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Chinai Kantone ŽIAURIAI NUŽUDY
TA MERGAITĖ

Los Angeles, Cal. — Vieno 
šio miesto banko viršininko du-

Terioja Komunistus
(darbai

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ŠIMTAI KOMUNISTU IR J V ŠALININKU SU
ŠAUDYTA PER KELIAS DIENAS

kteri, 12 metų .mergaitę, pasi
gavę plėšikai reikalavo iš jos tė
vo $1,500 pinigų, arba Irus nu
žudyta ri'.c.’gditė. Tėvui siųsta 
keturi laiškai su nurodymais, 
bet jis vis neišpildė kaip plėši
kų buvo reikalauta, ir kada pas
kutiniu kartu tėvas prisilaiky
damas jų nurodymų nuėjo Į pa
skirtą. vietą, plėšikai vakare au-
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LINKSMU KALĖDŲ

“Dirvos” Redakcija ir Administracija.

Liūdnos angliakasių Kalėdos. 
Streikuojanti angliakasiai ir jų 
šeimynos šįmet turės labai ne
linksmas Kalėdas: jų vaikučiai 
nesulauks Kalėdų Dieduko atne
šant jiems dovanėlių, nes jų tė
vai nuo Balandžio mėnesio ne
dirba, neturi už ką ne tik duo
nos pirkti, nekalbant jau apie 
kitokius dalykėlius.
^.Daugelio sričių visuomeniškos 
organizacijos pasiėmė parinkti 
aukų ir parūpinti vaikučiams 
šiokio tokio geresnio maisto Ka
lėdų dienai.

Kites angliakasių bėdos. Dė
lei streiko, angliakasiai neturė
dami iš ko užsimokėti nuomų 
už kompanijų namus kuriuose 

įjie. gyveno, negali nei 'išsikrau
styti, nes daųgelyję atvejų kom
panijos uždėjo areštą ant jų ra
kandų, nors iš lęitos pusės verA 
čia darbininkus apleisti Ūdmpa •>

šanghai, Gruodžio 19 d. — 
Nacionalistai užsispyrė išvalyti 
iš savo teritorijos bolševizmą ir 
jc agentus, ir tas jų užsispyri
mas praėjo su baisiu teroru: 
daugybė neištikimų žmonių iš
vejama, kiti patįs pabėga ir ki
ta daugybė sušaudoma.

Tūkstančiais žmonės šalinasi 
iš Kantono ir bėga į artimus 
miestus, bijodami kad jie nebū
tų palaikyti komunistų drau
gais ir nepakliūtų į persekioto
jų rankas.

Iš Kantono gauta žinių kad 
vienoj krūvoj sušaudyta 600 ko
munistų, jų tarpe ir sovietų vi
ce konsulas. Kelios dienos prieš 
tai komunistai buvę užvaldę 
Kantoną, bet vėl buvo nugalėti.

Susikirtimuose Kantoną ati
mant nuostolių buvo apie 16,000 
vyru, kurių apie 5,000 užmušta, 
kiti sužeisti.

Meksikonai Lindberghą 
Puikiai Vaišina

Meksikonai nepaprastai iškil- 
n/ngai priėmė garsų Amerikie
tį lakuną Lindberghą. Perėtą 
sekmadienį surengta didelės de
monstracijos jo pagerbimui ir 
bulių arenoj narsus Meksikonai 
matadorai nudurė jo garbei du 
inerzintus bulius.

Kaip tik pa-čekė žinios kad 
Lindbergh ten laimingai nuskri
do, į Meksiką išvyko ir jo moti
na. Ji keliavo orlaiviu.

Lindbergh žada aplankyti ki
tas pietų Amerikos respublikas, 
kurios jį labai1 kviečia.

LIGŲ PERAI GYVE
NO 26 METUS

Londone, Sir William Thomp
son, darydamas bandymus su lį- 
gų perėto, 36 uitotal abghl užkli-

tomobiliu važiuodami išmetė po 
jo kojų nužudytą jo dukterį ir 
nuvažiavo sau.

Paskutinę dieną, tėvą telefo
nu pašaukė ir nurodė kur juos 
pasitikti, jie ten atiduos dukte
rį, bet turi atsivežti pinigus. 
Nurodyta ten būti 7:35 vaka
re. Tėvas ten radosi biskį po 8. 
Po kelių minutų jam pribuvus, 
prie jo automobilio privažiavo 
mažas automobilis. Bankierius 
pamatė savo mergaitę automo- 
bilyjej sėdinčią, bet jam pasakė 
kad ji miega. “Štai tavo duktė, 
duok šian pinigus”, tarė plėši
kai, “ir pildyk visus musų nurp- 
dyrpus. Ji dabar miega.”

Bankierius atidavė pinigus, o 
plėšikai pavažiavę kiek toliau 
išmetė mergaitę iš automobilio 
ir nuvažia’vo. Mergaitė buvo 
negyva, sn abiem kojom nu
pjautom beveik Tpat riešų;

NUSKENDO 40 JŪREI
VIŲ SUBMARINE

Provincetown, Mass. — Baisi 
jurų tragedija įvyko kai Gruo
džio 17 d. kariškas laivas užva
žiavo ant submarine ir jį nu
skandino su 40 ar daugiau jūr
eivių. Submaninas tuoj nuėjo į 
dugną 100 pėdų gilumon.

Tuoj bevieliniu pašaukta iš 
New London, Conn., pagalba. 
Leidosi narai j vandenį ir pasie
kė submariną. Tam tikru sig
nalu, barškinant į submariną, 
narai patyrė kad jame randasi 
šeši vyrai' dar gyvi ir jie susi
rūpinę ar juos išgelbės. Jie pa
klausė ar ilgai ims juos iškelti, 
atsakyta jog daroma viskas kas 
tik galima. Toj vietoj suplau
kė laivai keltuvai ir dirba, bet 
vandtio audringus ir .darbą truk-; 
do. w?ems ten nieko buvo per

Prof. Voldemaras apie Dabartį
(Iš šaulių Sąjungos organo Del to Sovietų Rusija yra įtei- 
“Trimito” Gruodžio 1 d.) kus Lenkijai notą, kurioje ra- 

----- į miai ir atsargiai pareiškiama 
Kaunas. — Paskutiniu laiku kad Rusija negalėtų pasilikt ta

ne tiek daug pas mus kiek už- mi ->ei but« mėginama ginklu 
sienyje pasklido įvairiausių ne-'pakeisti dabartinė padėtis. No- 
ramių gandų apie Lietuvą. Už-^a ne tik Lenkijoj bet ir^itose 
sienio spauda, nežinodama kas (valstybėse padarė didelio tspu- 
ištikrųjų darosi Lietuvoje, pra-. 10, 
dėjo siųsti savo atstovus viską: Lenkijos bandų galimumas, 
patirti vietoje.------------------------Jei Lenkija del tarptautinių są-

Ryšyje su pasklidusiais 'gan-, lygų negalėtų legaliai pradėti 
dais ministeris pirmininkas ir 
užsienių reikalų ministeris Prof. 
Voldemaras Lapkričio 28 d. pri
ėmė spaudos atstovus ir pasi
kalbėjime su jais paaiškino 
svarbesnius einamo laiko klau- 
shpns._ Tokįų klausimų^ .dabar 
yi’a du: 1)‘ ar Lietuvos šiTlfen-

karo veiksmų tai ar negali ji, 
pasinaudodama Plečkaičio akci
ja, suruošti maskarado buki, pa
tįs Lietuviai pultų Kauną? 1 fluk
Rygos spaudoj- Vikonis ir Mic
kus £ aiškiai kaltino Lenkijos 
valdžios atstovus kąAjie žadėję 
emigbantkinS- rte ti-ų moralę bet

nijų namus už stręikavimą.
Charleroi, Pa., distrikte tapo 

įrengta barakai išvaromiems iš 
kompanijų namų streikeriams 
apsigyventi, bet ne visi galės 
į juos persikelti, delei užarešta- 
vimo jų rakandų.

Mercer, Pa. — Netoli čia bu
vo užtvinus viena kasykla ku
rioje radosi apie 150 darbinin
kų, bet jų draugai juos visus 
išgelbėjo. Kasykla užtvino stai
ga, pirm negu kas nors spėjo 
apsižiūrėti. Tik greitai suspė
jus duoti žinią ir stropiai gelbė
jantis visi spėjo gyvi išeiti.

Fcstoria, O. — National Car
bon Co. nauja dirbtuvė, milijono 
dolarių vertės, tapo eksplozijos 
suardyta ir toje nelaimėje už
mušta vienas darbinikas, mir
tinai sužeista du ir keliolika su
žeista lengviau. Eksplodavo ga- 
zas. Užmuštasis ir sunkiai su
žeistieji paėjo iš Clevelando.

Ycungstown, O. — Čia neku
rtos, geležies ir plieno kompani
jos gauna užsakymus pristatyti 
tam tikrų savo gaminių per pir
mą 1928 metų trečdalį, šiose 
dienose gailia užsakymai pri
statyk 22,500 tonų.

Nekurtos geležies-plieno kom
panijos svarsto apie vienijimąsi 
su kitomis. Nekurtos jų susi
duria su finansiniais nedatek- 
iiais ir yra priverstos jieškoti 
išeigos.

Youngstowno distrikte per 
pirmą sekančių metų pusmetį 
yra suruošta planai būdavo j i- 
mui bent $10,000,000 vertės 
naujų dirbtuvių.

Washington. — Kongrese iš
kelta klausimas būdavojimo ir 
padidinimo paštų budinkų įvai
riose šalies dalyse, kuriam tiks
lui reikalaujama paskirti nema
žiau $100,000,000.

