykius, ir jis vis ją priimdavo 
atgal. Bet dabar pasakė kad 
jau gana ir pasiryžo daugiau 
neprisiimti atgal.

New Yorke vienoj sukčių įs
taigoj yra 600,000 adresų, ku
riais kas savaitė išsiuntinėjama 
įvairus patarimai pirkti tam ti
krų kompanijų akcijas, ir dau
gybė žmonių matyt paklauso jų 
ir perka, nes tie sukčiai padaro 
didelius pinigus. Prie laiškų 
išsiuntinėjimo dirba 200 mergi
nų ir gauna algas, ir. .tik už kra- 
saženklius užmokama $36,000 
kas savaitė.

LINDBERGH PASIEKĖ 
MEKSIKĄ
— Amerikietis Pulk, 
pasekmingai pasiek? 
Meksikos sostinę, 14

Mexico.
Lindbergh 
šį miestą, 
d. Gruodžio, be sustojimo at
skrisdamas iš Washingtono, per 
27 valandas. Jis dalimai buvo 
paklydęs ir tris valandas pavė
lavo. Sutiktas labai iškilmingai.

Nužudė Pačią, Sako Ji to 
Prašius

Eureka, Kansas. — Čia teisia
mas už nužudymą savo pačios 
tūlas Ivan M. Hart, kuris sako 
jog pati prašė jo kad jis ją nu
žudytų jeigu ji kada pataps 
nėščia. Jiedu gyveno tik tris 
savaites. Ją rado laukuose su 
perpjauta gerkle.'

Jis ir pats bandė nusižudyti, 
bjet žaizdos nebuvo, gilios ;ir .ra
do jf gyvą.

Kipras Neatvažiuos
. Kotu p. Mikas; Petrauskas lau- 
kėc-atvyKslailt iš ’SnĮtuvos savai 
brolio, operos artisto KiprOi ir 
jis žadėjo būti Amerikoje prieš 
Kalėdas. Bet šiose dienose
,įš Kipro kabelį, kuriame rašo 
'jog neatvažiuoja, 
važiavimo priežastis 
'aišku.

gavo

Kame neat- 
praneša

75,000 kas Metai 
iš Proto

Išeina

ligų li- 
300,000

'Suv. Valstijose proto 
goninėse randasi apie 
žmonių, j kurias kas .metai pa
tenka po 75,000 naujų, sako Dr. 
Haviland iš New Yorko.

Viename New Yorke per me
tus laiko j tokius ligonbučius 
pateko 1,932 pacientai, o iš se
niau jau yra apie 47,000 protiš
kai sergančių.. Iš jų vieni nu
miršta, kiti pasitaiso.

Vaikas Nušovė Motiną
St. Clairsville, O. — Apkul

tas už nelankymą mokyklos, 15 
metų vaikas, Andy Dyken, nu
šovė savo motiną jai stovint 
tarpduryje, peršovė tėvą ir ki
tą vyrą kada jiedu bėgo prie 
durų po pirmo šūvio. Papildęs 
tą žudystę vaikas išbėgo į kai 
nūs, kur jo jieškoma.

Camden, N. J. — Čia išteisin
ta 13 metų vaikas, kuris nušo-. 
vė savo tėvą gindamas motiną 
nuo tėvo žiaurumo. Tėvas nu
metė motiną trepais žemyn ir 
paleido į ją du šuviu, pasakojo 
vaikas teisme. Tada jis pasi
griebė didįjį šautuvą ir pataikė 
į tėvą.

Po pasaulinio karo, didesnėse 
valstybėse kurios dalyvavo ka- 
re; yra 7,124,000 kareivių ant 
pensijų. Jie visi yra raiši.

Kaunas. — “Letos” praneši
mu, Latvių laikraščiai Lapkr: 
25 d. įdėjo tokį buvusio Lietu
vos Seimd nario Vikonio ir agr. 
Mickaus pareiškimą:

“Šių metų Spalių mėn. 22 d. 
Lietuvos emigrantų komiteto 
Rygoj narys Mickus gavo iš 
Lenkų pasiuntinybės Rygoj pa
kvietimą atvykti į pasiuntinybę. 
Mickui atėjus į pasiuntinybę, 
Lenkų pasiuntinis Lukasevičius 
pradėjo su juo politinio pobū
džio pasikalbėjimą, pareikšda- 
man kad tuo atveju, jei bus įvy
kdyta aiškios sąlygos, Lietuves 
emigrantai, gali gauti paramos 
iš Lenkijos prof. Voldemaro vy
riausybei nuversti.

■ Spalių 25 d. Mickus ir Viki)-- 
nis išnaujo atvyko į “Romos” 
viešbutį, kur buvo apsigyvenęs i 
Lenkų seimo atstovas Dr. Pola- 
kevičius. šis- pažadėjo pakvies
ti i pasitarimą taip pat Lenki
jos pasiuntinį Lukasėvičių ir 
Lenku karo atstovą Ęygoj. i

Spalių 27. d. toj pačioj vietoj 
.įvyko jiąujas susitikimas su Po.- 
lakevičitiim pasiuntiniu Lukasek 
vičiurų ir. karo atstovu kapt. 
TomčiTtU. Lenkų atstovai pa
reiškė kad peWersniaa turi ivy-

kti iki Naujų Metų ir pažadėjo 
durti karo instruktorių ir pa
ruošti sukilimo planą.

“Lietuvis”.

GRUODŽIO MĖNE
SIO DANGUS

Amerikoje nebuvo 
užtai gerai matė-

laiku jau artinasi

PRANCŪZUOS BALT 
VERGYSTĖ

Tautų Sąjungos posėdžio 
pasaulin žinia jog dabar- 
laiku Frąncuzija varo dl-

Iš 
išėjo 
tiniu 
džiausią baltvergystės prekybą
moterimis ir vaikais.

Šita prekyba nėra kokia ka
ro reikmenis ir Francuzija ne
reikalauja jos palaikymui savo 
militariškos galybės, todėl pro
tingesni žmonės tiki kad Fran- 
euzai lengvai gali nuimti nuo 
savo respublikos šitą gėdą. Bet 
pati to nepadarys, reikalinga 
kad tautų sąjunga ją prie to 
priverstų.

Nori Plytnyčios Kali
niams Ohio Valst.

Washington. — Valdžia nori 
paskirti $100,000 įrengimui ply 
tų išdirbystės kurioje butų ga
minama plytos budavojimui val
diškų industrialių pataisos na
mų Chillicothe, Ohio. Plytas 
daryti naudotų kalinius. Ne- 
kurie valdžios nariai priešinasi 
steigimui plytnyčios kurioj dir
btų kaliniai, nes tai esą plėti
mas kalinių gaminamų išdirbi
nių iki pavojingo saiko.

Nusižudė Iššokdamas 
Traukinio

iš

šį mėnesį įvyksta keletą ypa
tingų astronomijai dalykų: 8 
d. buvo mėnulio užtemimas, tik 
nelaimė kad 
matyti. Bet 
si Anglijoje.

Dabartiniu
prie musų nauja kometa, vadi
nama Skjellerupo kometa, 
kas vakaras didėja ir apie

I ledas 
žinos

i tyli, 
dasi 
kur leidžiasi tuoj su saule.

Gruodžio 22 .dieną bus pabaĮ- 
ga žiemos, nes iniO tos dienos-.-, 
.saulė pradės gryžti- šiaui-ęn. -I

■Žiebia; bet po teisybei- tai -iurė- į 
tų Būti pradžia pavasario, ka
dangi tada? saulė imą keliauti 
atgal pas mus. Dabar ji vieši 
toli pietuose ir apšvietus pieti
nį žemės galą naktį ir dieną, 
nors ten mažiausia šviesos rei
kia, kadangi anoj pusėj žemės 
ekvatoriaus gyvena mažai žmo
nių, visi gyvena 
sėje.

Tėmykit šiuo 
ypač pilnatyje, 
jis eina per dangų taip au®&i 
musų galvų kaip vasarą praeina 
saulė. Ir lyg parodymui kad 
jis dabar yra aukščiau negu bu
na vasaros laiku, mėnulis yra 
žymiai mažesnis.

Vasarą saulė buna aukštai; o 
mėnulis nueina pašviesti į pie
tinę ekvatoriaus pusę.

Šio mėnesio dangus pilnas la
bai gražių žvaigždynų. Vienas 
iš didžiausių ir aiškiausią mato
mų yra tai Orionc-medžiotojo 
konsteliacija. Ji turi būrį gra
žiai sudėtų didelių žvaigždių, su 
trimis vienoj eilėj per vidurį.

Po jų pietryčiuose pasirodo 
dvi didelės žvaigždės, viena ku
rių, balta-mėlyna, Sirijus, yra 
didžiausia iš visų matomų žvai
gždžių, kurią tik planetos Ve
nus ir Jupiteris 
skaistume būdamos viršija.

Šiaurėj nuo jų, matosi dvi 
apvienėjusios žvaigždės, brp- , 1 
liai Kastoras ir Pollux.

Kurie nori matyti šiaurini 
Kryžių pažiūrėkit į vakarus a- 
pie 9 vai. vakare ir matysit il
gą didelį kryžių nusileidžiantį 
ilgu savo kotu žemyn ir lyg sto
vintį vakarų danguje. Jis taip 
taisykliškai vakarų jįąngų pa- j 
dabina kad krlkščionį^iy skai- 
tė jį Kalėdiniu ženklu? bastaus

kuri 
Ka- 
Kasbus žymiai didelė, 

kur jos žiūrėti galės 
Ji ateina iš pietų ir 

Skorpiono konsteliacijoje.

ma-
ran-

M

šiaurinėje pu-

laiku mėnulį,
Pamatysit J<ad 

’ 1^4- !

pilname savo

Conneaut, O. — Harold Haw
kins, 32 m., advokatas iš Day
ton, O., gabenamas iš New Yor
ko po areštu, kaipo kaltininkas 
norėjime nunuodlnt savo buvu
sią pačią ir šeimyną, iššoko iš 
traukinio per langą ir užsimu- ... 
šė. . " ' - Į simboliu.

%25e2%2596%25a0eidelius.il


DIRVAPITTSBURGH Paminklas Musų Tautos Prometėjui 
DR. JONUI BASANAVIČIUI

Jauni plėšikai. Pastaru lai
ku Piittsburgo srityje atsirado 
gauja jaunų kriminalistų: ketu
ri jauni vaikinai ir viena 16 m. 
mergaitė. Jie pasekmingai vei
kė per keletą naktų, iki tapo 
sugauti, o kada pakliuvo liuosai 
prisipažino prie savo darbų.

DETROIT
Nepilnamečių darbai. Penn- 

sylvanijos darbo ir industrijos 
departmentas išleido buletiną, 
kuriame paminima kiek per še
šis mėnesius dirbtuvėse sužeis
ta nelegaliai imamų nepilname
čių darbininkų. Tuo laiku bu
vo 3,190 nelaimingų atsitikimų 
tarp jaunų darbininkų žemiau 
18 metų amžiaus, iš kurių 167 
sužeisti buvo nelegališkai sam
dyti, perjauni darbininkai.

Nors Amerikoje yra griežtas 
įstatymas prieš nepilnamečių 
samdymą, bet vis buna atsitiki
mų kur tokie dirba ir gana. 
Daug yra kaltė ir tėvų kurie 
padidina vaiko metus kad 
galėtų į dirbtuvę įstatyti.

Iškėlimas gatvių brangus, 
kėlimui gatvių Nortsaidėj į
karus nuo Federal st., iš potvi- 
nių ruožto, miestui kainuos apie 
$1,754,000. Ištiesimu! ten bė
gių tramvajams atsieis $86,510.

Detroite
sako kad 
išdirbami 
visus že-

automobi- 
atėis pini-

tik

Iš- 
va-

Ne Dukterįs bet Motinos 
Kaltos

Philadelphia. — Metodistų 
dvasiški jos suvažiavime vienas 
kunigas pasakė kad visa bėda 
šiais laikais guli ne fleperkose 
pjkI5 ar 16 metų amžiaus* bet 
duepeikose po 50 ir 60 metų am-, 
žiaiTsl. Jeigu tos fleperlęos su- 
isptvįpkytų nebūtų -bėdog '4e-^su. 
fleperkbm turinčiom tik i^"m§- 
tų amžiaus.

Artistų Atvirutes 
po 5c.

L“Dirvoje” galima gauti at- 
į, minčiai labai gražių atviru- 
J, čių su paveikslais musų žy- 
Jįpių artistų:

BABRAVIČIAUS
VANAGAIČIO

ir trijų ant vienos
BABRAVIČIAUS* 

VANAGAIČIO,
M. YOZVITO.

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

Reikalaukit “Dirvoje”

SANS!
Prometėjus, sulyg Graikų pa

sakų, buvo sūnūs Titano (milži
no), įkūrėjas civilizacijos, taigi 
apšvietos. Kartą dievas Zeus 
buvo pasiryžęs išnaikinti žmo
niją. Prometėjus davė žmogui 
galimybę ant gamtos, suteikiant 
žmogui ugnį, kurią jis bUVo pa
vogęs nuo Hephaesto, už ką 
Zeus prikalė Prometėjų prie 
uolos ant Kaukazo kalno, kur 
ereliai draskė jo' kūną iki jį iš
gelbėjo drutuolis Herkulis.

Musų Prometėjus-šviesos ne
šėjas Jonas Basaiiavičius irgi 
davė Lietuviams ugnį suprati
mo, galimybę nutrenkime sve
timo vergijos jungo.

Jau keturi mėnesiai prabėgo 
įuo paskelbimo ęurtianymo pa
statyt musų Prometėjui pamin
klą. Kritikos kaip, ir nebuvo, 
ipaft dviejų projektų. Gerb. 
?. žadeikis, Lietuvos Konsulas 
Chicago je, pirmutinis sumanė 
■jastatyti paminklą iš akmens;
i. Mikolainienė iš Brooklyno, 
vntra, pridėjo pagerinimą prie 
pirmutinio projekto, tai įkūrimą 
Našlaičiams Prieglaudos Namų 
Vilniuje Dr. Jono Basanavičiaus 
•ardu, kam aktiviai pritarė S.
j. A. moterų kuopa Chicagoje. 
curiam tikslui surinko $350 ii’ 
msiuntė Dr. D. Alseikos adre- 
,u į Vilnių.

Toliau, Brooklyno moters su- 
inko ir pasiuntė $2'50.00 per 

! r. Valiukienę.
SLA. kuopa iš New Britain, 

’lortn.; per? Joįią Mikalauską— 
’80.00. '

Kita SLA. kuopa iš New Bri
tain per P. Pilipauską $57.00.

Pittsburgo Lietuviai surinko 
įr -pasiuntė jįer.;P. Pivaroną $25, 
,aip kad viso iki Lapkričic į d. 

ę gavo; $762'* našlaičių r ei ka
inas, kas f suteikė Vilniečiams 

drąsos-Jr energijos tik pildyti 
\mer i kiečių pageidavimus, tai 
•ra įkurti Našlaičiams Prieglau- 
lą Dr. J. Basanavičiaus' vardu, 
r tas yra stropiai ruošiama, 
;ad metinėse, sukaktuvėse nuo 
pinties musų Prometėjaus, tai 
ra Vasario 19 d., 1928 m., butų 
Našlaičių Prieglauda atidaryta.

Ta našlaičių prieglauda Dr. 
j. 'Basanavičiaus vardu Vilnie- 
iiams turi neapsakomos reikš- • 
nes, ypatingai dabartiniuose 1 
įersekiojimuose iš Lenkų ir vai- , 
Ižios puses. Tai yra moralė ir 
■konominė pagalba, kas skatina 
Zilniečius tolesniam darbui, o 
nusų, Amerikiečių, lai buna ir 
ateityje moralė priedermė pa- 
lukoti dolarį-kitą metuose už- Į 
aikymui tos Našlaičių Prieglau-' 
los — Dr. J. Basanavičiaus Pa
minklo — kas mums bus nejun
tama, o tie našlaičiai išaugs į , 
Tautos Veikėjus ir neužmirš sa- : 
Zo Prometėjaus 'nurodytų kelių, '■ 

Tačiau nemanykime kad tų 
j'762 ilgam pateks. Vilniečių I 
ipskaityfttii, pirmiems metams ' 
visko įrengimui reikalinga apie 
52000. Gauta stirna yra tik iš 
lenkių kolonijų, ir kas atsisa
kys prisidėti su plytele Basana
vičiaus Paminklui, paaukojant 
25 centus ir daugiau metuose? 
Tūkstantis Lietuvių po 25 cen
tus sudės $250, 0.10,000 Lietu
vių sudės $2,500. O juk Lie
tuviu Amerikoje yra arti mili
jono. Tik vienoje Chicagoje 
yra virš 100,000; o kur kitos ko
lonijos. ... ?

Pageidaujama kad kiekvienoj 
Lietuvių kolonijoj susitvertų 
Basanavičiaus Paminklo Komi
tetai rinkimui aukų. Toliaūs, 
pageidaujama kad tie /Komite-

I tai ir aukotojai įvardytų pati
kėtinus akmenis į Centralinį 
Komitetą, kuriam butų' visos

aukos prisiunčiamos, nes tas 
reikalas turėtų būti centralizuo
tas, kas palengvintų Vilniaus 
Komiteto darbą.

Pageidaujama kad dabar, at
einant Kalėdoms, visi Ameri
kos Lietuviai suskubtų su savo 
plytele-auka Dt. Basanavičiaus 
Paminklo pastatymui. Aukas, 
iki bus išrinkta Centrabnis Ko
mitetas, prašoma siųsti P. Jur- 
geliutės vardu, 307 W. 30th St., 
New York City.