Komunistai užimdami Kanto
ną paliuosavo 3,200 kalinių, ku
rie sykiu su jų kareiviais ėmė 
plėšti miestą, persekioti visus 
inteligentiškesnius žmones.

Didelė dalis Kantono buvo su
naikinta ugnies.

Pagrobę Kantoną, komunistai 
turėjo planą užgriebti ir šang- 
bai. Chinus Kantone komanda
vo Rusai ir Chinai komunistai.

Kantono komunistų vadas pa
likęs viską išbėgo Japonijen.to 
jo sukurstyti prasti žmoneliai 
turėjo nukentėti.

Sovietų generalis konsulatas 
priverstas išvažiuoti iš naciona
listų teritorijos kuogreičiausia.

Tas viskas padaryta Gen. Kai 
Šėkui išleidus naujus patvarky
mus, Į kuriuos ineina kuogrei- 
čiausias atsikratymas Chinijoje 
sovietų įtekmės.

Vėlesni pranešimai sako kad 
nacionalistai varo pilną terorą 
Kantone, kasdien sušaudydami 
po šimtą sugaudomų komunis
tų:

47 Žuvo Audrose
Londonas. — Gruodžio 20 d. 

užėjus audroms jurose ir pū
goms sausžemyje Europoj žu
vo apie 50 žmonių. Anglijoje 
žuvo 10, Jugoslavijoje 35, ir 15 
žuvo kasyklos sugriuvime, kas 
įvyko delei staiga užėjusių šal
čių.

Romoj pirmu sykiu pasirodė 
ledas.

javo stiklinėj trubelėj užkrečia
mos ligos perus; dabar juos iš 
leidęs .užkrėtė jurų kiaulaitė ir 
patyrė jog perai po taip ilgo lai
ko yra gyvi ir nuo jų kiaulaitė, 
nustipo, pirmiausia pergyvenus 
visus tos Egos simptomus.

Dabar kįla klausimas ar žmo
gaus kūne sunyksta užkrečia
mos ligos perai, jeigu jis kada 
buvo jais užsikrėtęs. Daleiskim, 
sako, jeigu žmogus sykį sirgo 
raupais, ar tos lige-s perai nu
nyksta jo sistemoje, nors jie 
buna nuslopinami.

Toliau, jeigu perai gali išgy
venti 26 metus, klausimas Ifįla 
kaip ilgai jie dar gali gyventi ir 
ar praeina kada nors pavojus 
užsikrėsti jais.

Londone kasant vietas budin- 
kams užeinama vietos kur buvo 
suversta lavonai žmonių miru
sių nuo didelės plėgos 1756 me
tais. Akivaizdoje Thompspno 
patyrimo, kalbama ar tik nebus 
pavojaus žmonėms susirgti tą 
plėga įšnaujo. Bet kiti bakte
riologai tikrina kad Londono ne
palietė ta plėga daugiau po to 
vieno atsitikimo.

Prieglaudoj Sudegė į 50 
Vaikų

Quebec, Kanada. — Ugniai 
sunaikinus vaškų prieglaudą žu
vo apie 50 vaikų. 33 lavonai 
jau surasta, 21 vaiko dar ne
buvo rasta. Ten buvo 171 vai
kas.

Dar gyvą turėdami:, plėšikai 
privertė mergaitę parašyt tėvui 
laišką reikalaujant kad gelbėtų, 
bet tėvas norėjo su pagalba po
rcijos niekšus sugauti ir mer
gaitę atimti. Niekšai vis išsi
suko ir matydami-i kokius nors 
pavojaus ženklus, nesileido nie
ko artyn, iki gailaus išviliojo 
tėvą visai vieną, bet turbūt ker
šydami už nepildymą jų reika
lavimų mergaitę nužudė, o savo 
pinigus vistiek paėmė.

Gruodžio 21 d. suimtas Wil- 
'iam Hickman, 19 m. vaikinas, 
įtartas tos mergaitės nužudy
me. Namuose surasta žymės 
jo žiauraus darbo ir pripažinta 
kad jis tą butą buvo nusisam
dę.® ir paskui dingo.

Pasirodė kad žmogžudis yra 
dirbęs tame banke kur mergai
tės tėvas tarnauja; vaikinas bu
vo areštuotas už klastavimus če
kių; spėjama, kad jis iš keršto 
mergaitę nužudė tuojau kaip tik 
ją pasigavo, bet pinigų-reikala
vo gal but kad turėtų už: ką to
li pasišalinti.

Numarinta Mergaitę be 
Smegenų

Chicagoj' šiose dienose gimė 
vienai motinai mergaitė, kurią 
daktarai pripažino neturint jo
kių smegenų ir leido jai mirti 
vietoj gelbėti jos gyvastį. Dvy
lika metų atgal Chicagoj buvo 
kitas atsitikimas kur daktaras 
•Haiselden atsisakė daryti ope
raciją kūdikiui po gimimo gel
bėjimui gyvasties, nes kūdikis 
buvo bevilčiai raišas. Tada bu
vo spaudoj kilę didelės diskusi
jos: ai' daktarai turi gyvastis 
gelbėti, ar elgtis taip kaip pasi
elgė Dr. Haiselden, jeigu pana
šus atsitikimas pasitaiko.

pirmą dieną, bet paskui pradėjo 
pritrukt oro. Bijoma kad ir li
kusieji vyrai mirs nuo užtroški- 
mo iki bus galima juos iškelti.

Kadangi submarinas išdalin
tas į kelis tandžiai užsidaromus 
skyrius, kuri dalis liko nepra
mušta ten dar liko gyvi.

1925 metais buvo kita didelė 
nelaimė su Amerikos submari- 
hu: S-51 buvo sumuštas Itališ
ko pasažierinio laivo ir nusken
do su 33 jūreiviais tuose pašiuo- 
se vandenuose, Atlantike.

Kovo mėn. 1915 metais Ho
nolulu vandenuose, Pacįfike, su 

i sumbarinu prigėrė 21 Ameri
kos jūreivis.

Viso Suv. Valstijų sumbari
nu nelaimėse šiuose laikuose 
žuvo 70 jūreivių be karo.

Veja ir Trockio Draugus 
, Maskva. — Komunistų parti
jos kongresas nubalsavo išmesti 
98 žymiausius opozicijos vadus 
i;š savo partijos. Tarp jų yra 
Rakovskis, buvęs sovietų amba
sadorium Prancūzijoje; Kame
nev, Kari Radek ir daugybė ki
tų. Jie visi palaiko Trockio ir 
Zinovjevo pusę.

šitokiam “mėtymui” einant 
kiekvienam aišku kad ne tik ant 
tiek komunistų partija susilp
nėja, bet dar ant tiek jų priešų 
pasidaugina, ir tikrai reikia ti
kėti kad komunizmas, iš didelės 
kamarotystės Rusijoje susikū
ręs, ir suirs iš tų pačių ka- 
marotų didelės neapikantos.

Rėmus Išteisintas
Cincinnati, O. — George Rė

mus, kuris turėjo gražią ateitį 
kaipo advokatas, bet jc,s išsiža
dėjęs patapo vienas iš pažy
miausių Amerikos šmugelnin- 
kų-butlegerių, tapo išteisintas 
už nužudymą savo pačios, kurią 
nušovė anksti šį rudenį. Tar
dytojai pripažino jį nepilno pro
to. Dabar bus tyrinėjama jo 
protiškas stovis ir jis gali atsi
durti beprotnamyje, jeigu ir iš
sisuko iš mirties bausmės už žu- 
dystę nuduodamas bepročiu.

Neprisikėlė...
Benton Harbor, Mich. — Čia 

mirė Benjamin Purnell, 26 m. 
amžiaus senis, Dovido Namų ti
kybos sektos galva. Jo pasekė
jai užtylėjo jo mirtį nuo val
džios žinios ir per kelias dienas 
laukė jo prisikėlimo iš numiru
sių, tikėdami tikrai kad jis pri
sikels. Bet senis neprisikėlė.

Jis mokino kad jis vadovaus 
144,000 ištikimųjų kurie yrą be 
nuodėmės, o kiti visi mirs.

kija ginčas gali virsti karu, ir 
2) kaip tas ginčas atsiliepia 
krašte.

Ar galį mus Lenkai pult. Apie 
Lenkų ruošimąsi pulti Lietuvą 
daugiausia žinių duoda Rusijos 
-panda, kurias Berlinas tik kar
toja; mažiau apie tai rašo kit- 
vakarų spauda. Vyriausybe 
‘.vertinimu, tokio karo galimyb" 
ąedidelė. Deį to kad paskutiniu 
laikų Lietuvos-Lenkijos sail® 
kai reguliuojami eile tarptauti
nių aktų. Suvalkų sutartis, ku
rioje pasakyta kad abi valsty
bės ginčus turi spręsti ramiu 
būdų. Želigovskio smurtas šią 
sutartį kiek pakeitė, bet visai 
nepanaikino jos. Antra, Lietu
vą ir 'Lenkiją yra Tautų Sąjun
gos nariai ir joms sąjungos pak
tas uždeda pareigą nekelti ka
ro be sąjungos žinios, neatlikus 
'tam tikrų formalumų. Be to 
dar Lenkija ir Lietuva atskirai 
yrą davę Sąjungai pasižadėji
mus nespręsti ginčų karu.

Pavojus Tautų Sąjungai. Są
junga turėdama žinių apie karą 
turėtų atlikti taikinimo darbą, 
ir jei tai nepavyktų tai karą ga
limą butų pradėti tik po 'trijų 
mėnesių. Anksčiau kaip for
malumais nustatyta, valstybė 
pradėjus karo veiksmus atsidur
tų karo būklėj su visomis Tautų 
Sąjungą sudarančiomis valsty
bėmis. Jos turėtų nutraukti 
ryšius su tokia valstybe. Jei 
Tautų Sąj-ga nepajiegtų sulai
kyti karo veiksmų tai savaimi 
■iškiltų ir jos gyvavimo klausi
mas. O Tautų Sąjungos išardy
mas reikštų naują Europos ka
rą. Ar Lenkijai bus leista tai 
daryti ?