Jieva Mikolainienė, 
Petronėlė Jurgeliutė, 
Jieva Valiukienė.

KALĖDŲ DOVANA 
“DIRVAI”
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čia bus talpii 
ninga Lįetuv 
žodžius i Liet 
Lietuviškus s

KA IP
(Lietuviški žo

lai- 
At- 
gė- 
pa-

Visos Amerikos pramonės ži
novų akįs atkreipta į Detroitą: 
visi tiki kad jeigu Detroite eis 
gerai automobilių darbai tai ir 
kiti darbai eis ir šalyje bus ge
resnis gyvenimas.

Prekybos žmonės 
1928 metais
automobiliai pasieks 
mes kampus.

Tiesa, jeigu pirks 
liūs į kitas šalis tai
gai ir darbas, bet jeigu automo- 

‘bilius darys tiktai pardavinėti 
Amerikoje, už ką žmonės pirks 
kada nieko beveik neuždirba.

Nekaltai nušovė. Pereitą sa
vaitę susišaudyme ant 8940 Pe
terson rd. tarp dviejų šmtfgel- 
linkų gaujų netyčiomis nušau
tas John Wegrzynek, 20 metų 
darbininkas. Paduotu antrašu 
žuvo toks atsitikimas. Atėjo 
šeši vyrai ir pasisakę kad jie 
/ra federaliai prohibicijos agen
tai reikalavo pasakyti kur 
koma svaiginanti gėrimai, 
■.akyta jiems kad ten jokių 
rimų neužlaikoma. Tada tie
įvadinę agentai ėmė daryt kra- 
Lą. Tuo tarpu ten inėjo minė- 
,as vaikinas ir jam buvo paliep
ta iškelti rankas į viršų; jis pa
klausė kam, už ką vienas ii 
krėtė jų rėžė jam savo revolve? 
riu per veidą, revolveris iššovė 
r kulka perėjo jam per. kaklą. 
Spėjama kad tuo laiku užėję 
kratą daryti vyrai j ieško jo kite 
kokio jiems reikalingo žmogaus 
/ Banditai mėto ugnies bombas.

apsigynimo ■'būdą*nuo* poącijoši; 
Kada juos policija automobiliu 
veja, jie iš savo automobilio mė
to durnų ir- liepsnų' bombas už; 
kirtimui kelio vytis. Pereitą 
savaitę tokįų'/budu ginantiems 
banditams “bepasisekė: policijos 
automobilis praūžė pro liepsnas 
ir vistiek banditus sugavo.

Burns, Oregon,
čia pasimirė vienas “Dirvos-’ 

I skaitytojas, Liudvikas šveiste 
riš. Jis buvo tvistas vytas ir 
nesirginėjo. Mirė staiga, į 15 
iTiiiiiitų laiko, nuo kraujo spau
dimo. Amžiaus 'tūrėjo; 5'0 mė^ 
tų, paėjo iš Gargždų v., Kretin
gos aprk. Paliko žmoną ir še
šis vaikus, tris didelius ir tris 
dar nepiliianiežius. Dirbo dra
panų siuvykloje', gyveno pasi-

“Dirvos” Bendradarbis 
PINA VIJAS 

rašo:
šiuomi prisiunčiu “Dirvai”

naujų skaitytojų, kaipo mano 
Kalėdų Dovaną.

Neapsakomai man linksma 
bendradarbiausi “Dirvai”, nes 
ji eina tiesiu keliu, nedemorali- 
suoja Lietuvių nei savo skaity
tojų blogomis ir neteisingomis 
iiniomis. Ir tie kurie kai gai
džiai šokinėja prieš Lietuvos 
valdžią pradeda nusiraminti ir 
pripažinti “Dirvos” taktiką už 
?erą.

Tie Lietuviai kurie Lietuvoje 
?auna “Dirvą” atsiunčia man ir 
javo giminėms laiškus dėkoda- 
■ni už užrašomą “Dirvos” ąir 

'prašo ir toliau ją jiems siunti
nėti. Neatsakykim jų prašymo, 
r kaipo Kalėdų dovaną vėl at- 
laujinkim jų prenumeratas ir 
kurie tlar “Dirvos” nesiunčiat r. 

. Lietuvą . užrašykite tuojau kad 
Įgalėtų; prądįti eiti nuo naujų 
metų. ; . j , '.. .' ,? S

čia Amerikoje drąugijos sa
vo metiniuose mitinguose nu- 
tarkit paimti “Dirvą” už orga
ną, iš “Dirvos” jūsų nariai gaus 
teisingas rimtas žiirias, nekur 
itaiičias brolį prieš brolį, ir tii; 
tokiu budu jukų draugijos galėf 
tvirtesnės' būti ir ilgai pasilai
kyti. . n'

Linkiu ‘Dirvos’ leidėjams, re
daktoriui, bendradarbiams, jos 
skaitytojams ir tiems kurie pei 
mano patarimą liko “Dirvos” 
skaitytojais, linksmų Kalėdų ir 
aimingų Naujų Metų.

Sveiki sulaukę šių švenčių, c 
‘Dirva” padidėjus skaitytojais. * * . *

šis paveikslas^yra vienas iš 
daugybės kurie .telpa gražioje 
T. M. D. leidžiamoje knygoje, 
“miles Milžinai”.- Jo piešėjas 
yra vienas iš anų garsių dailės 
laikų milžinas, kurio kurinių ne
mažai užsiliko ir musų dienoms.

Nors tais laikais bažnyčia be- 
■veik viską valdė ir visi buvo po 
religiška įtekme, bet ir tokių 
paveikslų nupiešta kaip matome 
viršuje. Visi beveik be išėmimo 
dailininkai sunaudojo savo ga
bumus piešti šventųjų paveiks
lus ir sukabinti juos bažnyčiose.

kur kuodaugiaušia žmonių juos 
matyt galėjo. Bet buvo ir to
kių kurie piešė ne bažnyčiai, ir 
jie rado savo piešiniams vietas 
kunigaikščių pilyse, palociuose, 
ir ten jie išlaikyta iki musų die
nų. Paskui pradėta rankioti ir 
talpinti muzejuose.

šis piešinis yra alegoriškas, 
perstato mitologišką sceną su 
Meilės dieve Venera, kuri neži
nia kodėl mėgo vaikščioti be 
suknelės.

Knyga tuoj bus gatava, tik 
ją sutrukdė Lietuvos dailinin-

kų paveikslų gavimas. Bet tas 
pagražins knygą. Ypatingai ji 
bus padabinta eile M. Čiurlio
nio kurinių. Čiurlionis pilnai 
galima skaityti Lietuvos dailės 
milžinu, ir su laiku atsistos tarp 
pasaulinių milžinų.

Kas teisingai iši 
su 5 saro drauj 
knyjelf "ŽMONI

GAI

"Namai pra,

CHICAGO, ILL.

Sabonienei

Liettivoje 
buvo nese-

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams turingiai, turėjo savo namą ir
Lietuvoje metams “Dirvą” (žemės. į P. K.Lietuvoje metams

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONOS
PERKAME IR PARDUODAME

Siunčiame pinigus į LIETUVA, imokejimas garantuojama 
DOLARIAIS arba LITAIS, siunčiame kabeliu ir paštu. 

Del informacijų rašykit:—Dept. D.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 Broadway New York

Firma Įsteigta nno 18'72 ___ (2-8)

□3xrxxxxxrxxzxxxx.xiEzxzxxžxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxi

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
jį Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna Isikrtfltl ‘T»- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kaina*. 

■H*
Pomirtiniai skyriai — $190. 300, 600 ir 1.000.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Dėl platesniu iūfOrmseijų kreipkitės fina adresui

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

KITŲ SKAITYTOJŲ 
DOVANOS “DIRVAI”:

M. Dagilaitienė, vietinė, užra
šė “Dirvą” Agotai Potteraitie- 
rei, Sintautų k., šakių ap.

J. Bosas, vietinis, užrašė ■ J. 
Sakalinskui, Raugalų k., šakių 
ap.

J. Balsevičus iš Wilkes Barre, 
Pa., užrašė P. Barcaičiui, Nau- 
niestyje, šakių ap.

Adomas Slavinskas, iš Shel
ton, Conn., rašo: Prisiunčiu $4, 
už savo prenumeratą ir vieną 
naują skaitytoją, Joną 
ką, Derby, Conn.

Ačiū už antrą tomą 
Karžygio“ ir laukiu su 
trumu kada “Dirvoje” 
dys naujas toks puikus dalykas 
kaip “Juodas Karžygis”.

Nilo savęs patariu visiems 
“Dirvos” skaitytojams įsigyti 
sau “Juodą Karžygį” ant Kalė
dų ir padovanot savo draugams, 
ypač? moterims ir merginoms, 
kadangi Ardys yra labši myli
mas visų moterėlių ir mergai
čių.

Jonas Mikalauskas iš New 
Britain, Conn., padarė tokią' do
vaną: užsiprenumeravo “Dirvą” 
dviem metams prįsiųsdamas $4.

Dadur-

“Juodo 
nekan- 
pasiro-

Bendras Visuotinas Susirinki
mas Belakiant Lietuvių-Len
ką Ginčo Svarstymo Genevoj. 
Gruodžio 4 d., 2 vai. po pietų, 

šapo1 sušaukta Apveizdos Dievo 
parapijos salėje visuotinas susi
rinkimas. Susirinkimą šaukė 
Komitetas susidedantis iš Kata- 
ikų Federacijos valdybos narių 
r tautininkų grupės tikslo nu- 
i'ėifeti elementus ardančius irių
jų1 tautinę vienybę, pasmerkt tų 
jiementų proteguojamus musų 
šgamas ir ’priduoti ūpo vedan- 
,rems-kovą su Lenkais — Pre- 
ūdentui ^gĮpętpg^.- ir Lįelįąvoe 
Atstovui Genevoje,* Prof. Voldė- 
nąrtri.

JJalyVavo’-meinii^fa, / 500' fcto' 
lių iš plačios Chieagos.

Susirinkimą atidarė Katalikų 
Federacijos sekretorius, “pastir
damas susirinkimo vedėju p. Lo- 
paitį. Užėmęs vietą,'jis pareiš
kė jog neaiškins susirinkimo ti
kslo, kuris visiems žinomas, ir 
paprašė p. Sabanies pagiedoti 
Lietuvos Himną, p. 
■kambinant pianu.
Kaip Dalykai Stovi
Pirmu kalbėtoju

lai sugryžęs iš Lietuvos adv 
3račiulis; jis kelis kartus važi- 
lėjo Lietuvon, kiekvieną kartą 
Igai ten pagyveno ir todėl yra 
rerai apsipažinęs su tikra Lie- 
;uvos padėtimi. Taigi jis ir pa- 
risakojo kodėl Gruodžo 17 d 
.926 metais tūrėjo perversmas 
vykti. Pasak jo, mes turime 
Ižiaugtis kad perversmas įvyko 
r būti dėkingais Dr. Griniui ir 

M. Sleževičiui, tiem dviem tik- 
iem Lietuvos patriotam, kad 

jis įvyko taip kaip įvyko. Ka
la jiedu pamatė jog socialde- 
nokratai įtraukė juos į neiš
brendamą balą jiedu ramiai pa
sitraukė ir užleido savo vietą 
kitiems.

Tai buvęs ne smurtas, apie 
kurį mes tiek daug girdėjom iš 
zisokių demagogų burnų, bėt 
krašto gelbėjimas nuo tikros 
prapulties. Ačiū socialistų vei
kimui valdžioje, pas žmones ne
liko jokios valstybingumo idė
jos ir visi žemieji elementai 
draskė kraštą kas sau. Ačiū 
jiems prigužėjo Lietuvon iš Ru
sijos ir kitur tinginių, kuriems 
Lietuvos • valdžia mokėjo kaip 
bedarbiams po 5 litus į dieną; 
ačiū jiems tapo įvesta kaimuose 
aštuonių valandų diena ir tuo- 
mi užduota Lietuvos ukiui 
tinas smūgis; ačiū jiems pri
steigta valstybės lėšomis bega
lės Lenkų mokyklų; kuriose bu
vo auklėjamą Lietuvos- priešai,

mir-

i ir bendrai visas valstybinis gj'- 
venimas buvo griaunamas iš pa
matų. Kiekvienas kas bent 
kiek proto turėjo matė kad ši
tuo keliu einant Lietuvos vals
tybės likimas uitu laiku pasi
baigs. Taigi tikrieji Lietuvos 
patriotai, jauni karininkai, ir 
padarė tą ką tikri patriotai tu
rėjo padaryt.

Antras kalbėjo adv. Mastaus- 
Jis trumpai pagyrė Sme- 
bet Voldemarą išpeikė, ir 
naudingo nepasakęs už-

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirinininkai 

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

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

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

turėdamas teisingų davinių nei 
negalėjęs ką. sakyti. Bet kada 
įvyko Tauragės banko apiplėši
mas ir paskui kada Plečkaitis 
ėmė Kauho puolimą organizuo
ti su Pilsudskio pagalba,- ir ka-. 
da tuos visus įvykius musų lai
kraščiai peikusieji Lietuvos val
džią kėlė į padanges kaipo did - 
vyrybės darbus, tai jis pradėjo 
abejoti ar reikia tylėti ilgiau. 
Gi tie laikraščiai jokių mokesčių 
nemoka Lietuvos valdžiai ir ki
tu niekuo neprisideda prie to 
krašto palaikymo tai kokios jie 
gali turėti teisės kištis į tos >

Į šalies reikalus
i Jam buvo aišku kad jie netu-’ • 
iri tos teisės ir kad jie uzurpuo-' 
j ja'1 ją- tik tam lead pakenkti to 
krimto reikalams tokiais pat tik- 
^lais kaip ir višr kiti /riešai, to
dėl jis atėjo prie nuomonės kad 
Kiekvieno gero Lietuvio pareiga 
yra neklausyti tų laikraščių ku
rie rašo prieš Lietuvos valdžią 
ir Lietuvos žmones visokius 

•šmeižtus; kad reikia neskaityti 
• juose rašomų straipsnių ir ne
dėti juose savo apskelbimų. Te- 

;gul tų laikraščių redaktoriai 
patįs skaitosi ką jie parašo.

šeštas kalbėjo Kun. Matulai
tis, kuris perskaitė tris rezoliu
cijas, kurios tapo vienbalsiai 
priimtos ir pasiųstos: viena 
Prezidentui Smetonai, kur išrei
škiama noras ir viltis kad jis 
sugebės ir pasistengs suvieny
ti visas Lietuvos partijas; kita 
Voldemarui, kur išreiškiama pa
sitikėjimas juomi; trečia Tautų 
Sąjungos sekretoriui, kur pasa- 

į koma kad Vilniaus klausimo ne
išsprendus negalima prie susi- 
sitarimo prieiti.

Rinkliava susirinkimo lėšoms . 
padengti davė $181.20. Atliku- 
sieji nuo lėšų pinigai bus pasiu
sta Lietuvos Raudonajam Kry
žiui. Tarp kalbų p. Sabonis pa
dainavo keletą savo Dzūkiškų 
dainelių. Susirinkimas užbaig
ta sugiedojimu Lietuvos Himno.-

Vienas Klausytoje,

kas.
toną,
nieko
baigė savo pasaką.'

Trečias kalbėjo Kun. Vaičiū
nas. Jis pabrėžė kad atėjo lai
kas mums užmiršti partijas ir 
būti visiems Lietuviais. Klau
sytojai Širdingai jam plojo.

Ketvirtas kalbėjo' buvęs ■
’ųvuif karininkas ZamkuŠ. Jis? 
apsuįcė L.ietuvos kari ūme-- 
nę i r-'TOs; irarštin^ iraipipasa- 
kojo “apgailėtiną bet neišven
giamą” jos įsimylėjimą į politi
ką, kas pasižymėjo- jos padary
tu “smurtu” Gruodžio 17 d.

Jo lipdymu, Liaudininkams ir 
socialdemokratams šeimininkau
jant policistas pamatęs mušty
nes ar plėšikus žmogų užpuo 
'ant bėgė kaip drūtas pasislėp
ti kad jo nepamatytu, nes jam 
nušeiką ar plėšiką ar vagį areš
tavus tas parašydavo kortelę Į

I ninisterį pasiskųsdamas jam 
kad jį policijantas areštavęs už 
tai kad jis yra socialdemokra-

' tas, ir policijantas be jokių to
lesnių tardymų būdavęs paliuo- 
>uotas nuo tarnybos: Tas pik
tino karininkus kuolabiaūsia.>

Partija Uždarė Burną
Penktas kalbėjo Dr. K. Dran-

I j'ėliš.- Jo kalba- padarė didžiau- 1 
šio įspūdžio į klausytojus. Jis 
pabrėžė savo kalboj kad mes 

.turime būti Lietuviai, tėvynai- 
liai, o ne kokie ten partijų žmo- 
lės. Būdami tėvynainiais mes 
jusime naudingi savo tautai, o 
jei busime tik partijos žmones 
tai busime tik jos įrankiais.

Jis pasakojo kaip apsilankęs 
Lietuvoje 1925 metais jis daug 
gero ten matė; ten buvo daug 
gerų darbų padaryta ir toli riu- 
ženkta pirmyn. Kada sugryžęs 
Amerikon bandė pasidalinti ši
tais savo įspūdžiais su savo or
ganizacijos nariais’ tai tie ėmė jos parapijos, Kauno ap.

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- 

. • J's 
reikalauti iš jo nepasakoti to, I Amsterdame užsiima automobi- 

.. . lių tajerų taisymu. Kas žiliones jis tuomi giriąs knksdo- jo ^£rašį mel/žju prallešti( ar. 
tils demokratus, kurie tuomet įa jįs pats lai atsišaukia jei ne
šeimininkavo, o tas pagyrimas " 
gali tik pakenkti Liaudinikams 
rinkimuose. Ir jis tylėjęs.