Sovietų Rusijos vaidmuo. So
vietų Rusijoje, "Lietuvių-Lenkų 
ginčas įvertinamas kitaip; Ten 
numatoma jo didelis konfliktas.

ir kitokią pagalbą. Kadangi Ry
gos kongrese dalyvavusių skai
čius nesiekė ■ 40, tai aišku kad 
iš jų bandos nesudarysi kuri ga
lėtų kovoti su reguliare kariu- 
mene, šiaip sudaryti bandą nė
ra lengvas dalykas.

Kariumcnei su karium'en.e ko
vojant yra karo belaisviai, bet 
kovojant su banda juridiškai 
jokių belaisvių negali būti. Gau
jos dalyviai nelaikomi belais- , 
viais ir tuojau šaudomi. Jeigu 
gi Lenkija teiktų paramos ban
doms, byla vėl atsidurtų Tautų 
Sąjungoje. Del to ir šis mas
karadas Lenkams sunkiai įma
nomas, nes atsakomybę už ji 
Lenkijai tektų ta pati, o kąlti- 
nimai del begėdiško pasityčioji
mo iš tarptautinių prievolių bu
tų didesni.

Psichologinis momentas taip 
pat nekalba už karo galimumą. 
Kas ilgai graso karu tas rimtai 
apie jį nemano. Jeigu Lenkai 
ruoštųsi pulti Lietuvą tai jie da
rytų tai slapta ir pultų staiga, 
tik tada galėtų laimėti, nes 
Tautų Sąjungos organai nesu
spėtų taip greitai veikti ir butų 
pastatyti prieš įvykusį faktą.

Tuo tarpų apie Lenkijos gra
sinimus karu perspėta atatin
kami tarptautiniai, organai ir 
padaryta visa eilė apsigynimo 
pasiruošimų. Iš to viso Prof. 
Voldemaras nedaro išvados kad 
karas butų galimas, bet ir ne
neigia bandų pasirodymo gali
mumo. Jos nebūtų tiek pavo
jingos ir jų likvidavimas dau- 
giausia butų vidaus reikalas.

Gandų tikslas. Pilsudskis y- 
ra pasakęs kad norįs sureguliuo
ti santikius su. Lietuva dar šį
met. Kadangi tuo tikslu Lietu
vos pagrobimas nėra galimas 
tai pradėta veikti bauginimų ir

(Pabaiga ant 7-to pusi.)
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Su pagalba “DIRVOS” ADMINISTRACIJA

SANSK
Nuteista mirtin. Du vyrai 

nuteista mirti' elektriškoje kė
dėje už nužudymą Rocco Famia. 
iš Hazlewood, pereitą Rugpjū
čio mėnesį. Nuteistieji yra Vin- 
denzo Ciccio, 32 m., ir Oresta 
Delfonte, 30 m., abu iš Clairton.

Nužudyto žmogaus našlė, ku
ri teisme sakė jog jai buvo grą- 
sinama nužudymu jeigu ji teis
me liudys prieš žmogžudžius, 
vistiek liudijo ir buvo svarbiau
sia liudininkė. Ji pasakojo to
kią istoriją. Apie metai laiko 
atgal tiedu nuteisti vyrai pasa
kojo jos vyrui kad “ji lakstanti 
su kokiu tai senu vyru” ir jeigu 
jis (jos vyras) nenužudys jos 
už tąįjtaį jis pats bus nužudy
tas. Ji phsakė kaip tą rytą ka
da jos vyras buvo nužudytas ji 
išgirdo šuvius ir tuoj pamatė 
nuo jų namų bėgančiu tuos du 
nuteistuosius ir jos vyras krito 
mirtinai sužeistas. Jis rengėsi 
eiti j darbą, o užpuolikai priėję 
prie lango ėmė šaudyt.

Upių judėjimas. Per Lapkri
čio mėnesį Pittsburgo distrikte 
Allegheny, Monongohela ir Ohio 
upėmis pergabenta 3,182,889 to
nai medegos. Iš jų 2,020,004 
tonai' pergabenta Monongahela 
upe, 823l,910. tonai Ohio upe ir 
338,975 tonai Allegheny upe.

Svarbiausią vietą užima ang
lis, smėlis, koksai, žvyras ir ge
ležis bei plienas.

Aukos angliakasiams. Pitts
burgh Press dienraštis ir cen
treline darbo taryba varo plačią 
kampaniją aukoms streikuojan
čių angliakasių šeimynoms pa
gelbėti. Renkama pinigai ir ki
tokį daiktai g -

Dingo įrodymai prieš ■Biet'u- 
yių Klubą. FėBeraliam teisihe 
atsibuvo byla Lietuvių Klubo iš 
MOmestead, kur prohibicijos a- 
gentai įkaitino klubą už parda
vinėjimą svaiginančių gėrimų ir 
už norėjimą papirkti agentus 
po to kai klubas buvo sugautas 
laužant prchibicijos įstatymą.

Klubo valdyba, Vincas Piku
lis, pirmininkas, Pranas Man- 
kelis, sekretorius, ir Petras 
Jurgaitis, užžiurėtojas, atrasta 
kaltais norėjime papirkti prohi
bicijos agentų. Liudymas prieš 
dubo valdybą buvo sužymėti pi
nigai, 245 dolariu. Bet po nu
teisimo/klubo valdybos, tie su- 
symėti-pinigai ėmė kur tai ir 
lingo.
licijos viršininkai įieško tų pi- 
rigų.
eitais dokumentais viename vo
te, bet kada paskiau dokumen-

tus imta sortuoti pinigų nebu
vo. . -

Nušovė vaiką. Lenkai vaikai 
pasiėmę iš namų revolverį ir 
nusinešę į tvartą,' bežaisdami 
vieną savo draugą, 15 metų stu
dentą, nušovė.

KALĖDŲ DOVANA 
“DIRVAI”

Pranas Zeleckas iš Johnston 
'City, III., užrašė “Dirvą” me
tams Alb. Jodvalki.ui, Zablackų 
k., Degučių p., Ežerėnų ap.

Juozas Marčiulionis iš Anso
nia, Conn., užrašė “Dirvą” me
tams A. J. Marčiulioniui į Pa- 
šventupio k.; Pakuonio v., Kau-; 
no ap.

J. Linkaitis iš Scranton, Pa., 
užrašė “Dirvą” metams A. Wie- 
zevickui, Tunkhannock, Pa.

A. Oleknavičius iš Akron, O., 
užrašė metams “Dirvą” K. Ju
revičiui Akrone.

M. Bulkevičius iš Northamp- 
to, Mass., prisiuntė $3.25: du 
dolariu už savo prenumeratą ir 
$1.25 už “Juodą Karžygį”, ku
rį pats sau pasidovanoja Kalė
doms.

F. Stanley, iš Chičagdš, pri
siuntė $3.50: 
tams, už 
“Vanago

Mikas
“Dirvą”

už “Dirvą” me- 
“Juodą Karžygį” ir už 
Plunksną”.
Sėlius, vietinis, užrašė 
metams savo giminei

Petrui Salui į Brockton,, Mass. , 
Marė Bagdonienė, vietinė, už

rašė metams “Dirvą” A. Bazi- 
liui, New Lime, Ohio.

V. K. Kiveris iš Meriden., 
užrašė' “Juodą Karžygį” Marce-! 
lei Pinevičienei, Dumbavoj, Še
duvos p., Panev. ap., prisiųsda- 
mss $1.25. - į

Slapti agentai ir prohi-

Pinigai buvo sudėti su

REITU laiku “Dirvos” Redakcija turės svarbų pra
nešimą savo skaitytojams. Geistina kad kuodau- 
giausia Amerikos Lietuvių apie tai sužinotų, to
dėl šiuomi prašoma visi “Dirvos” skaitytojai ir 

rėmėjai padaryti “Dirvai” vieną lengvutę malonę — su
rinkti iš savo kolonijos kuodaugiausia antrašų savo drau
gų ir pažįstamų ir prisiųsti. Siųsti antrašus tiktai rimtų 
žmonių, vyrų ir moterų, kurie mėgsta skaitymą ir kurie 
dar “Dirvos” neskaito.

Kas prisius nemažiau 100 gerų teisingų adresų gaus 
gražią dovaną — “JUODĄ. KARŽYGĮ” — abu tomu. 
Už 50 adresų gaus bile knygą vertės 50 centų.

Kadangi antrašai greitai reikalingi, prašoma ilgai 
netęsti, bet-siųsti tuojdu. Antrašus reikia surašyti aiš
kiai, ir kad vardas ir adresas butų surašyta ant vienos 
eilutės, ant kitos kitas, ir tt. Ant to lakšto viršaus para
šykit savo pilnus antrašus ir daugiau nieko ant jų nera
šykit.

ANTRAS DALYKAS: Neužmirškit saviškių Lie
tuvoje ir kitose pasvietėse: jiems nuobodu be laikraščių, 
be gerų skaitymų. Užrašykit jiems “Dirvą” metams ar
ba pusmečiui. Nepavydėkite jiems to kuo patįs taip 
džiaugiatės. Kuriems turit “Dirvą” užrašę, atnaujinkit 
jų prenumeratas. Atnaujinkit SAVO prenumeratas.

DETROIT
PAJIEŠKOJIMAI

Jiėškcma šie asmenys gyve- 
ianti Amerikoje:

Vaitkus Vincas. Atsiliepė jo 
brolis Reimundas Vaitkus Lie
tuvoje.