Kada Liaudininkų valdžia nu
versta ir po to pasipylė kibirai 
purvų ant naujos valdžios gal
vų tai jis vėl tylėjęs, nes ne-,

nori papult j bėdą.
Marijona Juškienė 

6820 Superior av. Cleveland, O.

Lietuvos Lietuviai ateina i 
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c.
921 St. Clair, arti E. 9th St.
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failai moka titulus 
ii, o pažadų neištęs 
aėaro žmonėms sarm 
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I nėjo liepto galų ir išs 
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SANSKRITO GALVOSŪKIAI
Sugalvojo gerb. Spragilas |

Čia bus talpinama sakiniai senovės Sanskrito kalba, gimi- | 
ninga Lietuviams. Atidžiai suskirstykit šiuos Sanskrito į 
žodžius į Lietuviškus, ir gausit iš jų jums gerai žinomus 2 
Lietuviškus sakinius. i

GALVOSŪKIS No. 4 2
KA IPAS IK LOS.ITA IPIŠMEG OSI I

(Lietuviški žodžiai ir jų raidės eina ištisai, be sumaišymo.) 1 
Kas teisingai išris šitą galvosūkį ir prisius juos iš dviejų numerių, < 
su 5 savo draugų adresais kurie “Dirvos” neskaito gaus DYKAI ? 
knygelę “ŽMONIŲ LIGOS” (pridėkit 2c štampų persiuntimui) J

GALVOSŪKIS No. 1 BUVO TOKS:

PASTABĖLES

“Namai pragarai, be namų negerai.”.

GERB.

GUSTELE

GERB. SPRAGILAS APIE 
.DINGUSIUS “GARBĖS 

KONSULUS” IR KI
TAS SVIETO MAR- 

NASTIS
Aną pono Dievulio metą 

buvo Gruodžio 17 diena ir 
tą dieną atsitiko tas kas at
sitiko, alė kas atsitiko ten 
kur mes nosis norim kišti 

L tai ir po šiai dienai apie tą 
L atsitikimą graudus verks

mai laikraščiuose liejasi.
Tai buvo toks atsitikimas 

K kūr Lietuva priėjo prie liep
to galo, o Amerikoj turėjo 
gauti “garbės konsulų” gu- 

oil redaktoriai ir dar 
ten koks vienas vyras, ale 
ir po šiai dienai jie nesulau
kia komisoriaus su guzikais 
atvažiuojant. Kiek juos iš
garbino, aprašė apie tai visi 
laikraščiai, dabar jų akis 
iš gėdos ima žaliuot nesu
laukus “garbės konsulų” ti
tulų ....

O gerb. Spragilas nuo sa
vęs išreiškia didžiausį pa-? 
peikimą tiems kurie taip 
gražiai moka titulus paža
dėt, o pažadų neištęsėja ir 
padaro žmonėms sarmatą.

Štai dabar ėmė ir suėjo 
čielų metų bilijušas nuo pa
žadėjimo “garbės konsulo” 
guzikų, ale turbut sueis ir 
10 ir 100 bilijušų, o tie re
daktoriai vis dar lauks....

0 dabar gerb. Spragilas 
pakalbės apie liepto galą ir 
didelę kupčystę su Vilnium 
ir Lietuva.

Ba kai ateina Gruodžio 17 
diena, ją reikia minėti vi
siems, ir bolševikams, ir so
cialdemok ratams, ir tauti
ninkams ir krikščionims de- 
mok ratams ir kitokiems ra
tams, ba tą dieną Lietuva 
priėjo liepto galą ir išsi"''' 
bėjo nuo įkritimo į upelį.

Pavojingiausia yra kam 
k^nors būti ant vidurio liepto, 
wSle kai prieini galą tai net 
H širdis palengvėja. Taigi 17 

Gruodžio aną pono Dievo 
metą Lietuva ir priėjo savo 
liepto galą ir išliko sausa 
ir sveika.

Musų socialistai ir San- 
dariečiai rašė: “Lietuvos 
fašizmas prilipo liepto ga
lą”, “Lietuva priėjo liepto 
galą”, kas yra labai smagi 
naujiena, ba koks nebūtų

lieptas, ilgas ar trumpas, 
platus ar siauras, vistiek 
ant jo nėra taip gerai kaip 
priėjus jo galą ir nulipus 
ant žemės.

Musų bolševikėliai biskį 
daugiau apie lieptus nusi
mano negu socialistai, ir jie 
drožia ;kad “fašistai’’ per- 
jie po lieptus šokinėja, 
ir kas toliau?”

Bolševikėliai nėra tokie 
durni pranašaut kas bus to
liau, jie pranašavimą palie
ka socialistams, o tie kaip 
nupranašauja tai buna ki
taip negu su liepto galu.

Bolševikėliams fašistai po 
kryžkeles vaikščioja, o so
cialistams vaizduojasi kad 
jie po lieptus šokinėja. ė 

Kam geriau tikėt: ar tu 
pasakai apie liepto galus ar 
.tU .apie kryžkeles? .

Jau metai laiko kaip “fa
šistai” jieško kupčių par
duoti Lietuvą ir (Vilnių, ale 
nesuranda, ir Voldemaras 
supykęs, nuvažiavęs į Tau
tų Jungą suriko visiems 
kąd jis daugiau jokių kup
čių nejieškos.

Ale smarkesni'buvo musų 
kamarotai socialdemok ra
tai. Jie tik nubėgo į Rygą 
tuoj ir surado kupčius ne 
tik Vilniui ale ir Kaunui ir 
ŠJuvo gatavi pasikvietę juos 
po Varšavos andaro’ku at- 
sivest j Kauną. Ale nelai
mė kad bolševikai ant an- 
daroko užmynė....

Kas dabar bus kai Lietu
va turės but neparduota? 
Nei sugertuvių neturėsim, 
nei naujų ponų neturėsim, 
nei Į Varšavą be paso 
važiuot negalėsim....

Vai varge, varge,
'Vargeli mano, 

l|ietuva pono
Ą' Naujo negavo.

Dabar reik partę
Naują išrasti

Katra galėtų
Pirkikus rasti, 

Ba kaip Lietuva
Gali gyvuoti

Jeigu ji nėra
Niekam parduota?

Jeigu tik nori
Valdžioj sėdėti

Tiktai Varšavai
Pradėk mirksėti:

Ji tuoj supranta
Koks tu gatunkas

Ir skuba duoti 
Savo ratunką.

Tiktai Varšavą
Reikia pakužyt, 

Gatava bus ji
Visad paslužyt.

Krikščionių ratai
Lietuvą siūlė,

Ale Varšava

“NAUJIENOS” visaip bando 
išsisukinėti ir niekaip neišdrys- 
ta tikrai pasmerkti tų socialde
mokratų kurie su Plečkaičiu 
priešakyje pasiryžo Lietuvą iš
duoti Lenkijai. Matomai Gri
gaičiui yra daug artimesnė 
Plečkaičio gauja negu Lietuva.

▼ ▼

AR GIRDĖJOTE? Lietuvos 
socialdemokratų partijos centro 
komitetas vietoj išbraukti iš 
partijos tuos du judas, Plečkai
tį ir Paulauską, ir nuimti nuo 
partijos- juodą dėmę, juos tik 
suspendavo. Ar čia ne ironija? 
Partijos nariai šaukiasi ir pri
ima svetimos valstybės pagalbą 
kad paplukdžius Lietuvą krau
juose, partija vietoj pasmerkti 
tokius ir jų išsižadėti ant visa
dos, tik del žmonių akių suspen
duoja. Ar tuomi socialistai ne
įrodo kaip mažai jiems Lietuva 
apeina?

▼ v ▼

B. SIMOKAITIS, kuris sako
si neprigulįs jokiai partijai, 
“Naujienose” prisispyręs agi
tuoja už tris socialistus į SLA. 
pildomąją tarybą. Jeigu Simo- 
kaitis ištikro yra nepartivis tai 
jis turi atsiminti kad socialistai 
niekad gero nevelijo Susivieni
jimui. Jis-' turi atsiminti tuos 
laikus kada socialistai Susivie
nijimą siuntė ant Marso, kaip 
lygiai turi atsiminti ir tuos lai
kus kada jie su Bagočium prieš
akyje buvo pasiryžę Susivieniji- 
jimą padalinti į devynias dalis 
ir suklaidinę apie 5,000 narių 
atitraukė iš Susivienijimo. Na 
o šiandien tos partijos nariai 
peršami į centro valdybą. Kur 
tų žmonių sveikas protas?

▼ ▼ ▼

- “SANDARI” sumanė suda
ryti iš visų musų srovių tautos 

(.vienybės koaliciją ir šaukiasi 
ne tik į organizacijas bet ir į 
'visų laikraščių redaktorius, vi
suomenės veikėjus ir politikus 
kad visi suvažiuotų ir aptartų 
opiausius mums klausimus, c 
tais opiausiais klausimais butų 
tarimas ką daryti su dabartine 
“fašistų” valdžia Lietuvoje.

Kokia nors sutartinė gal ir 
butų geras daiktas,tik abejoti
na ar butų galima susitarti su 
daugeliu tokių Sandariečių pas 
kuriuos nėra tikro patriotizmo 
ir valstybingumo, o vien t'k 
partijinė demagogijai

Žinučių Rinkėjas.

KOKS TAI Kanados profeso
rius nesenai pasakė kad Suvie
nytoms Valstijoms gręsia išsi
gimimo pavojus. Girdi, Suvie
nytose Valstijose 60 nuošimčių 
gyventojų yra histerikais, o his- 
terija kas metai pašoka vienu 
laipsniu. Sako, tam kaltas žmo
nių perdaug liuosas gyvenimas/ 
ypatingai palaidas vaikų auklė
jimu niekas nesirūpina. Vaikų 
auklėjimu nesirūpina nei tėvai, 
neš mokyklos, nei bažnyčios; jie 
auga kaip stagarai, patįs savo 
valia, ■ ir tam pasidėkavojant 
šiandien pusė žmonių yra nesu
kalbamais.

Kiek: tame teisybės, nežinau. 
Geriau vienok man patinka ki
to “Amerikono” pasaka kaip jis 
per vasarą i buvęs Europoje, o 
sugryžęs Rugsėjo 24 d. Detroito 
laikraštininkų suruoštame ' jo 
priėmimui vakare pasakė kad 
“Amerika moterėja”. Pas tuos 
“Amerikonus” toks jau pripra
timas: kas gerai tai aš, o kas 
blogai tai jis.

Kada kas jjero tai tada Uni
ted States, o kaip kas negero 
tai Amerika. Amerikoj mat yra 
septyniolika valstybių, tai kai 
blogumas visoms valstybėms iš
dalinama gal ir lengviau. Bet 
štai kame to “moterėjimo” prie
žastis. Anot to diplomato pa
sakos, Suvienytos Valstijos (ne 
visa Amerika) moterėja todėl 
kad atsilikus su orlaivių laivy
no įrengimu. Kas kita Euro
poje, kur jis matė orlaivių ke
liais, lyg kokiomis rezginėmis, 
suraizgytą visą Europą, kur ir 
pasažieriai, ir pervaža, ir paš
tas važiojama tik orlaiviais, iš 
Šiaurės'} pietus/'iš'rytį j’Vafca- 
rus. O daugiausia tokių kelių 
tarp Vokietijas ir Turkijos su 
Graikija','. « \

'Af^taUrfesa ar ne man irgi 
nesvarbu. Aš sakyčiau kad čia

moterėjama visai iš kitos pusės 
ir štai kaip. Seniau čia tik 
pliuškės mergos tepliojo sau zu- 
bus ir žandus, ir biskį aukščiau 
žandų, ir gatvėse išrodydavo lyg 
aplupinėtos. Vėliau, kada mo
ters išsinėrė iš plaukų ir dra
bužių, paprastas daiktas gat
vėse matyt prie krautuvių lan
gų • sustojus besitėpliojant ir 
nusigramdžiusias pakaušius, 
krūvų vaikų motinas. Ir to dar 
nęužtenka, kada jau moterų tie
sos pilnai susilygino su vyrų 
tiesomis, ir biskį net viršijo, ir 
vyrai pradėjo moterėti: ir šitie 
nabagai pradėjo sekti vadina
mas “fleperkas”, ir jie kaip drū
ti ne tik kad nusigramdė ūse
lius kokius kas turėjo, bet pra
dėjo ir zubus raudonyti, ir plau
kus (kurie dar juos turi) nuda
žyti: vieną dieną baltai, kitą ru
dai, trečią juodai ir kitaip. Kar
tais kai kas nesupranta kame 
dalykas; vakar viena šeimyna 
išrodė lyg vienos motinos vai
kai: ir pats, ir pati, ir sūnus, 
ir dukters, visi buvo su gelto
nais, ar juodais plaukais, o 
šiandien vieno juodi, kito žili, 
trečio rudi, ar kitoki. Ir taip 
žiemomis ir vasaromis.

Tai ot kur tikra moterėjimo 
liga, ir tai svarbiausia. Arba 
vėl, ar tai ne moterėjimas kad 
vyras iš darbo parėjęs žlugtą 
turi išskalbti, puodus sumazgot, 
vaikus išprausti, grindis išmaz
goti, valgyt parnešti ir išvirti,

kuomet pati sėdi kojas sumetus, 
o jei vyras paprašo kokį darbą 
atlikt tai ji pasišiaušus atrėžia: 
“Aš čia augus, aš negaliu dirb
ti.”

Tiems profesoriams ir diplo
matams, vieton po Europą tran
kytis geriau pritiktų pasitran
kyti namie, po savo šalies gy
ventojų namus ,’ir .persitikrinti 
kad “moterėjimo” priežastis yra 
labai toli nuo orlaivių.

Kvietiškis.

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

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

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

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

Bulgariškų Šaknų (Kraujo) Arba
ta yra žymi 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.

NAUJI 
“JUODO KARŽIGIO”

REKRUTAI

(Kurie užsirašo “Juodą 
Karžygį” dabar, gauna dvi 
knygas — pilną istoriją — 
ant syk. Tiktai $1.25.)

S. Karvelis, iš Primate, Ka
nadoj, įraše į Ardžio armiją sa- 
vo brolį Giepaičiuose, Vegerių p/'

G. Kalpokas iš Binghamton’,.: 
N. Y., įstojo į Ardžio armiją 
prisiųsdamas $1.25.

Marė Kvekšas iš Burns, Ore., 
pristojo prie Ardžio armijos 
prisiųsdama $1.25, ir prie to 
išsirašydama Vanago Plunksną, 
gaidų, ir atnaujindama prenu
meratą už “Dirvą”.

B. Mikalajūnienė, vietinė, įs
tojo į Ardžio pulką užsimokėda
ma $1.25.

A. J. Gudaitis iš Silver Creek, 
Pa., pristojo prie “Juodo Kar
žygio” prisiųsdamas $1.25.

Ona Miskey iš New Britain, 
Conn., išsirašė “Vienuolyno Sla
ptybes” ir įstojo į Ardžio pulką 
prisiųsdama $1.75.

M. Yesienė, vietinė, įrašė į, 
“Juodo Karžygio” pulką Kretin
gos apskrities pasienio policijos 
III rajono narį Skuode, J. Mika
lauską ir slkiu pasiuntė jam 
“žmonijos Istoriją” ir “Vienuo
lyno Slaptybes”.

M. Bulkevičiius iš Northamp
ton, Mass., prisiuntė $3.25: du 
doleriai už “Dirvą” ir $1.25 įs
tojimo į Ardžio armiją.

nu-
VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ ATIDAI

Yra svarbių reikalų susižino
ti 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.

'Vis apsivylė;
Ir Liaudininkai

Brangiai norėjo:
Vis į Lietuvą 

Lenkai n’atėjo.
Komunistėliai

Maskvai ją piršo,
Ale ir toji

Vis neįpirko.
Socdemok ratai

Gudriausi buvo:
Geriausį būdą

Kupčystai rado:
Tuojau Varšava

Juosius suprato,
Štai koki? būdas

Tų demok ratų:
Tik prisivalgęs

Gerai burokų
Nebijok lysti 

Po andaroku!

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago. Bl.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York City

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
2622 — 16th Street, N. W. 

Washington, D. C.

Pradėkit nuo 1928 metų

UŽPRENUMERUOK1T “DIRVĄ” SAVIŠKIAMS į- 
L1ETUVĄ - BRAZILIJĄ - ARGENTINĄ - KUBĄ 

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

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

"D r R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

ARTI SUKVAITĖJL 
MO DEL STRĖNŲ

GĖLIMO?

Johnson’s Red Cross 
Kidney Plasteriai teikia 
Greitą, Tikrą Pagalbą.

Greita pagalba yra užtikrinta be
veik nuo pat momento kuomet jįjū 
panaudosi t Johnson’s Red Cross Kid
ney Plasterį prie skaudamos vietos.

Šildanti, raminanti, ši senovine gy
duolė pašalins aštrius skausmus ir 
atšipusius diegimus strėnose, sustip
rins ir suteiks nusilpusiems musku
lams galimybės atgaut tvirtumą, ir 
visus trukumus pašalins tarsi magiš
ku budu.

Gyduolės persisunkia peę odą ir 
eina tiesiog į silpnas, skaudamas vie
tas, nusilpusius muskulus, malšina 
skausmą, gaivina nusilpusius nervus 
ir atstato liuosą veikimą muskulų.

Del greitos pagalbos — būtinai 
reikalaukite didelio Johnson's Red 
Cross Kidney Plasterio su raudona 
flanele užpakalyje. Visi vaistininkai 
juos parduoda.