Jckubauskas Dovidas iš Mer
kinės miestelio, Alytaus ap. Gy
veno kadaise Chicagoje.

Zuikis Andrius iš Skaudvilės' 
v., Tauragės apsk. Gyveno Ke
wanee, Ill. Atsilepė jo žmona.

Kellert Rafael iš Šilutės, Klai
pėdos krašto. Gyveno kadaise 
Chicagoje.

Aukščiau išvardinti asrtiens 
prašoma atsiliepti, ir kiekvienas 
kas ką nors apie juos žinotų 

prašomi suteikti žinių.
Lietuvos Konsulatas

608 So. Dearborn St.
Chicago, Ill.

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

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

Del informacijų rašykit:—Dept. D.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 Broadway New York

(2-8)Eirnyi is^tcig.ta nuo 1§72

Automobilių nelaimės. Iki pa
migai pereitos savaitės Detroi- 
e automobilių ii' tramvajų ne- 
aimėse 1927 m* užmušta 401 y- •i — — t - ppata. . . " ■ (

Nuo netikėtų mirčių kituose 
Įsitikimuose mieste mirė 224 
•patos mažiau negu nuo auto- 
aobiliių. I]d Gruodžio 15 d. po
nija šįmet nuošvė 41 ypatą ir 
teturi policijantai tapo banditų 
sušauti, šiaip netikėtų užmuši
mų buvo 132, arba viso šį metą 
atokių netikėtų mirčių buvo 
77. (Čia neįskaityta mirę nuo 
gų ir nelaimėse darbuose.)
Susirėmimuose su užpuolikais 

užeista 59 piliečiai ir policijan- 
ai iki Gruodžio 15 d., o nelai
minguose atsitikimuose gatvėse, 
u automobiliais ir tramvajais 
■•užeista 11,947 ypatos.

Dingo parubežio sargybiftis. 
Nežihomu budu ir be žymių din- 
;0 parubežio laivo patrolis. Jo 
aivo likučiai rasta sekančią die
tą, bet jo nerandama. Mano- 
na kad jį šmugelninkai sugavo 
r nužudė, o laivą paleido plau
kti į krantą ir sudužti. Jis bu
vo pasileidus vytis vieną nužiū
rėtą laivš.

Du negrai nuteista už nužu
dymą vieno policijanto 
krautuvės patarautojo. 
tėjo gaują iš keliolikos 
kurių jauniausias buvo 
vaikiščias.

ir vieno 
Jie tu- 

vyrukų, 
16 metų

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuviu Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija S&iienytose Valstijose, 
kurios turtasSiekia 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 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikražtj “T4- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės iiuė adresui

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
807 W. 80th Street N*w Yerit, Ws 1-

; Suspardė slaugę. Receiving
1 ligonbutyje buvo paguldytas, 
: perštautas 17 metų amžiaus plė- 
Į šikas. Kaipo ligonį, jį atsar- 
E giai ligino paskirta prie jo slau- 
j gė. Bet apsveikęs banditas no- 
J rėdamas iš ligoninės pabėgti ir
3 ištrukti nuo bausmės, pataikęs 
j progą slaugę spyrimu norėjo 
J parmušti ir paskui bėgti laufen, 
Į bet jo nelaimė, slauge įstėn- 

. j.'gč jį nugalėti ir vyrukui ištruk-i 
j ti -nepSvyko.
2 Ligohbučiai pradeda steigti

geležimis aptvertus kambarius 
I laikymui kriminalistų ligonių. 
Iki šiolei prie tokių ligonių buvo l

pastatyta policijahtaš saugoti, 
bet’delei jų daugelio pasikėsi- 

, nimų pabėgti ir net, kaip patir
ta/ paskutiniu laiku, kitų sužei
stų kalinių draugams1 kėsinan
tis įsigauti į ligonbutį ir juos 
su šautuvais išsigabenti, reika
linga imtis Saugesnių priemo
lių.* -.'.'k T' >

Laike didėlių šalčių pabaigoj 
pereitos savaitės Detroite suti
ko mirtis trįs ypatos, ketvirtas, 
67 metų senelis, sudegė besišil- 
dydamas prie pečiaus.

Vanagiški 
Linkėjimai

lin-Visiems Lietuviams 
kiu Linksmų Kalėdų ir Lai
mingų 1928 metų!

A. Vanagaitįs-ra-

VANAGAIČIO JUOKU
KELIONĖ -

DELEI ŠERNO 
PAMINKLO

Komp. A. Vanagaitis pradeda 
naują savo juokų vakarų kelio
nę ir atlankys šias vietas:

Jau praslinko ilgokas laikas 
kai mirė ir palaidotas tautiško
se kapinėse Chicagoj Lietuvių 
kultūros žvaigždė, rašytojas Dė
dė šernas. Bet Chicagiečiai dai’ 
neįstengė ant jo kapo pastaty
ti paminklo nei už keletą dola- 
rių. O tas buvo lengvai galima 
Ihicagiečiams padaryti. Patįs 
vieni be pagalbos išlaukinių ko- 
!onijų galėjo keletą desėtkų do- 
ariu sumesti ir butų galėję pa

minklą turėti. Juk visa Lietu
vių^ spėka gyvena Chicagoj: in- 
tęnaentija, profesionalai, turtin- 
Ipbiznieriai, radasi daugybė or-, 
ganizacijų. Visiems jiems Dėdė 
Šernas buvo galima sakyti arti
mu draugu ir pažįstamu. Bet 
visi jie laukė ir nieko neveikė, 
kad net prisiėjo kreiptis į visas 
kolonijas tuo reikalu.

Geros valios Dėdės šerno 
draugai matydami kad nei kapo 
žymės neliks pakol seneliui bus 
pastatyta koks nors paminklas 
nuo Chicagos 'Lietuvių, ėmėsi 
šauktis į plačią Lietuvių visuo
menę prašydami aukų tam mu
sų kultūros žvaigždei paminklui 
statyti.

Tiesą pasakė vienas Chicagie- 
tis aiškindamas jog pas Chica
gos Lietuvius visko yra, pinigų, 
inteligentų, stambių bizriierių, 
daugel visokių draugijų bei klu
bų, bet vieno dalyko pas juos 
mitoka — tai idėjos ir idealistų. 
Tas posakis turbut bus gana 
teisingas, nes tą liudija velionio 
Dėdės šerno kapo apleidimas.

J. A. Urbonas.

Gruodžio 28 —
Gruodžio 30 —

Montello, Mass 
Nashua, N. H.

men.:
1
2
6
8

11
13
14
15
18
22
25
27
29

Sausio
d. — Lawrence, Mass.
d. — Lowell, Mass.

— Athol, Mass.
— Worcester, Mass.
— Westfield, Mass.
— Hartford, Conn.
— New Britain, Conn.

d. — Waterbury, Conn.
— Ansonia, Conn.
— New Haven, Conn.
— Norwood, Mass.

d. — Providence, R. I.
d. — Boston, Mass. |

Visos kolonijos turės linksmų 
vakarų. Vanagaičio dainos ir 
juokai visiems patinka. Lanky
kitės gausiai.

d.
d.
d.
d.

d.
d.
d.

Užuojautos Laiškas
J. Sakalui Daytone

Mes Lietuvos tautiečiai, Dra
gūnų apielinkės darbininkai, su
žinoję iš “Dirvos” kad musų di
dį rėmėją J. Sakalą ištiko ne
laimė, kad jo žmona tapo apim
ta sunkios ligos, apgailaudami, 
to išreiškiame savo užuojautą, 
o tamistos žmonai linkim iš šir
dies kuogeriausios sveikatos ir 
ilgo gyvenimo.

Pr. Žebrauskas
Dragūnų k., Sihtąutų v. šakių a.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kalnią — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Rūpinkitės apie T. M. D. 
Ceiitro Valdybą

Trumpu laiku turės prasidė
ti Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
centro valdybos nominacijos,
nes sekančią vasarą įvyksta T. 
M. D. seimas, kur turės būti 
užtvirtinta centro valdyba. Iki 
to laiko turės būti jau pasibai
gę ir rinkimai.

Centro sekretorius tuoj pra
dės siuntinėti nominacijų blan
kas. Kuopos privalo stengtis 
nepražiurėti to dalyko, bet kaip 
tik gaus blankas šaukti narius 
į susirinkimą ir atlikti nomina
cijas, o po to tuoj siųsti blankas 
atgal centro sekretoriui kad ga
lėtų paklaust nominuotų žmonių 
ar jie apsiima kandidaduoti į 
tokį ar tokį TMD. urėdą. Vis
kas tas užima laiko, todėl kuo
pose neprivalėtų būti gaišavi- 
mo. ,

Ką nominuoti?
Iš senų patyrimų žinome kad 

nominavihias bile nario, saky
sim savo kuopos nario, kurįs nei 
netiktų nei neapsi'ims į jokią 
valdyboj vietą, yra tik dykai iš
mėtymas balsų ir apsunkihimas 
centrui darbo.

TMD. nėra politiška organi
zacija ir joje negali būti varžy
tinių. Organizacijoje yra kelio
lika ir labai prakilnių ir pasi
darbavusių apšvietai narių, ku
rie per eiles mėtų vedė ir palai
kė Draugiją. Atėjus laikui no
minuoti, daugiau apsipažinę su 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos in
teligentija nariai gali atsistoti 
ir paaiškinti, rekomenduoti ir 
patarti kas geresni butų į val- 

jj^Jybą ineiti. Gali būti net ap- > 
. ^dislr&suojama žmonių tinkamu-į 
I mai arba ne, ir vietoj ką kiek- 
’ vienas narys nominuos sau po 

kandidatą j kiekvieną valdyboje 
vietą, užtektų nominuoti 
arba keturias ypatas per 
kuopą į kiekvieną urėdą.