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri- 
siųst ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė
ki! kad negavot “No. 42”, 
“No. 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 KNYGA 

VISIŠKAI DOVANAI!
Užmokesti siųskit pašto štampais.

"DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.



DIRVA

Nuo Redakcijos
KAM DABAR TIKĖTI?

piRMAME puslapyje šia-’ 
me numeryje telpa pil

nas ir aiškus aprašymas iš 
Tautų Sąjungos tarybos po
sėdžio kuriame buvo bandy
ta sutaikyt Lietuvius su 
Lenkais. Voldemaro parei
škimą jog Lietuva nori tai
koje su Lenkais gyvent kiti 
musų laikraščiai, kuriems 
rupi ne Lietuva bet kad ne 
jų partijos Voldemaras, da
rys išvedžiojimus buk Vol
demaras ‘pardavė Lietuvą’, 
‘parsidavė Lenkams’, ‘išsi
žadėjo Vilniaus’. Jie bandys 
muilinti skaitytojams akis 
tuomi kam Voldemaras ne
pasakė kad nori karo su 
Lenkija. Nors toks pasa
kymas butų kvailas, bet tų 
laikraščių tikslas yra rėkti 
vis iš kitos pusės.

Jau pereitą savaitę Vol
demaras iškilmingai prie di
džiųjų valstybių atstovų pa
sakė kad paduoti Lenkui 
ranką negali, nes žino jog 
Lenkai yra veidmainiai1 ir 
jų prižadai nieko nereiškia.

Dabar, atsakymas jog ne
nori su Lenkais karo tai yra 
tik parodymas kad rimtai 
kalba ir nenori grūsti Lie
tuvos žmonių žudyti už Vil
nių, nes su Lenkąis mes ne
sam lygus. '

Voldemaras nori gauti 
Lenkų pareiškimą jog jie 
irgi laiko Vilniaus klausi
mą neužbaigtu. jVoldejpi- 

—Tas” nori kad Lenkai "išs^- 
spaviedotų kodėl jie perse
kioja Lietuvius kunigus ir 
uždaro mokyklas Vilniaus 
krašte; Voldemaras išrei
kalavo kad Lenkai prisiver
stų save gerbti Lietuvos ne
priklausomybę ir neorgani
zuotų gaujų banditų puoli
mui Kauno valdžios. Vol
demaras net privertė Pil
sudskį ir Zaleskį užsiginti 
jog jie nieko panašaus ne
organizuoja, nes jiems dide
lė gėda>kad būdami Tautų 
Sąj^gos nariais ir Lietuva 
yra visi^asaulio pripažinta 
tik Lenkai neišsitenka del

pasakys bile kas.
Prieš šitą Pilsudskio ap- 

sidžiaugimą, didžiųjų vals
tybių atstovai darė spaudi
mą ant Voldemaro kad jis 
sutiktų daryt kokius nors 
kompromisus, nusileidimus, 
bet jis ant nieko nesutiko 
kas žemintų Lietuvą ir už
sileistų Lenkams.

Tautų Sąjungos taryba 
nori padaryti kad butų pa
naikinta karo stovis tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Bet 
pati Tautų Sąjunga turi už
tikrinti kad Lenkai nelys Į 
Lietuvą, kitaip nieko neiš
eis. Kiek patiriama, Sąjun
ga ii’ nori paskirt komisiją 
kuri užžiurėtų ginčijamas 
sritis.

traukimą prie Lietuvos, su 
kuriuo sykiu eina ir jų klas
tos. Tą ne tik tie musų rėk
sniai mato kurie patįs nori 
premjerais būti arba savo 
partiją valdžioje matyti, bet 
mato ir Voldemaras, kaip 
jis visu laiku matė.

¥ V V

M. V. Gogelis
BAISUS KERŠTAS

Ant.-Fer. Max.

Grigaitis Prisivertė 
Pamesti Demagogiją

“Naujienų” redaktorius Gri
gaitis komentuodamas apie pas
kutinį nuotikį Genevoje, kur di
džiosios valstybės bandė sutai
kyti Lietuvius su Lenkais, tarp 
kita ko rašo:

* * *
Lietuva be Lenkų gali ap

sieiti, nieko iš jų nesitiki, 
bet Lenkai vis turi kokį tai

(Tąsa iš pereito num.)
Paviršiu Dniepro sujuodavo valtis, se

noj pilyje vėl kas sužibo. Tykiai sušvil
pė Danilas ir jo balsan įbėjo ištikimas tar
nas.

— Steckai, paimk aštrų kardą, užtai
syk šautuvą — mudu eisim į žygį!

— Kur eini? — užklausė Katrė.
— Einu, žmonele, kelių apžvalgyti, pa

žiūrėti ar iš kur pavojus neartėja.
— Aš viena bijau namie pasilikti. Ma- 

krebždėjo pilnos špaltos a-į ne miegas marina — kas bus kai tas baisus 
pie juos prirašyta: ir ką jie i sapnas ims mane kankinti? Aš pati ne
mano, ir ko nori ir ką žada Į žinau, negaliu pasakyti ar tikrai buvo sap- 
daryt. O ko Voldemaras! nas — taip viskas buvo aiškiai, gyviai kaip 
reikalauja tai bando užty- tikrenybėj.
lėt, lyg sau giliai širdelėse | — Kambaryje sena tarnaitė pasilieka,
laukia kad tik jis padarytų j o prieangyje ir kieme kazokai miega.

medžio.
nėra kada žvalgytis, žiurė- 

Jis šaltai,

Musų laikraščiai pasirodo 
geriau Pilsudskį myli ir 
Lenkų tikslams pritaria, 
nes kur tik Lenkai ką su-I

taip kaip Lenkai nori, o ta-’ 
da tai riksmelio....

Jeigu ir būti vienpusiš
kais tai vis ne taip daug, ir 
duoti savo skaitytojams ži
nių iš abiejų pusių, ne tik 
iš Lenkų.

MANO MYLIMA
Daug gražesnė už žiedelį
Ir tyresnė už lelią,
Daug linksmesnė už paukštelį — 

Mano mylima.... j
Slaptingesnė už naktelę, 
Patraukesnė už narcizą, 
Daug skaistesnė už saulelę — 

Mano mylima....
Per pasaulį aš ją girsiu,
Garbe gausiai išrėdysiu,
Iš dainų vainikus pinsiu — 

Savo mylimai....
Iš širdies viską išrausiu,
Kad nieks josios netrukdytų,
Kad daugiau ten vietos butų — 

Mano mylimai ....
Ar kur buvo kita meilė
Taip kilni, šventa, galinga,
Taip tyra ir išmintinga —

Kaip mano — prie mylimos?..
Adonis.

Lenkai norėjo po šito iš
siaiškinimo kad Lietuva ati
darytų jiems rubežius. Bet 
ir Zaunis ir Voldemaras pa
reiškė jog dar toli iki to: 
dar Lenkai turi daug daly
kų išpildyti pirm negu prie 
to bus galima prieiti.

Viską tą musų opozicija 
bandys versti ant savo kur
palio ir šmeižti Voldemarą 
ir “fašistus”. Jau paleido 
gandus buk ten kur Lietu
voj stovinti gatava kariu- 
mgnė ir vers Voldemarą jei- 
■Mkjis “parduos” Lietuvą 
Pankams. “Naujienos” “iš
kelia” “konspiraciją”, buk 
Voldemaras ir Smetona jau 
net buvę “derybas” padarę 
Lietuvos “pardavimui”.

Viskas tas pilama skaity
tojams į akis ir ausis užglo- 
stymui socialdemokratų ta- 
rimosi atiduoti Vilnių Len
kams už pagelbėjimą užim
ti Kauno.

* * ¥
KAS- TOLIAU?
Bet tai dar ne pabaiga. 

Kaip ištikto su Lenkais iš
eis? Juk taip likti negalės,

KAI KAM
Kai žmogus neturi ką veikti
Tuoj ima surėdymą peikti:
Vien vargą ir bėdas jis mato, .
Sako, pasaulis miršta iš bado!

Reik perversmą greitai daryti, ,
Kitų turtą pasidalyti,
Ir užimti tvarkdario vietą — 
Ot tada tai butų kas kita!

Pasibaigtų žmonijos vargai,
Laimingais taptų skurdžių vaikai, 
Nereikėtų dirbtuvėj vergauti 
Ir visur ponams pataikauti.

Gražiai skamba svajonės daina, 
Bet tikrenybėj taip nebūna: 
Kas tiktai bijo darbo dirbti, 
Tas. nemok nei turtą taupyti.

Visuomet tyko tik iš kito,
Pats nenori lieti prakaito, 
Tik tinklus neria it tas voras 
Kad ką supainiot im’ jį noras.

Net ir patarlė mums sako
Kad reik bėgt nuo to kurs daug šneka, 
Nes toki tik ramybę griauna, 
Ijįurie liežuviais mbit nepaliauna.

Jei rimtu darbu užsiimtų,
Tas naudos jiems daugiau neštų, 
Laimingesnis pasaulis butų 
Jei jam ramumą pliuškiai duotų.

Laputė.

— Senutė senai jau miega, o kazokams 
negaliu tikėti. Klausyk, Danilai, mano 
kambarį uždaryk, o raktą kartu pasiimk; 
kazokai lai guli prie durų. Tada netaip bi
josiu.

— Lai esti taip kaip nori! — tarė Da
nilas dulkindamas nuo šautuvo dulkes.

Ištikimas Steckis kazoko šarvais apsi
šarvavo ir buvo žygiui pasiruošęs. Dani
las užsidėjo kepurę, duris velkėmis užstū
mė, užrakino ir tykiai pro miegančius ka
zokus iš kiemo išėjo ir skubėjo į kalnus.

Dangus visai prasiblaivė. Vos ne vos 
putė, vėjelis nuo Dniepro pusės. Gamta 
ramu, visa gamta miega, žavingą sapną sa
pnuoja; tik kur toli, toli girdėti graudus 
pempių balsai. Staiga pasigirdo šiukšdė- 
sis, paslaptingi žingsniai.... Danilas Bu- 
rulbašas ir jo ištikimas tarnas pasislėpė už 
erškėčių^ krūmų dengiančių iškirstą sky
nimą. Jie pamatė į kalną skubinantį vyrą: 
jis buvo apsivilkęs raudonu žiponu, už dir
žo turėjo du pištalietu, prie šono kabojo 
kardas.

— Tai uošvis! — sušuko Danilas, žiū
rėdamas pro krumus: — Kur ir kur tokiu 
laiku ji^eįpa? Steckai, nesnauski, guviai 
žiūrėk Kuriuo keliu tėvas eis!
4 . Raudonžiponis vyras prisiartinęs prie 

Dniepro kranto, tiesiog pasuko į kyšantį 
vandenyje žemės ragą.

— O, štai kur! — tarė Danilas. — Ką, 
Steckai, juk jis kaip kartas vižlena į raga
niaus lindynę.

— Tikrai ne kitur, ponas Danilas! — 
Kitaip, priešingoj pusėj butume pamatę; 
o jis smego prie pat pilies sienų.

— Palauk, išlyskim ir pėdsakais sek- 
kim. Čia kas nors slepiama. Ar nesakiau, 
Katryte, kad tavo tėvas blogas žmogus! 
Visi pasielgimai ir darbai priešingi stačia
tikių bažnyčiai....

Jau Danilas ir jo ištikimas tarnas slap
tai prislinko upės krantą. Štai jau jų nesi
mato; snaudžiantis miškas, jo siaučianti 
tamsa juos pridengė. Viršutiniam pilies 
langelyje suspindėjo šviesa; žemiau stovi ’ 
du kazokai ir g; ’ 
'Viduje pilies girdėti bėgančių šunų žings
niai, grandinių žvangėjimas.

— Pakaks galvoti, — tarė Danilas 
žiūrėdamas į augantį prieš langus ąžuolą: 
— stok čia, drauguži! Aš įlipsiu į medį ir 
iš jo žvilgtelėsi upro langelį.

Tuoj nusijuosė diržą, kardą atkabino 
kad nežvangėtų, ir pasigriebęs už šakų įli
po į viršūnę. Šviesa pro langelį vis žibėjo. 
Laikydamasis už šakų prislinko prie pat 
langelio ir žiuri: nors kambaryje šviesu, 
bet žiburio visai nematyti. Ant sienų žen
klai nuostabiausi; kabo ypatingi ginklai ir 
vis nematyti: tokių ginklų neturi Turkai, 
Krymo Totoriai, nei Lechai, nei krikščio- 
nįs, ir nei garsus karingi Švedai. Palubė
se šian ir ten skraido, raibuliuoja šikšno
sparniai, ir jų šešėliai mirgsi sienose, du
ryse ir grindyse. -Be girgždesio atsivėrė 
durįs; inėjo kaž koks raudonžiponis ir tie
siog prie uždengto balta staltiese stalo pri
ėjo. ’ <

— Tai jis, tai uošvis! — tarė ponas 
Danilas, ir nusileido žemiau ir dar tvirčiau

galvoja kaip prie jo prilysti. ne mer§ 
trirdėti hporinpiii šnnn line's-1 Permatoma.

prikibo prie
Uošviui 

ti ar kas per langelį nežiūri, 
paniurusiai priėjo prie stalo ir nutraukė 
nuo jo staltiesę, ir staiga visas kambarys 
nušvito žydria melsva spalva; tik buvus 
balzganai auksinė šviesa nesusimaišė, kaip 
skaidrus marmuro sluogsniai mainėsi, kaip 
šviesios bangos po žydrią jurą nardė. Jis 
pastatė ant stalo puodelį ir pradėjo į jį 
mesti kokias tai žoles.

Danilas žiuri ir stebisi, ir nei nepaste 
bėjo kur raudonas žiponas smego, o paste
bėjo kad jau burtininko kojas dengia pla- 

! tųs Turkiški šaravarais, ir už jų diržo du 
pištalietai, ant galvos keista nematyta ke
purė: nei Rusų, nei Lenkų raidėmis išrašy 
ta. Žvilgterėjo Danilas į veidą — ir vei 
das pasikeitęs: nosis ilgiausia, jos gala: 

, apatinę lupą siekia; burna prasišiepus ik 
pačių ausų, pro lupas ilgi iškrypę dantį: 
baltuoja. Ii’ Danilas pažino kad prieš jį sto 
vi tas pats raganius kurį pas esaulą vestu
vėse matė.

— Katryte mano, teisingas tavo sap 
nas, — pamanė Burulbašas.

Raganius pradėjo šliaužioti aplink sta- 
. lą, ant sienų žfenklai pradėjo keistis, o šik 

šnosparniai tik skraido, tik skraido, tai 
vieną galą, tai į kitą, tai aukštyn tai žemyn 
Žydra šviesa rfetyn, retyn ir greitai kaip ii 
prigęsta. Visas kambarys nušvito rausvo 
spalva. It tykiai skambesiui suskambėjus, 
nuostabi šviesa į kampus išsisklaidė ir stai
ga blanktelėjo — užgęso, ir vėl tamsu. Til 
užimas girdėti, rodos ramaus vakaro vėjai" 
švilpė, žaidė sukdamasis aplink platų Dnie 
prą ir bučiuodamas jo veidrodinį pavirš) 
tai vėl glamonėdamas, pakrantėse augau 
čių karklų krumus, tai žemyn, arčiau vau, , 
dens lenkdamas jų lieknas sidabrines vir
šūnes; Vaidenasi Danilui kad kambaryj! 
šviečia mėnulis, mirgsi žvaigždės, virpr 
tamsi mėlyno dangaus erdvė, kvapsnus na 
kties orp^dvelkimas palietė jo veidą. Per 
sitikrinimui'.ar čia ne sapnas, ar jis nemie
ga, pešė ūsų plaukus — skauda. Ir ve 
vaidenasi Danilui kad kambaryje jau tam 
si dangaus mėlynuma prapuolė.... ir vie 
toje dangaus erdvės, mato savo miegam? 
•kambarėlį: ant sienų kabo Turkiški, Toto 
riški -ginklai, prie sienų aržuolinės lenty
nos, ant jų puodai, indai ir maži padarga 
sustatyti; ant stalo duona ir druska stovi 
kabo lopšelis.... bet vietoj paveikslų — 
žvalgosi baisių šmėklų akįs; ant prieinu- 
rio.... tirštėjantis rūkas viską pridengė it 
vėl tamsa užviešpatavo. Ir vėl nuostabia 
rausva šviesa visas kambarys nušvito, ii 
vėl, kai stabo ištiktas, aukštu muturu» už
sidėjęs stovi raganius. Garsiau ir aiškiau 
skambtelėjo, tiršta šviesa suskaidrėjo; ii 
kas tai, į balzganą ūkaną panašus, viduje 
kambario sušmėriavo. Danilas mato ir 
stebisi kad tas debesys ne debesys; mergi
na ne mergina; taip, ji, bet visa skaidri, 

___  Ji stovi kojom grindų nepa
siekus, į nieką neatsirėmus; pro visą jos 
stuomenį peršviečia rausva šviesa ir mato
si ant sienų mirgsinti ženklai. Tik štai jos 
permatoma galva sujudėjo; ramiai sužiuro 
šviesios žydrios akįs; plaukai kai saulės 
ištirpdytas gelsvas debesėlis pynėmis nu
driko aplink liemenį ir tęsėsi žemyn; švie
sios lupos rausta kaip rausta prieš saulės 
tekėjimą rytinė pašvaistė, neaiškus anta
kiai juodėja.... Štai! prieš jį Katrė sto
vi! Danilo visi organai nustojo veikę, su
akmenėjo, jis stengiasi sušukti, žodį tarti, 
bet lupos juda be balso.