šįmet musų Draugijoje 
rado dvi pusės, ačiū nelaimin
gam Gruodžio 17 dienos prieti- 
kiui pereitą metą.

Paprastai organizacijose ir 
visur, kur tik yra dvi pusės, 
viena ir kita bando savo prie
šingą pusę nugalėti jos smerki
mu ar tam panašiais nekultu- 
riškais budais. Bet mums rei
kėtų elgtis kitaip: jeigu katras ' 
nori ineiti į TMD. centro valdy-i 
bą privalo pasirodyt ne kaip ga- Į 
biai, pasislėpęs po slapivardžiu, 
moka laikraštyje kitus pasmer
kti, bet kaip jis yra sumanus ir 
galįs gero padaryti Draugijai 
paėmęs vadovauti.

Visur tas turėtų būti daro
ma, ne tik kultūriškose organi
zacijose bet ir politiškose, ,kur 
tik priklauso kultūriški žmonės. 
Reikia mokytis laimėjimų siekti 
savo nuopelnais, o ne kitų klai
domis ar primetimais jiems ko 
nors gi’ažiai išgalvoto.

Kokios kur permainos įvyks 
ar iškils, jos bus tik laikinos b' 
nenustatančios tvarką ant visa
dos. Bet iritisų Draugija turi 
gyvuoti vienodam ir nustatytam 
tikslui: apšvietai.

Esti sumanymų kad T.M.D- 
imtų leisti tokias ar kitokias 
brošiūrėles. Tos brošiūrėlės, su
prantama, turėtų būti tokio tu
rinio kokių įjalvų rastųsi Cen
tro valdyboj. Tas reikštų kei- 
tinėjimąsi brošiūrėlių pagal 
nos reikalavimų. O tokios bro
šiūrėles leidžiamos partijų; jei
gu partijos neleičlžia jų tai reiš
kia nfeturi iš ko. Ar tada tei
singa butų įlindus į kultūrišką 
organizaciją jos fondus naudoti

partijos propagandai?
Mažai yra tokių narių, bet jų 

yra, ir jie tą padarytų jeigu tik 
turėtų musų Draugiją savo ran
kose. Socialistai tą darė po 
1905 metų, nes jie tada buvo įsi
veržę į TMD. centro valdybą. 
Tie laikai, tų laikų leidiniai, yra 
lyg kokia dėmė ant musų orga
nizacijos tyros apšvietos kūno.

Waukegan, Ill.
TMD. 13-ta kuopa laikys sa

vo susirinkimą Gruodžio 30 d., 
nuo 7:30 v. vakare, Kazio Am- 
braziuno. name, 845 So. Lincoln 
st. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes tai bus metinis su
sirinkimas, buk renkama nauja 
kuopos valdyba 19Ž8 metams.

Kviečiu visus atsilankyti ir 
atsivesti naujų nariui

J. Misevičius, Sekr.

DAUG LAIMĖS JUMS, 
BRANGUS TAU

TIEČIAI

tris 
visą

atsi-

“Garbė Dievui aukštybėse, o 
ramybė ant žemės geros valios 
žmonėms!”

Jau du tūkstančiai metų kaip 
ši giesmė skamba krikščionių 
tarpe, du tūkstančiai metų kliip 
gimė Kristus, kuris pasiėmė 
kūnyti žmonėse artimo meilę, 
vienybę, lygybę ir dorą.

štai metai prabėgo kaip van
duo, vieni metai mums arčiau 
liko prie grabo. Bet ar išpil- 
dėme žmonišką priedermę, ar 
pažengėme toliau iš neprotingų 
gyvių kultūros? : Nė, ne tik pa
saulis nepaliko žmoniškesnis, 
/be| dari. -žvėrįškesnis.. Visose JL_ 
Tautose nėra ramybės, visi iš; ips 
alkę savo artimo kraujo ir aša
rų. .' ■

Musų tauta, kuri kėlėsi iš . 
grabo, kuri atgavo savo gyvas
tį nesidžiaugia ja, nesirūpina tą | 
gyvastį palaikyti, bet pati savy
je stengiasi užsismaugti.

Nedidelė tauta esame, bet su
siskaldę į keletą desėtkų parti
jų. Partijos, būdamos pilnos 
pagiežos viena prieš kitą, sten
giasi iš tautos valdymo pasinau
doti, o kiti tuo tarpįft'tuį^džti 
“Kam jie naudosįsAverčiau aš”.

Iš to kilo pykus, pagieža ir 
nesantaika ,taupoje.

Kuomet mes riejamės tarpe • 
savęs, tu© tarpu Lenkiškas aras 
išskėtęs sparnus, išsižiojęs ir į 
atstatęs savo aštrius nagus ty- | 
ko įsikibti į 'Lietuvos kūną.

Aš esu tikras kad nei vienas 
geros valios Lietuvis Amerikie
tis nenori, kad jų gimtinis kraš- . 
tas patektų po plėšrių Lenkų 
globa. Pasveikinu jus ne vien 
savu balsu, bet viso tūkstančio, 
kurie spiečiasi mano sutvertose 
draugijose. ĖSu įgaliotas jus 
pasveikinti su Kalėdų ir Naujų 
Metų šventėmis. Linkiu jums 
laimės, išvysti savo šviesų gy
venimą, įkūnyti tarp savęs vie
nybę. Ką padarysi kad žmogus 
tarp kilnių darbų, turi ir silp
nas puses. Todėl mes vieni ren
giame perversmus, kiti tam pri
tariam, politikaujame pureną 
politiką, vienas kitus šmeižia
mo, o tas viskas kitataučiams 
davė progą pamatyti kokie mes 
esame nekultūringi.

Bet kada dabar išoriniai prie
šai tyko musų tėvynės laisvę pa
grobti tai visi blaivų pažiūrų 
tautaiečiai: tautininkai, kriks- 
čionįs, socialdemokratai ir sp- . 
cialištai susitelkime j bendrą 
viėhybę ir parbdykiihė pasauliui 
kad mes mokame savo laisvę ap
ginti. P. Kriukelis.

t

GERB. SPRAGILĄ 
Į ŠVENTAS KAI 

ŽĮii^ Dievulis J 
nors Kolumbis ati 
riką, kad joje atsi 
gybė fabriką ir kac 
visokių daį'kų, ir 
biznieriai norės 
parduot ir pasidar 
tai padarė Kalėdai 

Į ’Amerikoj Kalėdt 
Įveik tokia šventė ! 
rvcj jdmarkas, ku 
įprasiteivįžifl ikLf 
cento. 
k'Kalėdų niekas

Iranu laiko.
I Ir gerb. Spragile 

lis ir visų kitų šonl 
ir tie kurie jau p 
kurie dar ne — la 
ledų dėlto kad nori 

j ranu. Artinasi K; 
žwus negali gat 

krautuvių lanj 
ttapštydamas pal 
Ivo šonkauliui nuĮ 
padovanosit Visur 
mislini ir galvoji ir 
laupai pinigus kad 
iisnę dovaną, kad 
jau nupirkus ir le 
pnėdinus.

Ale kai dovanas 
paduodi tai vėl p 
kalbos: tai ne tą 
ko labiausia reiki; 
nupirkai ko tikėja 
fflano skonį pataikė 
sai pigų nupirkai, 
brangus tai perbr 
parnešei visai tą k 
įėjo.,..

Taip yra su visa 
I misomis: šonkauliai, 

sūnėnus. .
Turi giminę, reik 

Wną, ba ji tau į 
Pirkt ir jeigu nuo t 
jaus t|u bus šarma 
gu kuo giminei m 
padovjfioji, o ji tav 
šta tai piktumas.

Jeigu vaikinas 
merginai pigų daik 
m'islina kad jis jos 

Jis duodamas jai K< 
Į vaną hijo kad kiti 

■ nepriėstų ir jo do1 
I butų be reikšmės 
B nuperka brangią, 
B kam netaupo pinig



D I R V A

s propagandai!
i yra toltiii narių, bet ję 
jie tą padarytų jeigu į 

musą Draugiją savo r®. 
Socialistai tą darė p 
tą, nes jie tada bm jj. 

TMD. centro njįį 
ai, tą laiką leidiifaįp, 
a dėmė ant 
tyros apšvietei k®,

SANSKRITO GALVOSŪKIAI Į
Sugalvojo gerb. Spragilas į

Čia bus talpinama sakiniai senovės Sanskrito kalba, gimi- 4 
ninga Lietuviams. Atidžiai suskirstykit šiuos Sanskrito > 
žodžius j Lietuviškus, ir gausit iš jų jums gerai žinomus i 
Lietuviškus sakinius. »

GALVOSŪKIS No. 5 ' i

aukegan, UI.
,3-ta kuopa laikys sa
kinų Gruodžio 30 i, 
v. vakare, Kazio Ab- 
’ane, 845 So. Lincoln 

i w malonėkite alsi- 
nesAtas metinis su- 
^ ■k’t'rakama nauja 
valdyba % me(ams. 

iu visus ir 
naują Danį

J. Misevičius, SėB.

NES PJA ŪKĮ V ANDE NIRAS IPAT SGER SI
(Lietuviški žodžiai ir jų raidės eina ištisai, be sumaišymo.)
Kas teisingai išris šitą galvosūkį ir prisius juos iš dviejų numerių, 
su 5 savo draugų adresais kurie “Dirvos” neskaito gaus DYKAI 
knygelę “ŽMONIŲ LIGOS” (pridėkit 2c štampą persiuntimui)

GALVOSŪKIS No. 2 BUVO TOKS:
“Nauja šluota geriau šluoja.”

GERB.