8) Kazokų Ukrainiečių nešiojamos labai plačios ke
linės, nusitarusios net ant batų.

9) ’turkų, Arabų galvos apdahgalas.
(BUS DAUGIAU)

“Norėdami demagogiją vari
nėti, mes dabar galėtume sakyt 
kad Veldetnaras pardavė Vilnių 
Lenkams.”

Te Deum laudamus! šis Gri
gaičio prisipažinimas jog nors ■ 
.sykį pasiryžo nevarinėti dema
gogijos (veidmainingos politi
kos ir šmeižtų prieš ne savo 
partijos žmones) turėtų būti 
kaip nors atžymėta, nes tai pir
mas socialistų prisipažinimas 
kad nenori demagogais būti.

Bet del ko taip? Dėlto kad 
Grigaitis prispirtas prie sienos: 
jie džiaugėsi Rygos “kongresu”, 
o iš jo išėjo tik tas kad Grigai
čio kamarotai buvo labai gra
žiai suderėję parduoti Vilnių 
Lenkams, šitokius faktus po 
akių turint, nors sykį reikia de
magogams išsižadėti savo de
magogijos, nes nuolat primeti- ,' 
nėti kitiems tą ką patįs vienu •’ 
sykiu užsidegė ir vos nepadarė,'^ 
butų baisi demagogija.

“KUR BANGUOJA NEMU
NĖLIS. ...”

Ar žinot kas tą dainą para
šė ? Ar žinot kad ta daina para
šyta ir Lietuvių dainuojama jau 
nuo 1883 metų? Tai yra musų 
amžinai atmintino poeto Ksa
vero Vanagėlio, kurio tikra pa
vardė yra K. Sakalauskas ir jis 
dar ir dabar yra gyvas ir gyve
na Varšavoje, sergėdamas Lie
tuvystės reikalus.

“Dirvos” redaktorius gavo iš 
Ks. Vanagėlio šitokį laišką:

“šiandien esu gavęs iš Jūsų 
maloniai man paaukuotą Jūsų' 
gražų dramatišką veikalą ‘Ga
liūnas’. Ačiū Tamistai už tokią 
gražią dovaną! Ačiū! Perskai
čiau visą knygelę be poilsio: ir 
turinys gražus ir kalba maloni, 
švari!

“šį metą apleido spaudą mano 
trys knygos:

1. “Aušrelė*’, pradžiamokslis 
ir pirmoji knygelė.

2. “Aušrelė*’, II-ji dalis.
3. “Vaikų šaltinėlis”, kuria

me surinktos beveik visos mano 
smulkios vaikų apysakėlės, kit
kart spausdintos Seinuose ‘šal
tinėlyje’ (‘šaltinio’ priedas).

“Jau pasenau, nes baigiau 65 
metus, tad ir mirtis jau visai 
arti. Norėjau gryžti Lietuvon, 
bet p. Galvanauskas ir kiti rhi- 
nisteriai prašė likti čia Lenkijo
je ir darbuotis tarp Vilniaus 
brolių. Likau....

“Kaipo prityrusis mokytojas 
Ir 8-nių pradžiamokslių auto
rius buvau kviestas ‘Ryto’ mo
kyklų vizitatoriaus vietą apim
ti, todėl noriai pasiūlytą man 
vietą priėmiau, ir Spalių 4 d. 
1927 m. nuvykau Vilniun, bet, 
nelaimė, tą naktį liko suareš
tuoti Vilniaus kunigai ir kiti 
veikėjai, mokytojų seminarija 
ir mokyklos liko uždarytos.... 
Turėjau gryžti namon Varša- 
von.... čia turiu savo globoje 
Varšavos Lietuvių šelpimosi 
Draugiją; visi vargšai darbinin
kai ir tarnaitės prie manęs kaip 
prie tikro tėvo kreipiasi, ir vi
sus turiu aprūpinti.

“Mano pirmiausioji dainelė, 
‘Kur Banguoja Nemunėlis’, pa
rašyta 1883 metais, todėl 1928 
metais sukanka 45 metai mano 
darbavimosi.

“Sunku man senatvėje vers
tis, uždirbti niekur nieko nega
liu....

“ ‘Dirvą’ gaunu ir skaitau ; 
ačiū, ačiū!....

Ksav. Vanagėlis. 
Adresas, K. Sokolowski, Poland, 
Warszawa, ui. Grzybowska 69.”

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

tourWES
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Murine Co., Dept. H. S., 9 E. Ohio St.,Chicago
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(Tąsa iš pereito num.)

“Juodas Karžygis”

— Tavo vyrai dar atmena mane, jie 
noriai man gelbės. Bet apgavimui Laukio, 
turėsi neva siųsti pagalbą savo kaimynams 
Žeimiams, kurie su Traupiais kariauja, o 
vietoj tenai, tavo pulkas vyks giriomis iki 
Sarpių kunigo žemės, ten susitiks su Vaup- 
šos, Karpio ir Liepėno vyrais, ir ten aš bu
siu gatavas visus vesti ant Daugupių.

— Bet Laukys šauksis mano pagalbos 
kaip greit pajus užpuolimą, o nesulaukęs 
nužudys mano vaikus.

— Taip, kunigaikšti, jis šauksis, ir jus 
duosit gandą kad pagalba ateina, bet kad 
atėjimas tolimas, jūsų pagalba jam niekad 
nespės pribūti. Jam belaukiant jūsų pa
galbos, mes apgulsim pilį su mažu pulku 
inerzinimui to karštagalvio kad šoktų į ko
vą.

— Bet dar yra Girdaičiai ir Taura- 
kiai, jų turim neužmiršti.

— Jie taip pat nesiskubins su pagal
ba, ir mes jau busim mūšyje su Laukiu. 
Žinai jo išdidumą ir smarkumą, Laukys 
pulsis iš pilies musų mažą pulkelį sumušti, 
manydamas kad kokio ten vieno ar poros 
kunigų susitarta su juo pasipešti. Beve
jant juos, aš su kitu pulku iš šalies pulsiu 
į pilį. Pilyje bus Sarpio suruoštų vyrų, ku
rie atidarys man vartus šaukdami kad aš 
— Ardys — sugryžtu piliai į pagalbą. Ma
no pirmiausias darbas bus išgelbėt Gaižu
tę ir Talksnį, o paskui pasitikti patį Lau
kį, — aiškino Ardys savo planus.

— Kad tik taip pasisektų, vaikeli, o 
mano pagalba bus su tavim, ir skubėk kuo- 
greičiausia, išgelbėk mano vaikus ir savo 
žemę, o mes tave remsime kada tik reikės.

— Ardys mane puola! Gelbėkit! — 
siuntė gandus Laukys į kitas pilaites kadi 
siųstų vyrus, nes žinojo kad visi, užpuoli
mui ištikus, turi bėgti j Daugupius ir te
nai bendrai gintis. Kitoms pilims gandus 
padavė uždegdamas kuorus.

Bet ar tik Laukys neapsiriko paskleis
damas gandus apie Ardį? Jam Ardys bu
vo baisunas-priešas, todėl jis rėkė apie jį; 
bet kaip Ardžio vardas skambėjo žraonitj 
ausyse? Čia tai jau 'kita kalba. Visi jį at
minė kaipo narsuolį pasižymėjusį žaisluose 
ir mūšiuose, sumanų ir gabų vadą. O ko
kis jiems buvo Laukys? Jau žinome. Tai
gi ar bėgt į pilį gint ją nuo Ardžio? Bėgt 
reikia, nes baisu Laukio keršto, nes jeigu 
jo viršus butų jie gali nukentėti. Bet visi 
gavo ką tai naujo mąstyti — visi buvo ga
tavi pereiti į Ardžio pusę, ir tik todėl sku
binosi į pilį. ■
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Užpuolimas
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ant sekančio pilnacio girioje ties Sarpio 
žemėmis, arčiausiomis prie Daugupių, nak
ties laiku pulkelis po pulkelio sujoja ir tuo
kiasi vyrai, raiti ir pėkšti.

Ardys buvo įmokinęs savo draugus 
'kunigus imti atsargumo su Laukio šnipais, 
todėl jeigu keliuose nuo jų pilaičių į Daug
upius pasitaikė 'būti koks nudaigotas žmo
gus tai buvo darbas apsukrių tų kunigų 
špiegų, kurie saugojo pasalomis slenkan
čius pas Laukį gandanešius ir nudėjo juos.

Miškas užsipildė vyrais, su maistu ir 
ginklais, bet dar buvo ne visi, nes laukta 
didelio Kalnio pulko, kuris buvo didesnis 
už visų jų sudėjus į vieną ir geriausia ap
ginkluotas. Jų sulaukta po vidurnakčio. 
Pulką atvedė pats Kalnys — senas bet at
kaklus kariautojas, ir jo paties išjojimas 
pertikrino Laukio špiegus jo pilyje kad jis 
tikrai vyksta Žeimiams, savo giminėms, į 
pagalbą. Namie liko gana vyrų tūlą lai
ką laikytis prieš bile užpuolikus, o iš apie- 
linkių galėjo surinkti' daugiau, jeigu bus 
reikalas.

Kalnys paliko tik vieną savo ištikimą 
karvedį su žinią tos paslapties, ir tas įvyk
dė viską kaip Ardys patarė, kada gavo 
Laukio gandą siųsti pagalbą. Tas, žinoma, 
buvo keliom dienom vėliau negu dabar da
lykas dėjosi miške.

Nemigo vadai visą naktį, ruošdamiesi 
prie užpuolimo.

Sarpis susitarė, susidėjęs su Karpiu, 
išvilioti Laukį į mūšį, ir nutarta sekantį 
rytą pasirodyt pas Daugupius. Kiti pul
kai sekė paskui, o trečias pulkas, su Ar- 
džiu ir Kalniu, padarė užuolanką, kad ga
lėtų įsivogti į pilį Laukiui išėjus į mūšį su' 
maištininkais. |

Sumanus buvo ir Sarpis — jis paleido 
pirma savęs “špiegą” pas Laukį, kurs atlė
kė kiek arklys neša, ir šaukė prie pilies 
vartų;

— Įleiskit! įleiskit! Aš atvykau per- 
sergėt kunigaikštį! Ardys sugryžo! At
eina su Sarpio vyrais užpulti Daugupius!

Pilies tiltas nusileido, pasiuntinis puo
lė prie Laukio, tą patį rėkdamas, kad visi 
kuoaiškiausia girdėtų vardą “Ardys! Ar
dys !” ir kuomet tas kėlė Laukiui baimę ir 
naikino jo drąsą, žmones apėmė naujas 
džiaugsmas.

— Nubaust tuos niekadėjus! Sugaut H 
Ardį! — rėkė Laukys, ruošdamas savo pi- ■ 
lies vyrų pulką mušin, patyręs iš “špiego” H 
kad atjoja tik šimtelis antras Sarpio vynj M 
ant tvirtos pilies. ■

Laukys manė sau: apsups tą pulkeli, H 
paims jo priešakyje jojantį Ardį, suplai- || 
šys pririšęs po koją prie nulenktų beržų, k 
ir “užpuolimas” pabaigta. Iš kur Ardys ■ 
gaus sau gana vyrų, kuo juos maitys, kada H 
čia visi yra jo valdžioje ir turi jam gelbėt. H

Ryte dar prieš saulės tekėjimą netoli ■ 
pilies pasirodė pulkelis vyrų, smarkiai šu- I 
kaujančių prieš Laukį. H

Neapikantos juokas žibėjo Laukio aky- H 
se ir dantyse kai jis pažiurėjo nuo pilies H 
sienos netoli į pamiškę kur vyrai skraidė K 
ant arklių.

— Nuleiskit tiltą! į dulkes sumaišysim H 
juos! Tiktai Ardį man gyvą sugaukit! — | 
įsakė jis, ir išjojo į kovą su Sarpio vyrais, i 
— Atsiims ir Sarpis už rėmimą to padau- B 

Įžos! 8
Kaip smarkiai Laukys leidosi Sarpio | 

pulkelį vytis taip smarkiai tie leidosi bėg- 9 
ti ir bėgo tolyn nuo tos vietos kur stovėjo | 
Ardžio narsesnių vyrų buris gatavas šauti 
link pilies.

— Ardys sugryžta! Išgelbės mus nuo I 
to žiauruno! — rėkė tų keturijj kunigų- | 
draugų vyrai, pilin atėję kiek seniau, kai I 
pamatė iš šiaurės atlekiantį Ardį. Visus I 
pilyje buvusius apėmė didelis džiaugsmas, j I 
Niekas.nei nepamanė užkelti tiltą, visi tik 
laukė savo mylimo karžygio pamatyti, nesi I 
niekas jo nebuvo užmiršę. Visi buvo kaii I 
•pastirę netikėtai išvydę Ardį, ir kai prade- Į 
jo jį sveikint užmas net padanges siekė; |

Bet Ardys nesustojo su žmonėmis svei- g 
kintis, jis puolėsi į sau žinomus kampus jie- į 
škoti sau reikalingų žmonių, kurie tuoj pa- Į 
sakė kur nelaisviai randasi — ir štai Gai- | 
žutė ir Talksnis tapo išliuosuoti ir pastaty
ti sargyboje Kalnio ištikimų vyrų, kurie Į 
sykiu įlėkė į pilį.

Apsidžiaugęs savo vaikais, Kalnys ir
gi griebėsi keršto, ir paėmė į savo žinią Į 
Laukio moterį, Kastytę, su jos kūdikiu, ti- j 
kėdamas panaudoti juos prieš Laukį, jeigu Į 
jam pasisektų išlikti gyvam ir sutuokus I 
svetimų pulkus bandyti Daugupius pulti.

Niekas nesipriešino. Ardžiui pilyje, iš
skyrus sargų pastatytų prie tų dviejų ne- 
laisvių, kuriems buvo įsakyta kalinius gy
vus niekados neatiduoti. Bet tie sargai 
patįs buvo surišti ir sumesti kalinin.

Neilgai vijęsis, Laukys patyrė kad 
miške yra paslėpta dideli pulkai vyrų, ir 
suprato kad reikia skubėti pilin ir užsida
rius gintis iki pagalba ateis. Jau tuo tar
pu kuorai buvo įsiliepsnoję kai jis skubo

1 pilin ir į tai žiūrėdamas džiaugėsi kad Ar
dys nedaug peš ir neilgai aplink Daugupius

1 šokinės.
Tiltas pilin gulėjo nuleistas, tik reikė

jo subėgti atgal, ir lai Ardys pasivijęs šo- 
’ kinėja už griovio.

Bet štai tiltu išlekia prieš Laukį buris 
; raitelių, kurių vadas šauja tiesiai link jo, 
1 ilgu smaigu atstatęs. Kas tai? iš pilies 

jau prieš jį eina?! Tai buvo nepaprasta 
nuostaba tam žiaurunui.
ji

(Bus daugiau) 1

yra geriausia Kalėdų dovana literatūrą mylinčiam vyrui 
arba moteriai-merginai. Tai yra meiliška pasaka kokią 
kiekvienas ir kiekviena su pasigerėjimu skaitys — taip 
kaip skaitot jus patįs per “Dirvą” “JUODAM KARŽY
GIUI” tęsiantis.

■iiiiiin
Graži Kalėdų Dovana bus tai “Juodas Karžygis” abu to
mai VIENOJE knygoje — apdaryta tvirtais audimo vir
šeliais, o kaina už šitą gražią knygą tiktai---------$2.00.

Knygos jau baigiasi, baigiasi, ir tuoj visiškai išeis. Ne
spausdinome jų daug, tiktai norintiems, kad negulėtų 
lentynose tavoras. “Juodo Karžygo” nebus kituose kny
gynuose ir bus galima gauti tiktai Dirvoje , todėl pa
skubėkite sau įsigyti arba nupirkti savo draugams.

Kurie NAUJI prisius $1.25 gaus dvi knygas kaip iki šio
lei, storo popierio viršeliuose. Du tomai tiktai už $1.25. 
Norintieji gauti vienoje knygoje ir audimo viršeliuose 
paskubėkit pisiųsti po $2.00. Jų padaryta visai mažai 
ir tiktai tiems kurie nenori laikyti knygų popieros virše
liais. Siųskit $2.00 dabar, nes jums gali neištekti.

Ne del savo biznio šį paraginimą darome, bet naudai tų 
kurie nori ilgų raginimų. Dar vis atsiranda nauji prenu
meratoriai, dėlto kad ilgai raginame. Jeigu jie nori turėt 
sau Ardį, norit ir kiti kurie dar neužsirašėt. Užtai pasa
kymas kad knygų mažair ya — apdarytų dar mažiau — 
turi būti priimta už teisingą. Jau daugelis “Dirvos” iš
leistų knygų išsibaigė ir net pati “Dirva” tūlų jieško at
pirkti. Tas pats tuoj atsitiks ir su “Juodu Karžygiu”.

Su pinigais pridėkit ir savo aiškų adresą.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

(Sekant Liaudies Dainas)

Gaili rasa gailiai krinta x 
Nuo žalių lapelių, 
Ir rūtelės žalios vysta 
Ant gelsvų kaselių.

Tai tau, tai tau, mergužėle, 
Berneliai mylėti, 
Vėlai naktį ik aušrelei * 
Meiliai bekalbėti.

Reikėj neit su jais po klubus. 
Baltakės negerti, 
Vėlai vakarą po krumus ' 
Saldainius ragauti....

Dabar guli ant rankelių 
Mažas kūdikėlis,
Skruostus dengia ašarėlės, 
Verkia mažutėlis.

Užtat tavo toks likimas,
Miela mergužėle,
Bus visuomet atminimas
Tavo jauny stelei.

Tai tau, tai tau, mergužėle, 
Berneliai mylėti, 
Vėlai naktį ik aušrelės 
Tuščiai- bekalbėti....

Radasto žiedas.

SVAJONĖLĖS

Šią naktelę per naktelę 
Aš užmigti negalėjau, 
Su mylima mergužėle 
Daug kalbelių prakalbėjau.

išaušo aušra ryto 
su ja budėjau,

Kiek žadėjimų ir vilčių
į-' Aš tyliai jai prikuždėjau, 

Puikią ateitį,'laimingą’ 
Jai piešiau, prieš ją išdėjau.

Iš jos lupų nei žodelio
Aš tuo tarpu negirdėjau:
Nors per visą naktį ilgą
Tiek kalbėjau, prikalbėjau.,...;

Ko tylėjo ji jei laimių 
Tokią krūvą jai sudėjau?
Ko žodelio, nors taip troškau, 
Išgirst iš jos negalėjau?

Pasakysiu tikrą tiesą:
Aš visai jos neturėjau —
Ilgą naktį pats sau vienas
Besvajodams prabudėjau....

Ak, mieliausia, ar kiek vilties
Svajams mano tu priduosi, 
Kaip norėčiau sužinoti
Ar bent kada mano busi ?...

Adonis. *

Nuo Juokų Red.: Vėl šį kam
pelį pradeda užviešpatauti mei
lės dainos, štai viršuje turime 
gerb. Radasto žiedo eiles apie 
mergelės bėdą, po jų seka gerb. 
Adonio eilės, bet apie jo paties 
bėdą, kiek galima iš jo šių ir ki
tų eilių spręsti. Gerb. Radasto • 
Žiedas dainuoja apie mergelę, a- 
pic kitą ypatą, o gerb. Adonis, 
kiek- išrodo, dainuoja apie save, 
apie savo prietikius su merge
le. šios jo eilės ypač panašios 
gerb. Radasto žiedo eilėms, tuo- 
mi~ kad gerb. Adonis irgi per 
naktelę su mergele tuščias kal
beles kalbėjo.... Atsargiau, 
yra musų patarimas jam kad ir 
su juo taip neatsitiktų kaip su 
ta mergelė....

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams Į Lietuvą “Dirvą”.

• 1 “Dirva” turės džiuginantį pranešimą savo skaitytojams-megėjams senoviškų romanų, iš visai naujos srities — iš jurų, nestotu 
OjSBr 1^611X11^’0 nors Lietuviai prie jurų ilgi amžiai kaip gyvena iki šiolei jokis autorius dar nneišėjo į juras, lyg Lietuvai butų jurų bąųginęsi. 

Skaitykit “DIRVĄ” — atnaujinkit savo prenumeratas — atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje — paraginkit savo draugus skaityti “DIRVĄ”.



By Junius
(The wages cf gin are breath.

OFFICE 
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Fee—get money.
Male—man.
Female—get money 

man.
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The night was made for 

sleep and the day for lying 
about how little of it we get.

Gold-diggers once, in forty-nine
Went out and dug for riches;

But modern diggers of today 
, Are perfect thirty-sixes.

Dll
UNCLE WIGGILY’S TRICKS

“That fellow gave me a big 
pain”, said the carpenter, speak
ing of the hardware dealer.

They teach yens to play 
the Saxophone "by mail !

to -play w six lessens:

111 teach you. how NOT to 
play in 
one. ,, 
lesson.

Vfkat are you <3onug?

The man who hangs himseli 
dies of his own free will and 
a cord.

A

If all cemeteries were filled, 
how could John Barrymore? 

------o-----
The most dangerous crossing 

in the world is double-crossing.

It’s a short road that has no 
tourist camp. .

“Lux against us”, sighted the 
gold dust twins.

Character is an asset; repu
tation is sometimes a liability.

If the boobs who pay - two 
million dollars’ to see a prize 
fight are content, why should 
the rest of the country kick?

A YOUNG LADY GOES 
CHRISTMAS SHOPPING 
fur piece, please, for mother, 
A gun for brother Al,

A gold vanity for sister, 
A necklace for my pal;

Some diamond links for sweetie.
The prettiest to be had, 

A parlor rug for father—
And send the bills to Dad.

A hick town is a place where 
everybody feels free to scratch.

Pauline: “So your sweetie 
left town yesterday. Did your 
parting cause you any pain ?”

Gladys: “I’ll say so. Every 
rib in my body aches.” ’

Woman is 
even if she 
sound like a

not a machine, 
does sometimes 

phonograph.
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taupymo ir paskolos 
šiais metais padėta 
$17,000,000 daugiau

Akrono Naujienos P(

automobili 
šiai dienai

labai giria-
nes

Mintie faluos 
taftos Vėliava”. Klau 
į* agentq del kainų 
irra rašykite pas 

^States] 
« Cleveland Bldg, cie

Gruodžio 3 d. Lenkai suren
gė bazara. NųvažiaVo jin ir ku
nigas savo gražiu automobiliu. 
Bet kas tai įsėdo Į 
ir nuvažiavo ir po 
dar nesurastas.

Akronc Lietuviai 
mi musų pačių biznierių, 
jie savo tautiečius aplanko ir 
remia. Jeigu visi tokie butų tai 
Lietuviams butų lengva bizni 
varyti.

Tik yra čia du troptininkai, 
kurie nežino kokio jie tikėjimo 
ir ko jiem reikia. Jie mėgsta 
šmeižti visus ir be reikalo už
kabinėti. Sav.

Ruošiamasi prie Auto
mobilių Parodos

Budavojime naujų priedų prie 
sto auditorijos padaryta tekis didelis 
progresas jog jau skelbiama kad bu- 

■ sinčioje Sausio 21 iki 28 d. automo
bilių parodoje bus užimta pirmas 
aukštas naujos budavonės.

Tai yra apatinės grindys naujo 
šiaurinio sparno ir bus sujungta su 
didžiojo budinko apatine dalimi.

Šioje naujoje dalyje bus išstatyta 
visa eilė trokų ir kitų komercinių 
vežimų. Taip kad dvi apatinės da
lis auditorijos bus sunaudota išsta
tymui 213 modelių pasažierinių. au
tomobilių kuriuos atgabens 41 auto
mobilių išdirbystės.

Ford Motor Company turės savo 
trokus, kaip lygiai turės ir Chevro
let. Fordas, su nauju pasažierinių 
karu, užims svarbių vietų žemutinė
je dalyje kur vieta rezervuota išsta
tymui penkių naujų Modelių A. Arti 
tų bus Chevrolet pasažieriniai karai, . 
kame bus nauji modeliai kurie tiki- 1 
ma pasirodys pradžioje metų.

Du sykiu per dienų parodoje bus 
muzikaliai programai, ir auditorija 
bus išrėdyta.

Šalip automobilių bus išstatyta ir ; 
visos jų reikmenįs bei kokie įrankiai ■ 
geriausia turėti namie prie automo- ■ 
bilių. ;

jų užlaikymas. Iš 21 pieninių 
produktai tapo uždrausta leisti 
j publikų del nešvarumo. 243 
pieno pristatytojai gavo perser
gėjimus ųžžiurėti švarumų ir ki
tų reikalavimų laikytis;

Sudegė tvarte. Pereitą sa
vaitę, užėjus audrai, ir iš neži
nomos priežasties užsidegus 
tvartui, sudegė tūlas A. Skin
ner, 40 m., nuo 225 Otto št. Jis 
miegojo ant antro aukšto. Tik 
ilgoką laiką apie ugnies gesini
mą trusiantis, ugniagesiai paty
rė kad tas žmogus tvarte rado
si. Jo išgelbėti jau negalėjo 
prieiti.

Užkrečiamų ligų skaičius Ak- 
rone per Lapkričio mėnesi buvo 
maželis negu kitais paskirais 
mėnesiais. Tą mėnesį viso sir
go 253 ypatos. ’ Naujų atsirado 
keturi kūdikių paraližium apim
ti ir 37 džiovos. Spalių mėnesį 
49 susirgo džiova ir 8 kūdikių 
paraližiu.

Per Lapkričio mėnesį miesto 
kliniką aplankė 347 džiovinin
kai, ir slaugėš"padarė 571 apsi
lankymą namuose tokių ligonių. 
Džiovos divizija peregzaminavo : 
20,486 mokyklų vaikus. Išras- j 
ta 930 vaikai turėjo kokius nors 1 
fiziškus negerumus. 1

Stropiai tėmijama pieninės ir i

šios KalėdosLai
buna Elektriškos

lengvai 
pažymė
tą daly- 
iškarpa

She is only a hula-hula 
cer, but I love her still.

ALB. A. STANKŪNO
GROSERNĖ, DELICATESSEN 

IR SALDAINĖS

People who live in glass 
houses should not do Salomes.

L,’

Sk.

tinkamu
Elektns-

Ateikit

ANT ELEKTRIŠKOS DOVANOS
GALIMA IŠLEISTI MAŽAI ARBA
DAUG IR ABIEJUOSE ATVE
JUOSE BUSIT TIKRI JOS SUTEI
KĖT PRIĖMĖJUI SMAGUMO.

NUEIKIT Į BILE ELEKTRIŠKU

DAUGYBĘ DOVANŲ SYKIU IR
GRAŽIU IR NAUDINGŲ. PAŽIŪ
RĖKIT I ČIA PAT SUŽYMĖTA VI
SOKIŲ DALYKU SĄRAŠĄ.

Studijos
. .. . Liktoriai

Žiburiai
.... Skalbtuvas

.... Grill

... . Prosas

. /.. PerkolatonuS

.... Radio Setas

Elirninatorius
. . . : Pečius
.... Refrigeratonus
... Siuvama Masina

Toasteris
. . . . Torchenai

aPii-rias Elektriškų DaiktųPATARIMAS

susipazinsit

P A

MES

'O

DUOKIT KALĖDŲ DOVANAS IŠ 
ELEKTROS SRITIES IR GALITE
BŪTI TIKRI JOG SAVO DOVANA 
UŽGANĖDINSIT

DAIKTŲ KRAUTUVĘ IR RASIT

Dovanoms išstatvitiąs^ randasi Parodoje Visko 
UJ-taš“ Aukštas, Statler Hotel.ko del Namu

čionai ir kas jums patinka —- čia nėra nie-
pardavimui,? niekas nesiūloma p.rkti

Kalėdines 
Dovanos

Atlikit Kalėdų pirkimus 
Pasirašykit vardą prie čia 
tų daiktų tos ypatos kuriai 
ką dovanosit. Tada su šia 
keliaukit pirkinėti.
.... Lempos del 

Boūdoir 
Bridge 
Den 
Vieškambario 
Skaityklos 
Deskos 
Piano

.... Chafing Dish
. ... Kalėdų Eglaites

.... Plaukams Garbiniuoti

... Stotku mazgotojas

.r'.'.Plauku Dažytojas

.... Šildyto jas

. a. .Prosijama Masina

.......xucLGlQ TuDRI

.... Radio ‘Baterijos
Radio Chargenai

.... Radio Batanju

... .Vacuum Valytojas

The,Electrical League
14th Floor Hotel Statler Prospect 3466

A. Stankūnas
Groseriai, rūkytos mėsos, kumpiai, 
dežros, duona, kiaušiniai, pieniški 
daiktai, vaisiai, daržovės. Viskas pri
statoma ant pareikalavimo į namus. 
Taipgi saldainės, minkšti gėrimai ir 
tabako produktai. Atdara nuo anks
ti iki vėlai kasdien ir šventadieniais. 
Puiki vieta del Lietuvių. (52) .

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

CHESTER ZURIS
1395 EAST 65TH ST.

Paranki Lietuviams Įstaiga 
kurion kiekvienas gali už
eiti. Užlaikoma geriausios 
rūšies saldus gėrimai, ciga
rai ir kitokios reikmenįs. 
Kviečiame savo tautiečius 
atsilankyti ii' persitikrinti 

musų patarnavimu.

Brrrr! Dantys Barška

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

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

Akrono 
bankuose 
taupymui 
pinigų negu buvo metų pradžio
je. Iš kur žmonės gauna pinigų 
nežinia, nes darbai eini&grastai.

.K,
Bandė nusižudyti kalinis. Joe 

Molnar, 30 m., apkaltintas už 
žmogžudystę, apskrities kalėji
me bandė nusižudyti sužeisda
mas sau gerklę skustuvu. Da- 
bar randasi kritiškoj padėtyje 
miesto ligoninėje. Jis jau pir
miau pora sykių norėjo nusižu
dyti, matyt baugindamasis mir
ties elektriškoj kėdėj, nes lau-* 
kia bausmės už pirmo laipsnio 
žmogžudystę.

“PERSKAITYK PIRM PASIRAŠANT” f
Pirkimo kontraktas yra bendra apsauga pirkėjui g 

ir pardavėjui.
Tai yra pardavėjo raštiškas pareiškimas ką jis su

tinka pirkėjui duoti už jo pinigus; <3^ •

Tai yra pirkėjo raštiškas pareiškimas mokėjimui tam 
tikros sumoSį tam tikru laikų,^periodiniais mokesniais.

Norime patarti jums, Pirkėjau ar Pirkėja, pirmiau
sia “Pasiskaityt Negu Pasirašysi”ik,patyrįmuį ant ko pa
sirašai. Kontraktas yra taip pat; prideramas pildyti’ iš 
jūsų pusės kaip ir iš pardavėjo.

Pardavėjai kurie turi ką nors gero mielai leis pirkė
jui atidžiai perskaityti ir pagerbs jūsų atsargumą, jie 
nori kad žinotumėt jų išlygas taip kaip ir savo.

Kada pardavėjas stengiasi paskubint priverst 
jus pasirašyti apsisaugokit.

, THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

A. S. BARTKŲ^
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas |

Fotografas
Į FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES I 

VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. į
Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti į 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pūi- | 
kų .spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.
1197 E. 79th St Cleveland

“Studija su dviem parodos langais”
Telefonas Randolph 5297 ■

SERGANTI ŽMONĖS ;
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI J 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. i
Dr. Smedley, garsus Specialistas ■, 

su 45 metų pasekmingu medikaliu 5 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- į 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia Ji 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių «J 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, Ji 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- į J 
gų ir kitokių su tuo bendrų. Ji

Egzaminavimas su X-Ray mašina įl 
ir kitais budais yra beskausmis ir >J 
tokis tikras kad negalima padalyti Ji 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- »J 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi S 
išegzaminuoja. J

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą jC 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- į 
sybę apie savo kūnišką stovi ir neuž- Jt 

Dr C W Smedley. Specialistas sileiskit, nes musų' laikais beveik vi- 5 
sos ligos yra išgydomos. , C 

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot Jį 
5 būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. į
4 Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo giliu ir nu- į
5 silpnintus kūno organus.
į Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. 
S DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
į 10406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland 4 Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6_iki 8 vakare.
> Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.

į

Lietuvoje y 
rie Amerikieči 
žinoma, neužl 
tik partiniai/ 
įmonės. Tai 
Amerikiečiai y 
jo niekam ties 
nemoka tiek n 
niauti; mintjs, 
nės ir patriotišl 

sy.
Lietuvos liaud 

vydi ir savime 
skundžiasi gyv 

mals. Amerikie 
turi, nėra savii 
tosi iš jų gaus 
ir giminėms au 

Jfes esame uk 
sy pečių nėra p 
telė yra garantui 
nimui. Amerikii 
sunkaus darbo ve 
ris sulaukia gere 
tai tą pasiekia si 
pūslėtom rankom, 
maži aimanavimai, 
kini uždirbtais savo 
mia savo gentis dn 
są tautą.

Susidėjus tokiam 
oudo ir kultuos vien 
nesiįsitaiko? Lietu' 
moka daug sukauti, 
darbu labai mažai < 
taip tai dangų gris 
lenkų už užgrobim 

jįfet-kai reikia Vilui
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MES IR LIETUVIAI AMERIKIEČIAI

Lietuvoje yra daug tokių ku
rie Amerikiečių nelabai mėgsta, 
žinoma, neužkenčia daugiausia 
tik partiniai/ ir sufanatikėję 
žmonės. Tai yra del to kad 
Amerikiečiai yra atviri, nesibi
jo niekam tiesos j akis sakyti, 
nemoka tiek meluoti, veidmai
niauti; mintjs jų yra skaidres
nės ir patriotiškesnės negili mu
sų.

Lietuvos liaudis labai yra pa
vydi ir savimeilė, ji visados 
skundžiasi gyvenimo truku
mais. Amerikiečiai pavydo ne
turi, nėra savimeiliai, tai ma
tosi iš jų gausių, musų tautai 
ir giminėms aukų.

Mes esame ūkininkai, ant mu
sų pečių nėra ponų, musų gūž
telė yra garantuota visam gyve
nimui. Amerikiečiai yra arba 
sunkaus darbo vergai, arba ku

padirbėti tada ranka numoję 
sakome: “Iki, mes Vilnių at- 
sivaduosime tai visi ir galvas 
padėsime.”

Rodos mes turime Vilniaus 
Vadavimo Komitetą, kuris vei
kia Sukelti liaudyje Vilniaus at
mintį, meilę. Bet tas veikimas 
taip nežymus kad kaimų liau
dis beveik nieko apie jį nežino.

Lietuvos laikraščiai šaukia 
liaudį prie apšvietos, bet patįs 
dievai žino ką iš dausų nori pa
gauti. Lietuva susideda iš pras
čiokėlių ir jiems poniški ir per
daug moksliški laikraščiai nesu
judina apsnūdusios sielos. Ame
rikiečiai musų laikraščių aukš
tam tonui nepritaria ir net m?.-* 
tyt jų nepageidauja, neprenų- 
meruoja.