GŪŽTELE

G LAIMĖSIU^
ANGUS TAU-

TĖČIAI
ė Dieiui aukštybėse, o ' 
ant isnės geros valioj 

s!” j
u tukstačiai n»įT» 
nė skania krikšofiį 

u tūkstančiai metų 
ristus, koris pasiimi ■ 
žmonėse artimo meile,: 
lygybę ir dorą.
etai prabėgo kaip ra
il metai miiins arčiau 
grabo. Bet ar išpil- 

ohišką jnėdermę, or 
; toliau iš rieprotinfi i 
;uros? Nė, nė tik.fi-] 

palikti žmoniškesnis, 
.žvėijškįeshiu., 
•ra ramybės, visi B- 
artimo kraujo, ir »

*--------------- :-------------------------------------------------------- ■-----------" —

I vei....
Ale yra ir tokių merginų 

kurios prieš Kalėdas susi
draugauja su daugybe kad 
tik daugiau dovanų surink
tų. Ir yra daug tokių vai
kinų kurie prieš Kalėdas 
pameta visas savo meilužes 
kad nereikėtų nieko joms 
pirkti.

Boba nuėjus į krautuvę 
nuperka savo diedui rainas 
pančiakas arba kaklaraikš- 
tį iš tokių spalvų kokių jis 
savo amžyje nematė. Tada 
bara ją už mėtymą pinigų 
ant nieko, ba jis tų dovanų 
visai nenešios.

Geriausia tai gerb. Spra-

luta, kuri kėlėsi, ii 
i atgavo savo gyvas- 
ilgia ja, nesirūpins Ii 
laikyti, bet pati savy- 
si užsismaugti.
ė tauta esame, bet si- 
keletą desėtkų parti- 

ijos, būdamos pita 
/iena prieš kitą lia
utos valdymo sy
ti tuo tarpĮAmfe 

naudosisAYereirf 
ilo pyUns, pagiriu 
.,tautoje.
mes riejamės tarpe 

tarpu Lenkiškas arai 
laimus, išsižiojęs ir I 
io aštrius nagus ty- 
į 'Lietuvos kūną, 
kras kad nei vienas 
Lietuvis Amerikie

ti ją gimtinis kraš-. 
po plėšrią Lenkų 
tikinu jus ne vien 
et viso tūkstančio,, 
i mano sutvertose 
Ėšu įgaliotas jus 
i Kalėdų ir Naują | 

uis. -Linkiu jums 
i savo šviesą gy
ti tarp savęs vie- 
arysi kad žmogus 
arbų. turi ir silp- 
‘del mes vieni ma
sinus, kiti tainiri- 
ūkaujame purvfc? 
nas kitus šmeižia- 

riskas kitataučiais 
paraityti kokie mes 
turingi.
dabar išoriniai prie- 
iu tėvynes laisvę pa
vis! blaivą pažintą 

tautininkai, krikš- 
ildemokfalai ir i’b- 
’ ' t’ ’ i' k H ~ sitelkime į bendrą 
arodykime pasauliui 
tame savo laisvę ap-

P. Kriukelis,

B GERB. SPRAGILAS APIE 
f/ ŠVENTAS KALĖDAS

Žin'čję Dievulis kad kada 
I nors Kolumbas atras Ame- 
| riką, kad joje atsiras dau- 

gybė fabrikų ir kad pridirbs
K visokių dalykų, ir kad juos 

biznieriai norės brangiau!
E parduot ir pasidaryt pinigo]
E, tai padarė Kalėdas.

^Amerikoj Kalėdos yra be- giluTsu savo šonkauliu. 
fe veik tokia šventė .kai Lietu- 
į-voj jomarkas, kur’ žmonės 
i prasilcidžia iki paskutinio 

* cento. ■ b?'
S Kalėdų niekas nelaukia 
P kai po švenčių,, alę kaipo do-
■ vanų laiko.

Ir gerb. Spragilo šonkau
li lis ir visų kitų šonkauliai — 
t ir tie kurie jau prisegti ir

kurie dar ne — laukia Ka
lėdų dėlto kad nori gaut do-

I /anų. Artinasi Kalėdos, ir 
I žmogus negali gatve praeit 
.-pyS" krautuvių langus nesi- 
| 'krapštydamas pakaušį ką 
wo šonkauliui nupirksi, ką

K padovanosi. Visur žiuri ir 
L mislini ir galvoji ir renki, ir
I taupai pinigus kad tik ge- 
I resnę dovaną, kad tik dau- 
b giau nupirkus ir labiau už- 
Lganėdinus.
X Ale kai dovanas suneši ir 
L paduodi tai vėl prasideda 
K kalbos: tai ne tą dovanoji 
h ko labiausia reikia, ne tą
■ nupirkai ko tikėjausi, ne į 

mano skonį pataikei; tai vi
sai pigų nupirkai, o jeigu 
brangus tai perbrangų, ir 
parnešei visai tą ko

Į kėjo.,..
1 Taip yra su visais 

J Visomis: šonkauliais
s minėmis.

b Tu/i giminę, reikia pirkt 
r dovaną, ba ji tau gali nu
lį pirkt ir jeigu nuo tavęs ne- 
I gaus tau bus sarmata. Jei- 

gu kuriai giminei nuperki ir
I padovžHioji, o ji tave užmir- 

šta tai piktumas.
Jeigu vaikinas nuperka 

i merginai pigų daiktą tai ji 
i m'islina kad jis jos nemyli.
I Jis duodamas jai Kalėdų do- 
!| vaną bijo kad kiti irgi jai 
| nepririštų ir jo dovana ne- 
' butų be reikšmės. Jeigu 

nuperka brangią, ji bara
į j kam netaupo pinigų ženat-

k

nerei-

ir su 
ir gi-

Kada artinasi Kalėdos, ji 
surašo'ant didelio lapo vis- 
ką^ko ji tikįsi dovanų gauti 
ir’paduoda. ’

— 'Kas čia surašyta? — 
sakau aš.

— Tai mano Kalėdinės 
dovanos, — sako ji.

— Ar tai ir bus gerai tau 
kad taip ant popieros para
šyta? — sakau aš.

— Ne, turi man tuos dai
ktus nupirkt, — sŽko ji.

— Tai te pinigų, pati nu
sipirk ir man nereiks jieš- 
kinėt, —'bakau aš.

— Ne, tu turi nupirkt, ba 
aš noriu nuo tavęs gaut, — 
sako ji.

— Tai kas skirtumas ar 
aš nupirksiu ar tu pati nu
sipirksi? — sakau aš.

— Didelis skirtumas: aš 
pati visada galiu nusipirkt, 
ale dabar ateina Kalėdos tai 
aš noriu gaut nuo tavęs do
vanų, — sako ji.

Ir klampok tu žmogus po 
sniegų, žiurinėk po langus 
ir jieškinėk po krautuves, 
kada tuo pačiu sykiu ji ki
toj krautuvėj jieško ką tau 
nupirkt....'

O kaip žmonės Kalėdas 
švenčia? Ar švenčia kaip 
knygos iš jų reikalauja ar 
kitaip? Žinoma kad kitaip: 
vietoj melstis ir giedoti jie 
prisidarę munšaino 'ir kito
kių skystimėlių girti blevyz
goja, daugybė net susimu
ša ir kitus niekingus dar
bus atlieka. Jeigu Kalėdų 
nebūtų mažiau tokių prasi
žengimų butų, ba kiti lau
kia kelias savaites negėrę, o 
kai sulaukia Kalėdų tai pra
laka ne tik savo pinigėlius 
ale ir savo smegenis.

Gerb. Spragilas linki vi
siems Slaptiems Spragilai- 
čiams ir jų šonkauliams ir

. PASTA
“SANDARA” sako kad Lie

tuvoje reikalinga plačiausia ko
alicija ir kad ta koalicija turi 
būti paremta susitarimu, o ne 
pritarimu. Taip. Kaipo koali
cijos šalininkas aš irgi pagei
dauju kad Lietuvoje butų suda
ryta koalicinė valdžia jeigu yra 
galimybės susitarti su opozici
ja. Bet jeigu opozicija yra taip^ 
užsispyrus kad su ja negalima 
susitarti, kas tada daryti ? Ir 
kodėl neita prie plačios koalici
jos kada Valstiečiai Liaudinin
kai su socialdemokratais valdė 
Lietuvą, kas gal butų nepagim- 
dę nei garsios Gruodžio 17 d. ?

▼ ▼ V

LIETUVOS Socialdemokratų 
vadas St. Kairys Amerikos laik-. 
raščių korespondentams pasakė: 
“Socialdemokratai gins Lietuvos 
nepriklausomybę bet Voldema
ro žygių Tautų 'Sąjungoje ne
rems.” Diena paskiau tuose pa
čiuose Amerikonų laikraščiuose 
pasirodė žinia kad Lietuvos iš
davikas soc.-demokratas Pleč
kaitis važiuoja Į Genevą atakuo
ti Voldemarą ir ginti Lietuvos 
nepriklausomybę.

Kadangi Plečkaičio misija la
bai supuolė su Kairio pareiški
mu tai kįla klausimas ar tik 
Plečkaitis nebuvo socialdemo
kratų įgaliotinis....

▼ V ▼

“NAUJIENOS” kalbėdamos 
apie Lietuvos-Lenkijos kivirčius 
l-r sovietų Rusijos notą Lenkijai 
pasakė kad Rusijos bolševikai, 
po priedanga kovos su karo pa
vojum, turės labai patogią pro
gą patarnaut Lietuvos fašisti
nei valdžiai, kurilai jie9 labai sim
patizuoja, .kas labai nepatiko ko
munistų “Laisvei”, kuri pasakė 
jog šitaip gali rašyti tik pasku
tinis idiotas. Iš tų dviejų laik
raščių polemikos meš galime pa
daryti štai kokią išvadą: “Nau
jienoms” labai nepatinka kad j 
Lietuvos-Lenkijos kivirčius už 
Vilnių įsimaišė Rusija ir šiek 
'riek nugąsdino Lenkiją, na o 
“Laisvei” nepatinka “Naujie
nų” pasakymas kad Rusija sim
patizuoja Lietuvai, iš ko aišku 
kad Rusija įsikišo ne Lietuvą 
gindama bet pati save.