Aš nesenai gavau laišką nuo 
vieno žymaus “Dirvos” ben-

kovojame partija su partija.
“Pasenau, sveikatą palikau; 

norėčiau gyventi Lietuvoje. Be
darbė didėja, darbininkų gyve
nimas blogėja”, priduria rašy
tojas. Amerikiečiai krovė au
kas ant Lietuvos aukuro, nes 
tikėjosi senatvėje nors savo su
vargusius kaulus atvežti ilsė
tis. Bet matydami kad Lietu
voje eina perversmai, partijų 
peštynės, pradeda nuo jos atšal
ti.

Toliau paraižysiu kokia bus 
Lietuvos ateitis ir ar laukia mu
sų šviesus rytojus.

P. Kriukelis.
■v v

ROKIŠKIS
Čia žmonės bevartodami cuk

rinę degtinę pradėjo sirgti įvai
riomis vidurių ligomis. Tą pa
matė ir didžiausi girtuokliai ir 
per tat jos vietoje pradėjo ga
minti ruginę. Bet ruginė yra 
pavojingesnė gaminti, nes tan
kiai fabrikantus užklumpa poli
cija. Nakties laike krūmuose 
tankiai matosi žiburiuojant.

Tai musų žmoneliai, bėga nuo 
vienų prie kitų nuodų.

P. Kriukelis.

MR. NATHAN G. RICHMAN

Richman Bros, Co. Dar
bininkai Gauna 2 Sa

vaites Poilsio

Bicbmatrs 
(BVercoats

Kuomet matysit šiuos puikius overkotus, pripažinsit jog 
visai nereikalinga mokėt didesnę kainą už stilių ir rusi 
kokių jus norit—patirsit kad musų tikrinimai apie jų pir
menybę rūšyje paremta ant tvirtų faktų.

Bile overkotas kokio jums reikia—bile stiliaus, materijos 
ar spalvos, čia rasit ir atatinkamas sau mieras ir poporci- 
jas—box modeliai mėlynų ir kitų spalvų—šilti ulsters ir 
kitokie—puošnus Raglans ir languoti — Chesterfields ir 
Oxford pilki ir mėlyni — visa eilė mėlynų ir pilkų Mel
tons, su velveto kalnierium ar be, kokių vyrai jieško. !

ris sulaukia geresnio rytojaus 
tai tą pasiekia su prakaitu ir 
pūslėtom rankom. Bet tarp jų 
maži aimanavimai, nors sun
kiai uždirbtais savo centais re
mia savo gentis, draugus ir vi
są tautą.

Susidėjus tokiam skirtumui 
Dudo ir kultūros vieni su antrais 
nesusitaiko. Lietuvos liaudis 
moka daug sukauti, bet dirbti 
darbu labai mažai dirba. Kai 
taip tai dangų griauname ant 
Lenkų už užgrobimą Vilniaus, 

k,l?et kai reikia Vilniaus naudai

dradarbio ir gero patrioto. Laiš
kas duoda pažinti Amerikiečių 

i troškimus ir apreiškia musų 
I ydas, ir tas visiems svarbu ži
noti. Štai kaip maždaug sako
ma: “Lietuvos laikraščių Ame
rikiečiai mažai prenumeruojasi, 
pertat kad jie yra profesoriški, 
sunkus skaityti, neįdomus ir 
perdaug vienšališki”. Tai tikra 
tiesa.

Buk tu koks profesorius, ku
nigas tai tavo straipsnį redakto
rius patalpins nors tas straips- 
mis nei .cento nėra vertas, o pa-

Keliaukite —Valdžios laivais—“Po 
Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų del kainų ir žinių 
arba rašykite pas

United Stateslinss
Hotel Cleveland Bide:. Cleveland. L

prastų kaimiečių raštus nieki
na,, kurių raštai tik ir -yra pri
einami Lietuvos liaudžiai.1 ■_

“Trokštu dar pagyventi' kad 
galėčiau išvysti laisvą Vilnių”, 
rašo tas veikėjas iš Amerikos. 
Iš šito net skautfu^f&ibsį^ant 
širdies jaučiant kaip musų bro
liai sielojasi dėl Vilniaus ir def 
labo Lietuvos, o mes Lietuvoje 
riejamės kaip žydo bernai ir

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

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

“LIETUVYJE” rasit tikrą Lie
tuvišką žodį, Lietuvišką rūpestį, 
Lietuvišką buitį ir viską ką bran
daus palikot Tėvynėje.

“LIETUVIS” kiekvieno Lietuvio 
širdžiai yra artimas, nes “LIETU
VIUI” rupi visų Lietuvių, visos 
Tautos, visos Valstybės reikalai ir 
visos sritįs: politika, ekonomika, 
kultūra, Hienas, kūryba. “LIETU
VIO” žinios yra rimtos, teisingos, 
bešališkos.

“LIETUVIS” daugiausia rašo 
apie svarbiausius ir opiausius’ Val
stybės reikalus, jės sutvarkymą ir 
valdžios darbus.

Ilsėdami nuo fabriko mašinų 
ūžesio ir gatvių trenksmo, skaity
kite “LIETUVĮ” jis pastiprins 
jus 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 paguodą ir nusiraminimą.

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

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

Mr. N. G. Richman, pirmininkas 
kompanijos tarybos, praneša kad jos 
dirbtuvės duoda dviejų savaičių va- 
kacijas savo darbininkams su apmo
kėjimu: Vakacijos prasidės penkta
dienį, Gruodžio 16 d., Clevelando’t ir 
Lorain dirbtuvėse, ir prie to bus dar
bininkams išdalinta $100,000 auksu 
kaipo Kalėdų Dovana.

Tai yra antra metų vakacija kurią 
darbininkai gauna. Liepos mėnesį 
irgi visi gavo dvi savaites atostogų 
su apmokėjimu.

The Richman Bros. Co. dabar bai
gia savo vienk iš pasekmingiausių 
metų; sū atidarymu natijos krautu
vės ant Euclid avenue, kūfi atidary
ta praėjusį pavasarį,.dar reikėją da- 
budavoti vienas aukštas prie jų dir- 

. btuvės ant E. 55th St. it Superior, 
i Nei sykio nuo 1853 metų, kuomet 
Henry Richman įsteigė pirmą Rich
man Brothers Clothing. Store Ply
mouth, Ohio, ši kompanija nepralei
do nepasidalijus su savo darbininkais 
savo augamu turtu.

Kiekvienas iš jų 1800 darbininkų 
yra dalininkas šioje Kompanijoje ir 
turėjo daug naudos^Jš smarkiai pa
kilusių akcijų ir dividendų pinigaišį 
ką kompanija dalina jąu kelinti me
tai. , -

Ta kompanija dabar turi dvi dide
les siuvyklas Glevėlande ir Loraine 
ir parduoda per savo 27 krautuves 
visoje šalyje tiesiog pirkėjams bei 
per saVo plačiai ;.užvestą paštu pri
statymą, kuriu veikė per 50 metų.

Viršininkai tos kompanijos yra: 
Mr. Nathan G_. Richman, tarybos 
pirmininkas; , Charles L. Richman, 
prezidentas; Renry C. Richman, sek
retorius ir iždininkas; Richard H. 
Kohn ir Frank C. Lewman, vige .pre
zidentai.

DYKAI PATRUKUSIEMS fe ____ o
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao ®,

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss <
1 “B” yra atsakančiai nutaikirita. paduŠkai- 

tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų į lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
medikalas. 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 
dalles' išrokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
.PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais *
Aš noriu jums pri-

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

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurio atari 
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 

I be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, ne vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebėvartok jį. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
neriskadija kraujui 
liuesai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt? štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM RĖIKALUI
Pirmas; Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai . laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą ta’p 
vadinamą Plapaą. 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 prdnykimo.

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

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė .pri- 
siegas prieš ofięierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydę jų patrūkimas, tūli iš jų tūrėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIĖN’OS-NAKTIES VEIKMĖ

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

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 2'4 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Drtf dpart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
būs—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių. muskulams 
naują gyvybę ir stiprume, kokie jjems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jienis pa
vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagalbos truss, bei kitų jam panašių.

Mapao-pad išaiškinta
Principas, kūriūd pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai išvokuotas, patėmi- 
jant draugė einančią iliustraciją if 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 plastėrio), kad 
apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tani tikfds vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD _galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad 'juos sulaikius nuo vis tolyn’ 
besisliiikiiho.

bei

PLAPAO EMKi 
-through this

OPENING

THEINN£R

Pusei metų _______________ $1.60 
Metams Amerikoje ______ $6.00 
Pusei metų _____________  3.20

Telefonas Main 6111

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

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

,-PAfD 

l?09

TOStCUPETHE 
PLAPAO-PAD 
FIRMLY TOTHE 
BODY.Y/maKLEPS 
THE PLAPAO COLf- 
TfNUALLYAPPUED

PADAf/OfffUfllSm 
INU THATCŪU/TTS

tais, kad jus galite 
pefgalėt savo patrū
kimą.

silpni muskulai atgaus savo stip-
rūmą ir tamprumą—

Ir,' nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi
veržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

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

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

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite 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 vertesne, negu 
žibantis miksas. Priimk šj dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus atlaikysite išmėgihi- 
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią ingrmacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliam! Ryme hr su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus. 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užžavimo. . Jeigu jus. turite patrukusi 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.,.

5,000 skaitytojų galės gautąjį išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, & rašykite 
DABAR. a

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Inc.

Block 3274, St. Louis, Mol.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 
’ Knyga apie Patrūkimus. (
Vardas .
Adresas .L.»...
Grįžtanti krasa atneši dykai išmėg. Plapao

Metiniai prenumeratoriai gauna 
dovanų A. Vienuolio raštų naują 
tomą. / *

Adresas:
Lithuania, Kaunas

Vasario 16 d. g. 2. 
“LIETUVIO” Administracija. Eagle Brand išaugino 

daugiau sveikų kūdikių ne
gu kiti kūdikių maistai.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėie, Ratnatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visose aptlekose—35c ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Children’s Musterote (lengves

nė forma) 35c.
Geresnis nti Must at d Plaster.

'e

p PAVOJUS?
Pasirodžius pirmiems n 
ženklams persišaldymo a 

krutinėję, patrinkite vikriai 
su

DR. RICHTERIO
S Inkaro Rūšies

I PAIN-EXPELLERID
i

i

Vaisbaženklis registruotas
S. V. Pat; Biure.

7 Persitikrinkite, j kad n 
I irk a r o vaisbaženklis 

būtų ant pakelio.
35c if 70c vaistinės^, arba 

rašykite tiesiai į laboratoriją.

i

'. AD. RIGHTER & ČO., 
Berry & So. 5th Sts., 

Brooklyn, N. Y*

EAGLE BRANB.
CONDENSED ft JLK

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

L

Prospect 242(1 Cefitfal 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO. j 
Generžtliški perkraūštytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir roašiiierijų. Rakandus pjfe 

kuo jam, isleidžiain ir štlkrauūam.
8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Richman’s Drapanos siuvama^ 
musų pačių milžnniš'kose dirbtu
vėse gerai išlavintais darbinin
kais kurie yra kompanijos da
lininkai ir saugoja viską pride
ramai — tai yra didžiausia pa- 
šaulyje tiesiog iš dirbtuvės par
davykla, o turėdami didelius pi
nigus iūės galim pirkti pigiai vi
sokias materijas — mes parduo
dame tiesiog per musų krautu
ves už vieną mažą pelną.

Smagus išrišimas ką duoti vy
rui Kalėdoms — tai Merchan
dise Certifikatą už $22,50, už 
kuri vyras gali pasirinkti sau 
siutą, overkotą, arba tuxedo 
siutą su šilkinė vestke — tai do
vana kokią vyras pilnai įver
tins. Šie Merchandise Certifi- 
katai galima gauti už kokią tik 
sumą norite.

Pataisymai Dykai 
Atdara Subatom iki 6 vak.

THE RICHMĄN BROTHERS CO.
Dvi Milžiniškos Cleveland© Krautuvės

72S-731 Enclid Aveiiue
J

Prospect & Ontario
i Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare
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Kas Girdėt Clevekande-Apielinkese SPORTAS

6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Seniau Tragedija —
Dabar Komedija'

dė. Jai priperša ten pat at
važiavusį Amerikietį butle- 
gerį senbernį, bet nekęsda- 
ma to senbernio ji bėga į 
marias nusiskandinti, o ten 
atsitirika kas netikėto, ką 
pamatysit Lietuvių salėje 
laike perstatymo ‘Talangos 
Ponaičio” Sausio 8 d. “Dir
vos” vakare.

Kas vaidins to paslaptin
go Ponaičio rolę bus 
nešta kitame num.

Senovėj kada dar dievai 
vaikščiojo ant žemės, vienoj 
karalystėj buvo graži kara
laitė, kurią pamilo meilės 
dievaitis Kupidonas. Jis tą 
karalaitę suėjo nakties lai
ku, patamsėj, ir jojšvelnųs 
žodeliai ją priviliojo. Die- 

. vaitis norėdamas ištirti ar 
žemiškos mergelės moka ti
krai mylėti, niekad nepasi-l 
rodė jai dienos laiku, bet 
pareidavo pas ją, vėlai vaka-l 
re ir apleisdavo namus dar 
prieš švintant.

Karalaitė Psycha taip bu
vo patenkinta savo vyru i 
kad jai neužėjo į mintį no-

.. v . Įievvjų, ucl uauguiio j y uj •
rėti matyti jį šviesoje, paty-,kai įleista, taigi už pinigus su- 
rimui kaip jis išrodo. sirinko mažiau. Pertai, sako, ir

Bet karalaitę apspito bo-' nuostolių iš to vaidinimo turė- 
, . _ _ . . Ita. nes lesos buvo labai dideles,
bos: jos eme ją gąsdinti iri Vaidino šios ypatos: Betinos 
bauginti kad jos vyras gali l role D. T. Baukiutė; Rokaus — 
būti koks siaubūnas, šlykš-1 ; JPilyp° St. Rim-
ti bjaurybė, ir kitokiomis,^ Gailiunas; Fiametos — B. 
kalbomis įgąsdino ir.priver- Ra'siliutė; Fridriko — F. Pan
te ja nakties laiku kada jos|^r,:. Batafanto — J. Bekenis; 
vyras miegos, nueiti pas iii ■ ,
su žiburiu ir su durklu ir!
pažiūrėti koks jis išrodo, o Abu tomai 
jei bus kokia baisybė, nužu.LJ(JODO KARŽYG,O„ 

tl.
Kada Psycha priėjo prie 

Kupidono loyos, pamatė gu-| 
lintį neapsakomo gražumo I 
jaunikaitį. Kupidonas tuo 
tarpu'pramergė akis ir pa
gavo savo mylimąją prie to- j 
kio darbo. Už neišpildymą | 
jam duotų prižadų jog ne- 

jo m^tyt šyiėsfcje, Ku
pidonas ją apleido ant visa-

— Ei, tu! Stop! kur taip sku
biai bėgi?!

— Mister Pclicman, aš bėgu 
į “Dirvą” pasiklaust KAS yra 
tas “Palangos Ponaitis” ?

i— Ar taip? Tai gohet!

pra-
Antradienį per visą dieną iš- 

lyjant, mieste ir apielin- 
užsimušė trįs žmonės ir 
sužeista. Gruodžio 13 d. 
šilčiausia nuo 1918, metų.

tisai 
kėse 
penki 
buvo

Iš LYROS VAKARO
Sekmadienį, Gruodžio 11 

Slovėnų salėj Lyros choras sta
tė scenoje operetą “Laima”, va
dovaujant svetimtaučiui, Stan
ley Altschuler. Vaidinimas išė- 

| jo vidutiniai ir publika buvo pa- 
'■ sitenkinus. Buvo apie 750 žiū
rėtojų, bet daugelis jų buvo dy-

d.,
Nuo nauju metų Clevelando 

ugniagesiai ir poličijantai gaus 
didesnes algas, del pereito Lap
kričio balsavimų nubalsavimo 
padidinti piliečiams' taksus.

Trįs Philadelphijos plėšikai 
pereitos savaitės pabaigoj už
puolė cigarų krautuvę ant E. 
105th st,, ir surikiavę 30 vyrų 
kurie ten lošė kortomis, išgra- 
bojo iš jų kišenių apie $4,000 ir 
pabėgo. Bet už kelių valandų 
laiko jie buvo sugauti su dviem 
Clevelandiečiais draugais. Tie 
du draugai įvedė visą- savo būrį 
į pinkles, nes jie patįs tenai Jo- 
šė kortomis ’ir nudavė taipgi 
plėšikų aukomis. Juos jau iš 
seniau policija sekiojo.

Jau gatavi. 
$1.25. 

knygos — 414 pusi., 
dova- 
kurie

Dvi
už $1.25. Geriausia 
na Kalėdoms tiems 
mėgsta skaityti. Dar yra
■kolei kas, bet baigiasi.

dos; nuo ko ji tani SlisigraU- Koi?p- Vanagaitis gryžda- 
• - i j — s vi • j- “-'His is rytinių valstijų į Cnica-ze kad 1S^ JOS liko mintis, j gą žada apsilankyt Clevelande ir 
kūnas visai išnyko, ir po į su M. Yozavitu duot gražų juo- 
šiai dienai nors ji yra josi1^ vakar^- Kada tikrai tas ga-

• t , "’ les būti bus pranešta vėliau.niekas nemato. 
Toks beveik pat atsitiki- ..... ? . t . Elena Gngiute, baigus slau-

mas pasitaiko vienai Amen-1 g-gs mokslą, pereitą savaitę bu- 
kietei Lietuvoje, su Palan- vo išvažiavus į Columbus laiky- 
gos Ponaičiu. Nors ji susi-1li valstijos kvotimus ir su tuo

NEŽINOJO KAD UŽMUŠĖ 
SAVO VYRĄ

Welma West, 21 m. moteris, 
iš Perry, O., kuri pereitą savai
tę kūjeliu užmušė savo jauną 26 
m. amžiaus vyrą už tai kam jis 
nenorėjo leisti ją į Clevelandą 
pas drauge kortomis lošti, ir už
mušus jį vistiek išvažiavo ir tu
rėjo gerus laikus, nepaisydama 
ką ji padarė, dabar laikoma ka
lėjime ir laukdama teismo sako 
kad ji taip padarius apsiginda
ma nuo vyro mušimo jos. ,

Ji kaltinama pirmo laipsnio 
žudystėje; apgynimui jos tėvas 
pasamdė geriaušitiš Advokatus, 
kurie kitais atvejais gynė mo
teris vyrų užmušėjas ir išgelbė
jo jas nuo mirties elektriškoj 
kėdėj.

Ji pasakojosi kad ant vyro 
baisiai užsidegė kada jis padarė 
pastabą apie jos vieną draugę 
Clevelande. Tada ji suriko ant 
jo jog pabėgs ir niekad negryš 
pas jį. Vyras ant tų žodžių, sa
kė ji, išlipo iš lovos ir norėjo 
jai rėžti, bet ji pagriebė paran
kiai buvusį kūjelį ir drožė jam

naži<sta mi inn dionnc P1 pastoja pilnateisė slaugė-nur-1 į galvą, parmušdama ant vietos, pažįsta su juo dienos svieso-lgė visoj Ohio valstijoj. ■ . . . ..
je, bet jis turi apie save di-l 
dėlę paslaptį kurios negali! 
jai pasisakyti ir išsiduoti iri 
ji nežino kas tas Palangos' 
Ponaitis yra. Jai kiti pri-l

NUŠOVĖ BANDITĄ
Antradienį policijos saržen- 

tas Tozzer nušovė nežinomą plė- 
__ _ šiką susišaudyme su juo gatvėj

šneka kad jis gal’yra”koks Ip0 -° ?aivplėš+ikas užt\ktawT
. v., J . (vagiant krautuvę ant Wade

plėšikas, E-kscelencijų’ sėb-lpark avė. ir E. 93rd st. Plėši
kas ar kitoks niekšas, ir kas atsišaudė, bet jo ginklas ne
priverčia ją nuo jo atsisa-! pamaike ?ollacJJ?ntLy' „ r •• t- 
! . -i . j J .. . J ° Tą pat vakarą du poličijantai Kyt iki dar jis ^jos neprazu-' važiuodami automobiliu pamatė 

' banditą užpuolusį gazolino sto- 
I ties užvaizdą ant Hough avė. ir
■ E. 40 st. Ir su juo poličijantai 
susišaudė, bet' banditas pralai-

'mčjo, nespėjo pabėgt ir tapo su-
■ žeistas ir sugautas.

Pasklido gandai kad tiedu abu 
plėšikai yra Lietuvių vaikai.

Per tris pastarus mėnesius 
I Clevelando policija per savo bu- 
I klumą numedžiojo jau keturis 
I banditus. Septyni kiti sužeis-

c po to dar stalo koja jį sudau- 
■žė ir surišus rankas ir kojas 
i palikus išvažiavo automobiliu į 
vakaruškas pas savo drauges.

ŠePRA LEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentu 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.

Lietuviui Proga
Mes turim puikią progą jau

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

Jeigu jus atatinkat tam tai 
pasirodykit ką galit padaryti.

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

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

Nuošimtis Mokasi
Nuo Dienos Padėjimo iki Dienai Išėmimo.

Pradek it Savo 
KALĖDINĮ KLUBĄ 

Naujame Musų Ofise

3354 Superior Ave
Turtas virš $l,1000;000

HThe Citizen’s Savings Association
S _ Under State Supervision
Keith Building Cleveland, O.

Jsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

/Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

KOMARUI VISUR BĖDA
Komaro ristynės Brooklyne, 

N. Y., su Jack Gansonu pereitą 
savaitę išėjo be pasekmių, nes 
po 15 minutų laiko refery juos 
perskyrė. Mat, sako, Komaras 
sulaužė taisykles pradėdamas 
Gansono galvą daužyti sau į ka
ktą. Išeina kad Komaro kakta 
geležinė, o kitų visų molinės: 
jis į savo galvą gali sudaužyt 
kitų kaktas ir jam vis neskau
da....

Komaras .visur pasirodo toks : 
jis Clevelande su Sarpalium ri
tosi, už tai jį visi ėmė smerkti. 
Ritosi Clevelande su Požėla, ir 
tam kaktą daužė. Sarpaliui tik 
išliko kakta sveika, nes jo kakta 
buvo daug aukščiau už Komaro 
Rusiškai apkirptą pompadurą.

Ristynėse su Komaru buvo 
daug Lietuvių pažiūrėti ir, Ko
maras gavo nuo publikos daug 
baubimų.

Kaip kitiems išrodo Komaras 
turbut yra viąai silpnas ristikas, 
nes kaip reporteriai praneša, po 
10 minutų ristynių su Gansonu 
jau Kortiaras buvo nuvargęs, o 
Gansonas dar tik pradėjo sma- 
gintis.-

Taip pat buvo rašyta ir po 
Komaro ristynių su Požėla Cle
velande : “Naujienps” apsakė 
kaip po pusės valandos laiko Ko
maras jau buvo visai nukamuo
tas, o Požėla dar tik pradėjo 
smagintis....

O kai Komaras susikimba su 
dideliais ristikais prieš kuriuos 
nei Požėla nei k’ti nieko negi- 
liuojaf tada Komaras išlaiko po 
pora valandų ir nenuvargsta, o 
tankiai savo , priešus taip pa
guldo kad tie jtik stena.

Dar apie tas ristynės
Vienas “L.” korespondentas 

štai kaip rašo po ristynių pirmo 
aprašymo. “L‘” buvo parašyta 
labai neteisingai. Tas aprašy
mas daugiau panašus į kerštą; 
o ne į atsitikimo aprašymą. Re
porteris sako ,savo akim matęs 
kaip Komaras ‘mušė’ Gansoną. 
Aš. irgi, kito ,akių nenaudojau, 
bet tokių ‘rpujjų; nemažiau, nes 
taip nebuvo. Man Gansonas’yra 
toks geras kaip Komaras blogas 
ir aš noriu pasakyti čiopai tei
sybę.

“Kadangi Komaras visados 
griebia smarkiai tai ir dabar 
taip darė. Bet Gansonas mato
mai buvo pasiryžęs atsilaikyt 
jiem paskirtą laiką, todėl pra
dėjo bėgiot prie virvių ir Koma
ras turėjo vaikytis po rįnkį kad 
pagauti, o kai pasigauna tada 
Gansonas atgal vėl bėga ir vis
kas. Tokiu bųdu Komaras pa
ėmęs Gansorią'tiž sprando truk
telėjo prie savęs kad Gansonas 
ką tik neparpuolė ant grindų. 
Tas nereiškia kad Komaras mu
šė. Ristikai niekados nežaidžia 
kaip ‘beibės’ ir jie tuomi nesusi- 
žeidžįa, neigi taisyklių nesulau
žo, tik parojo vieno tvirtumą, o 
kito silpnumą. Re Cery perser
gėjo Komarą kad neimtų Gan
sono kada tas stovi palei vir
ves, _ 
Gansono į grindis.

perskyrė tuo laiku jie' buvo 
gražiai susikabinę. Priežastis 
Komarų ‘diskvalifikavimo’ rodos 
yra tame kad Komaras mažiau 
.susipažinęs politikoj. Jeigu vie
toj Komaro butų kas kitas tai 
veikiausia viskas butų buvę ge
rai”.

Iš šito aišku kad tame buvo 
dvį pusės, bet pirmesni reporte
riui, perstatė laikraščiams tiktai 
vieną'pusę.

Tiesą aną sykį Sakiau kad 
ristynės išeis tik taip kaip su 
Požėla Clevelande, jeigu Ganso
nas bėgs nuo Komaro kaip bė- 
go Požėla Clevelande.

Gansonas bėgiodamas nuo sa
vo oponento norėjo pribėgi prie 
Lietuvių .čampionato. Bet čain- 
pionatą gali pribėgti tik .vyda
masis, o ne pats bėgdamas. Sp.

butų pastatytas į Sharkio vietą 
prieš Heeney Sausio 13 d. De- 
ianio manadžeris sako jis sutik
tų ant to jeigu butų prižadėta 
paskiau Delaney sustatyti prieš 
Sharkį.

Delaney giriasi kad jis nebijo 
nei Sharkio nei Heeney. Jis 
net sako kad Sharkis toks pras
tas kumštininkas jog Delaney 
eitų muštis su Sharkiu už pusę 
to kiek reikalautų mušantis su 
Heeney.

Delaney sako jeigu jam pasi
seks sumušti Heeney ir Riskb 
tai Sharkis vistiek nuo jo neiš
bėgs, o tik sumušus Sharkį ga
lima bus prieiti prie Tunney.

Taigi nežiūrint ką. kas apie 
Sharkį kalba, jis visiems dabar 
stovi ant kelio prie čampionato, 
kaip koks Lietuviškas aržuoląs 
per kelią nugriuvęs.

ŠIMKUS LAIMĖJO Z
Juozas Šimkus, Lietuvių Įcn- 

gvo-sunkaus svorio čarhpibnas 
ristikas, išvaąiavęš į Texas val
stiją pradėjo -savo- žieminę ru
giapjūtę. Jis pereitą savaitę

ritosi Dallas, Texas, ir pasek
mingai išėjo, paguldydamas sa
vo priešą, garsų Cyclone Burns, 
du sykiu paeiliui.

žiūrėtojai sako kad šios ris- 
tynės buvo atkakliausios viscj 
sezono. •'

Šimkus čia .gerai žinomas ir 
jį laikraščiai gražiai sutiko, štai 
ką sako. “Šimkus parodė risty- 
nių mėgėjams kad jis dar mo
ka gabiai surakinta Tankas ir 
taip priešą paguldyti. Jis tu-i 
rėjo pusėtinai vargo su Burns iš 
sykio, nes tas Arkanso' žiauru- 
nas saugojosi neįkišt rankų, bet 
po 20 minutų Šimkus pagavo jį 
už rankos ir talp^padarė jam 
galą. Antru atveju išėjus Šim
kus paėmė viršų į 5 minutas. 
Kada Burns antru kartu buvo 
paguldytas jis negalėjo pakelti 
nei vfenos rankos, ir buvo taip 
Šimkaus sugautas jog negalėjo 

Jmiekaip išsisukti.
Buvo kitos dvi poros šalip jų.

tą per tą pat laiką buvo užmuš
ta 218 ypatų.

Surinktomis žiniomis, iš 197 
užmuštų 159 ypatos buvo pėk- 
štieji, kiti patįs automobilistai. 
Iš pėkščiųjų, 115 užmušta dėl-jų 
pačių neatsargumo, kaip davi
niai įrodė, o 82 iš priežasties 
automobilistų neatsargumo.

PARSIDUODA 
saldainiui cigarų krautuvų, ga
rantuojama $400 savaitėje, prie 
didelio teatro. Renda už krau
tuvę $25 į mėnesį. Reikia par-». 
duoti skubiai. Klauskite. 6824 
Lexingtoiyave.
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po iškėlimo ir trenkimo 
Kada refe-

AUTOMOBILIŲ AUKOS
‘ Iki Gruodžio 11 d. Clevelando 

gatvėse jau automobiliais už
mušta 204s*ypatos. Pereitą me-

ANT RENDOS
5 kambariai, su toiletu, mau- .■ į 

dyne, ramiai šeimynai. Kreip-^/ 1 
kites ,6703 Bonna avė. užpaka-y i® 
lyje. . /I

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Ant LEE Road, cash mėsine Š ir 

grosernė, daro biznio po $1000 per 
savaitę. Telefonnokit Fairmount 7445 
arbh smulkmenų ir apie kitus biznius 
matykit Notarų Zimerman,— 12900 3

1 Buckeye road.

Tei
Kalėdoms Rekordai
MERGYTĘ 

PRIGAVO”
Karpavičius, “Dirvos” 

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

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

APIE BOBA
LAIDOKĘ

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

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

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

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

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”).

Gerb. Spragilo. 
Recenzija apie ■ 
VANAGAIČIO 
Rekordus.1

DAI
IR DARBU

Brooklyno Aido Choro:
Neverk pas Kapą ir

Tykus Buvo Vakarėlis.
ir

Važiavau Dieną
Vakarinė Daina.

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

Muzika: Lakštingalos 
ir Dzūkų Mazurka.

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

Polka

“Nak- 
ir ant

JUOZO BABRAVIČIAUS
Plaukia Sau Laivelis ir

Karvelėli (12 colių)
Kur Bakūžė Sapianota ir i.

Aguonėlės
Tykiai Nemunėlis Teka ir

Visur Tyla
Gale Sodo Rymavo .ir

.svint* Aušrelė i>
Lolita (Ispaniškai) ir

Aprile
Bernužėli, Nes voliok ir

Ne Margin Sakalėliai

“MUNŠAINUKAS1

75c

75c

■76c

75c

Mųnšainuką padarysiu, 
Durnių kišenes valysiu, 
Gersim, tutuosim, 
Blaivininkams neduosim. 
Išsigėręs daug linksmesnis, 
Prie merginų malonesnis. 
Pilk, pilk, negailėk, 
Savo draugą pamylėk.

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

‘SHARKIO DAINA’
Antroj pusėj išgirsite 

SHARKĮ. Neišpasaky
tai linksmas rekordas.

KARVUTĖ
Tai yra antra Karpa

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

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

REIKIA TEPT
Reikia Tept jeigu nori 
divcrsą gauti, j “džėlą” 
nepakliūti, darbų 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- 
nia ką artistas nori iš- 

į reikšti.

VANAGAIČIO
“K A L Ė D O S”

. ’ Užeikite į “Dirvą” ir 
Į reikalaukite , Kadagai- 
čio’ “Kalėdų”. Sau, gi
minėms ir draugam uė- 
rašykit Uekordą “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.

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

gus ir pažįstamus ir naujus kos- 
tumerius atsilankyti, busit pil

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

1928 metų.
V. D. Štaupas, Jeweler

6704. Superior Ave.

VĖL SHARKIUI LENDA 
I AKIS

Ruošiant ant Sausio 13 dienos 
New Yorke kumštynes Lietuvio 
Sharkio-žukausko su Australie
čių Heeney, praplito kalbos kad 
Sharkey atsisako nuo tų kum
štynių. Už tai manadžeris kito 
kumštininko, Jack Delaney, pra
dėjo reikalaut sustatyt Sharkį 
su Delaney. j

Kiti sako kad Tex Rickard 
nenori leisti Sharkio su Heeney 
ir laikys jį rezerve iki kiti visi 
sunkieji' kųrąšrininkai persimuš 
ir užbaigs eliminacijos turna- 
mentą, tada,, pastatyt Sharkey 
prieš Tunney.pries lunney.

| Užtai sako- nori kad Delaney

“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 
dabai patiks.

“D O L A R I S”
Ant antros pusės rasi

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

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

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

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

“Dirvos” skaityto  jams, 
ir jus pasakykit kitiemsJ | 
kad nerasite gražesnių, 
aiškesnių-' ir linksmes
nių rekordų k&p Vana
gaičio.
Gerb. Spragilas girdė

jo visokių, bęt 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.

6820 Superior Ave.

Liūdnos anį 
■ Streikuojanti i 

I šeimynos šįme 
I linksmas Kalėč 
I nesulauks Kalei 
I šant jiems dovi 

vai nuo Baland 
dirba, neturi už 

Į ■ nes pirkti, neki 

kitokius dalykėli

. ^Daugelio sričii 
‘ organizacijas p: 

aukų ir parūpi 
šiokio tolio gere 
ledų dienai.

Kites angliaka 
' lei streiko, anglį 

darni iš ko užsi 
už kompanijų n 

'jie gyveno, negal 
styti, nes daugely, 
panijos uždėjo ar 
kandų, nors iš ki 

1 čia darbininkus a 

nijų namus už st 
Charleroi, Pa.,

' Irdhgta barakai ii 

kompanijų namų 
apsigyventi, bet 
į juos persikelti, i 
vimo jų rakandų.

Mereer, Pa. — 

vo užtvinus vieni 
rioje radosi apie 
kų, bet jų draug 
išgelbėjo. Kasykla 
ga, pirm negu kr 
apsižiūrėti. Tik ( 
jus duoti žinią ir s 
jantis visi spėjo gj

Fostoria, O. — 1 
Į bon Co. nauja dirbt 

dolarių vertės, tap 
suardyta ir toje r 
mušta vienas dari 
tinai sužeista du ir 
ieista lengviau. EI 
ts. Užmuštasis ii 
fetieji paėjo iš C 

Youngstown, O. ■ 
mn geležies ir plie 
j« gauna užsakym 
tam tikrų savo gani 

1928 metų tre 
dienose gafirta užs 
statytfr 22,509 tonų

Nekurtos geležies- 

pąnijos svarsto apie 
au kitomis. Nekur: 
duria su finansinia 
kais ir yra privers 
išeigos.

Youngstowno di 
pirmą sekančių m 
yra suruošta plan: 
mui bent 510,000 
naujų dirbtuvių.

Washington. — i 
kelta klausimas bu 
padidinimo paštų b 

. ri'ose šalies dalyse, 
lui reikalaujama pa 
žiau $100,000,009.