KAM “Tėvynė”, cituodama 
Lietuvos socialdemokratų vado 
Kairio pareiškimą Associated 
Press atstovui nukirto pabaigą 
Kairio sakinio kur buvo pasaky
ta kad socialdemokratai nerems 
Voldemaro žygių Tautų Sąjun
goje?

▼ ▼ TT

“NAUJIENOS” vis drąsiau 
ir drąsiau pradeda teisinti Lie
tuvos išdaviką Plečkaitį. Apie 
Plečkaičio parsidavimą Lenkams 
“Naujienoms” vis “gandai”, fa
ktų joms nėra. Tačiau “Nau
jienos” ima už gryną faktą vi
sas provokacijas prieš Lietuvą 
ir jos valdžią.

Tai vis mat socialdemokratiš- 
kai. žinučių Rinkėjas.

visiems 'kitiems geriems 
žmonėms linksmų Kalėdų, 
ale tikrų linksmų, ne dur
nų ir ne girtų.

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.

BĖLES
KAIP SAU NEMANYTU- 

MET, bet žymi dalis Amerikos 
Lietuvių žymiai surimtėjo; ypač 
surimtėjo tie kurie mėgsta su 
ekskursijomis važinėti į Lietu
vą vasaros metu. Seniau kaip 
jie nuvažiuodavo tai važiavo tie
siog į Kauną ir ten lindo Į mi • 
nisterių kabinetus “pasišnekė
ti”: kaip jiems einasi, kas nau
jo Lietuvoj girdėti, kokį “biz
nį užsidėti” jiems butų geriau
sia, kodėl valdžia nepasirūpina 
kaimuose sudėt “saidvakus”, 
kaimiečiams pastatyti murinos 
trobas ir viską Lietuvoje įtai
syti taip kaip Amerikoje.

žinoma, ministerial juos grei
tai atleido, kitus visai neprisi
ėmė, ir iš to kilo daug nesma
gumų patiems ekskursantams, 
ir įsižeidę “Amerikontai” gryžo 
visaip peizodami Lietuvos ■ val
džią kad ji labai supenėjus ir 
nežino ką reiškia ‘Amerikontai’. 
Kiti dar Kybartus tik pasiekę 
telegrafuodavo į Kauną save 
pažįstamiems kad tie surengtų 
jų pasitikimui Kaune ubagų 
procesijas, su kareiviškomis ka- 
pelijomis. Ir šiems nepavyko, 
nes nuvažiavę j Kauną nerado 
juos laukiančių ubagų nei kape- 
lijų. Ir šitie paskui kerštu už
sidegę, sugryžę Amerikon, čia 
net ragino nieko neduot Lietu
vos reikalams, nes, girdi, Lietu
va tuojau teks Lenkams ar Ru
sams.

Qabar toki ekskursantai el
giasi-kitaip: Nuvažiavę į Lietu
vą jie traukia tiesiog į kaimus, 
iš kurių jie kilę ir kuriuose jie 
tik tinka. Ten jiems ir į svei
katą ekskursija išeina, nes kai
miečiai širdingai juos pavaiši
na, prižeria skilandžiais, kum
piais, ■dešrnitėmis, sūriais, svie
stu, medum ir kitomis’' gerybė
mis. Taip ekskursantai pasipe
nėję gryžta net stenėdami. O 
sugryžus nereikia nei ant mi- 
nisterių pykti, nei pačiaC Lietu
vai keršyt.

Tik negerai kad jie .kaimuose 
beviešėdami ■ padaro ir kai ko
kių kiaulysčių: išbraido javus, 
iššEaužioja pievas, soduone ne 
vieną šaką medžiams nuplėšia, 
o ypač kai nusiveža pulkus pa
laidai auginamų vaikų; šie tai 
ten yra tikra “Dievo rykštė”.

Užtai kai kurie kaimiečiai jau 
ir meldžiasi kad Dievas kiek ati
tolintų “Amerikontų” ekskursi
jas. Bet “Garsas” jiems grū
moja: “Skaitykites daugiau su 
•Amerikiečiais, nes Amerikiečiai

Daktarai remokenduoja karštą Bul
gariškų Šaknų (Kraujo) Arbatą pra- 
šalinimui persišaldymų.

Bulgariškų Šaknų (Kraujo) Arba
ta prašalina Reumatizmą, Užkietėji
mą, Kepenų, Inkstų ir Skilvio nege
roves ir stiprina kraują.

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

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

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

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

turi tokią opiniją kad‘hands off ILGIAUSIAS TILTAS 
of Lithuania’.” Šito Lietuvos 
kaimiečiai lyg biskj nusigandę 
ir vėl nutjla, laukia kas bus kitą 
vasara. Kviet iškis.
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Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago. DI.

Lithuanian Consulate 
Park Row New York Cit

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

Washington. D- C.

New Orleans, Georgia valsti
joj, per Pontchartrairi ežerą, pa- 
budaveta konkreto tiltas' 14 ir 
pusės Amerikoniškų mylių ilgio, 
jr tai yra ilgiausias tos rūšies 
tiltas pasaulyje. Manoma kad 
pirn:ą metą tuo tiltu pervažitioš 
625,000 automobilių. .Už važia
vimą nuo automobilio ir vieno 

(žmogaus reiks mokėti $1.25, c 
po 25c nuo kitų dviejų pasažie-

Pabudavojimas to tilto atsiei
na. $5,500,000.

Sujungimui New Orleans vie
nu tiesiu geru keliu su St. Au
gustine, Florida, ir San Diego, 
Calif., įvairiems tiltams pralei
džiama d^r $62,000,000.

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

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

Murine Co., Depf.H. S.,9 E. Ohio St., Chicago

Pradėkit nuo 1S28 metų

Į Lietuvą eina be jokio trukdymo.

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

Tiktai $3.00 metams.
Kanadon kaina metams $2. 50. Pusei metų pusė kainos

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

6C20 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Vienuolyno Slaptybes

Buvo po 1.00 Dabar 50c.
Nepaprastas aprašymas — žingeidus skaitymas — didelė 
knyga — viso 1 5 2 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 METINI 
SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIĄ KNYGA 

VISIŠKAI DOVANAI!
Užmokestį siųskit pašto štampais.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.



Nuo Redakcijos
“ĘI, TP, VQLDEMARAI!

“WOLDEMARAS pasiduę-’ 
da, Lenkai pasilaiką 

Vilnių” — tokį antgalvį, ša
lip kitų, turėjo vienas mu
sų laikraštis pereitą sayaį- 
tę, pranešdamas apie Lietu- 

l^^rių-Lenkų ginčo pakalbąs 
Genevoje.

Anot to laikraščio, galėjo 
išeiti šitaip: “Voldemaras 
Nepasiduoda — Lenkai Su- 

7 grąžino Vilnių”.
..^Yjskas ko dabar reikia, 

kadangi taip Voldemaras 
nepadarė, taršyti Voldema
rą ir “fašistus” į pakulas.

Kam šitaip žmones klai
dinti? Tegul skaitytojai ir 
nežino politikierių tikslų 
tegul buna užslėpta nuo pa
prastų žmonelių akių kad 
prieš Voldemarą — prieš 

‘partiją ir jo sėdėjimą val
džioje — vedama - atkakli 
kova tų kurie nesėdi val
džioje, arba jų šalininkų, o 
norį turėti šiitas vieteles: 
tegul liaudis to nežino, te
gul jūsų kova buna apmas- 
kuota patriotizmu ir linkė
jimu gero Lietuvai — BET 
kam Jokie antgalviai, kam 
takle •išvedžiojimai, kuriais 
tiesiog', grebiama sauja pur
vo įskaityto jui į akis kad jis 
negalėtų matyti teisybės, o 
tik tą ko tai partijai reika
linga kad matytų? .

* * *
“Dirva” pereitame nume- 

. ryję rašė ir ragino visuome
nę būtį atsargesnę sjj žįnip-' 
inis kokias patieks: kitą visą 
rapsų spauda. Nereikėjo 
“Dirvai” spėlioti kad taip 
kiti rąšys: tas jau buvo žį- 
nojna — ir Ml laikraš
čiai padarė.

Koks tai baisus žaidimas 
vįsųomene! Ar galima ge
riau pasakyti kąip tik iš
šaukti skaitytojuje mintį:

“Jeigu Voldppiarąs butų 
nppąsidayęs, Lenkai butų 
grąžinę Vilnių”!

Šiame nųmęryje, ant 1-mo 
puslapio, telpa perspausdin
tas iš Kaupo “Trini'ito” pa
lips Prof. Voldemaro apibu- 
■clinimas dalykų stovio su 
Lepkaįs. Voldemarus tą ap
kalbėjo tuo laiku kada mus 
Amerikoje musų pačių laik
raščiai 'baisiausiomis žinio
mis gąsdino ir baugino Len
kų užpuolimais.

“Dirva” jokiu budu nėra 
Voldemaro minčių skleidėja 

^r nežino ką Voldemaras ar 
HĮpmetona mano, bet tuo lai- 
|ĮĮHku kai kiti musų laikraščiai 

90patįs save ir skaitytojus 
Mįgąsdino Lenkų užpuolimais 
HBir suplėšymais Lietuvos, 
■“Dirva” pasakė savo skąity- 
H tojams tą patį ką pasakė ir 
■ĮSToldemaras Lietuvos gy- 

ventojams: kad visi tie Len
kų lermai, visi rėkavimai 
yra tik Lenkų noras mus 
gąsdinti, bauginti, padaryti 
Lietuvius nuolaidesniais, ir 
sudemoralizavus mus pjau-l 
ti sau šieną.

Ir taip dedasi: ką tik Pil
sudskis ar koks suskuręs 

.^Lehkąsįėkokiame kampečsu- 
varžjišėjo tuoj .musų'spauda 
rėkia-šaukia kad Lenkai tą 
.ir tą Lietuvai darys ir pa- 

v Sarjfe, ir vis tik del to kad 
"‘fašistai” neužleidžia vai-, 
džios tiems kurie rėkia.

*------------------------------------
i Atminkit vieną, skaityto- 
. jai: per beveik dešimts me- 
. tų tą patį rėkė ir rėkia kiek- 
. vieni kuriems tik pasitaikė 
• būti opozicijoje, kurie netu- 
, rėjo valdžioje vietelių- Tas 

pavirto į chronišką ligą; o 
Vilnius yra ta nenuryjama 
pilė, už kurią partijos turi 
kaip viena kitą smerkti.

» # *
Dar su Lenkais nieko 

siškai nepadaryta ir nebus 
ilgai padaryta. Jeigu ir bus 
kas bandoma daryti tai ne 
vienas Voldmaras darys bet 
į derybas bus pasiųsta žy
miausi Lietuvos diplomatai 
kurių rankose bus pavesta 
Vilniaus išsiderėjimas ar 
atidavimas kam nors.

Tuo tarpu žinokit vieną 
faktą, kad Vilnių Lenkams 
jau buvo pažadėję atiduoti 
draugai tų kurie dabar mus 
visokiomis klastingomis ži-

vi-

niomis muilina.
Užzalatinimui to begėdiš

ko fakto jie savo žygius pri
meta kitiems.

SLA. Turtas Perėjo 
Milijoną

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje, 1886 metais pradėta Lie
tuvių savišalpinė organizacija, 
Spalių mėnesio pradžioje jau) 
perėjo milijoną dolarių turtu.

šalip $30,0p0.00 už namą ir 
$12,123.29 už inventorių, gry
nais pinigais yra $966,611.95.

Bendras SLA. turtas jau sto
vi su Spalių mėnesio pradžia 
$1,010,485.34.

Bolševikėliams labai seįlęs 
varva matant tokią krūvą Lie
tuvių sudėtų pinigų. Ne dykai 
jie spraudžiasi į Susivienijimo 
centro valdybą....

Geistina butų žinoti kiek mi
lijonų sudaro visų Amerikos ■ 
Lietuvių pašalpinių organizą,cįjų 
iždai.

SKUBĖKIM
Skubėkime, broliai, kovon už tėvynę, 
Ųž žemę tėvelių, prabočių senų, 
Atremkim mes priešams kardais į krutinę, 
Norą daugel mus žuvo didvyrių jaunų.
Skubėkim mes, broliai, kol meilė n’atšalo, 
Kol dega galinga jautrumo liepsna, 
Paguodos juk mes nesulauksim pasaulio, 
Kad mums prasijuoktų širdingai dvasia.
Kiekvienas vis trokšta mus kraujo rągauti, 
Pas’,džiaugti mus raudą, nelaime, vargais, 
Įp laukia progos kad mus laisvę užgniaužti 
Ir musų tėvyne nukloti kapais.
Skubėkim eilėsna už mylimą šalį, 
Kol šviečia saulutė ant mus vėliavos, . 
O Tų, mus Ąukščiausias dangaus Visagali. 
Mus žygius palaimink del labo tautos
Kad mes laimingiausia už laisvę kovotum, 
Ųž pavergtus priešais Vilnijos kraštus, 
Kad greitąi mes brangią sostinę atgautum 
Ir mums praskaidrėtų aptemęs dangus.

Alytus. šaulys Radasto Žiedas.

IŠSIPILDĖ....
Ar skundą mano dievai išklausė, 
Ar taip likimą buvo nuskyrę: 
Mano mieliausia vėl man sugryžo, 
Ir vėl ji mane kaip seniau myli....
Vėl jos akelės mane vilioja,
Žodeliai jautrus širdį gaivina, 
Luputės šypsos, man džiaugsmą teikia, 
Mylėti jąją karščiau masina.
Po liūdno sapno aš vėl išbudęs 
Jaučiu ją linksmą arti prie savęs, 
Gėrėjuos josios meiliom akelėm, 
Džiaugiuos sau seną laimę atgavęs.

Mylėk, brangioji, mane širdingai, 
Aš meilę tavo apvainikuosiu, 
Dainų vainikais tave dabinsiu, 
Tau meilės dainą gražią dainuosiu!

Adonis.

Sėdžiu ant. kalnelio-sau dainuodama, 
Linksmas šis'^raštelis — tai mus Lietuv;

Bestovįs bęnnelis sau po aržuolu, 
Užsimąstęs dairos likęs su skausmu. 
Rieda ašarėlės jam per veidelius, 1. 
Leidžiasi saulutė, sveikin kalnelius.

M. V. Gogolis
ĘAĮSPS KERŠTAS 

Ant.-Fer. Max.

(Tąsa iš pereito num.)
Įbiestas raganius stovi savo vietoj.
— Kur buvąi? — užklausė jis, ir ji 

kaip lapąs sudrebėjo.
— Kam šaukei mane, kp nori? — ra

miai pakląusė ji: — Taip man buvo links
ma, taip gera. Aš ten buvau kur gimiau 
ir pragyvenau penkiolika metų. O, kaip 
ten gerą! Koks malonus kvapas tos žalios 
pievos., .kur būdama kūdikiu žaidžiau, bė
giojau ! O, kaip mano mamytė mane suti
kus glamonėjo, bučiavo, prie savęs glaudė! 
Kokia šventa meilė jos akyse spindi. Ji 
mane pamelavo, lupas ir veidą išbučiavo, 
gintaro šukomis mano gelsyą kasą šuka
vo... • Tėve! — tą tardama Katrė įsmei
gė liudnąs akis į raganiaus veidą: — 
ką nužudei mano motiną?

Raganius piktai pirštu pagrąsė:
— Aš tavęs to neklausiu!
Skaidri mergaitė suvirpėjo.
— Kur dabar tavo poniutė?
— Mano ponia, Katrė, ką tik

už

dabar 
užmigo, aš tuomi nudžiugus purptelėjau ir 
išskridau. Senai norėjau mamą pamatyti. 
Aš vėl tapau jaunutė, penkiolikos metų 
mergaitė, tapau lengvutė kai plunksnelė. 
Kodėl mane nuo jos atitraukei?

— Ar prisimeni ką vakar tau kalbė
jau? — užklausė ragąųiųs taip tyliai kad 
vos buvo girdėti.

— Prisimenu, prisimenu, nors ir labai 
noriu užmiršti. Vargšė Katrė, ji labai ma
žai žino ką jos siela žino įr jaučia.

— Tai Katrės siela.... — pagalvojo 
Danilas, tačiau vis nedryso pajudėti.

— Nusiramink, tėve! Ąr tau nebaisu 
kai tavo nužudyti žmonės iš kapų pakįla. 
gyviems pasirodo ?

— Tų vėl tą patį giedi! — piktai per
traukė raganius: — Mano žodžiai ir norai 
turi tikrenybe virsti — ką aš noriu su ta
vim viską padarysiu. Katrė turės mane 
pamylėti.

— Oį tu, vaiduokli, tu ne tėvas mano!
— pertraukė kukčiodama Katrės £ 
kad tu nesulauktum! Taip, tu pragaro 
burtais gali iššaukti ir kankinti jos nelai
mingą sielą, bet prie kūno nedryski. Tik 
vienas Dievas gali daryti ką jis npri. Ne, 
kolei aš Katrės kūne viešpatauju tolei ji 
negalės apie tą ir manyti. Tėve! laukia 
baisus teismas! Kad tu ir nebūtum mano 
tėvu ir tada savo minčių nepakeisčiau — 
niekadoš neapleisiu savo ištikimo vyrų. O 
ir tada kada mane vyras nemylėtų, visvien 
jo neapvilčiau, todėl kad Dievas teisingas 
ir k'reivaprisieges sielas sunkiai baudžia. — 
Tą tardama, žvilgterėjo nųsiminusiom 
akim pro langelį, prieš kurį medyje sėdėjo 
popas Danilas, ir mirtinai sustingo.

— O kur tu žiuri? ko nori pamaty
ti? — suriko raganius.

Skaidri Katrė suvirpėjo, bet ponas Da
nilas jau buvo' ant žemės ir su ištikimu) 
tarnu lipo į kalną, į savo sodybą.

— Baisų, baisu, — pats sau kalbėjo 
Danilas, jausdamas širdyje baisų skausmą. 
Greitai prabėgo kiemą, kuriame saldžiai 
miegojo išdrikę kazokai, išskyrus vieną 
sargyboj stovintį ir pypkę rūkantį.

Dangus buvo nusėtas milijonais žvaig
ždžių.

sapnavau kad mano tėvas butų užmušęs 
mamą ir kitus žmones; ne, man tokių nuo- 
tikių neteko matyti ir girdėti. Ne, Dani
jai, tu bekalbėdamas daug nuo savęs pri
dėjai. O? kaip baisus mano tėvas.

— Nenuostabu kad tu to viso neregė
jai! Tu nei pusės to nežinai ką tavo siela 
žino. Žinai, tavo tėvas tikras antikristas, 
tikrąs velnio tarnas. Dar pereitą metą, 
kada su Lechais draugiškai gyvenom ir 
kartu su jais prieš Krymą dąrėm žygius, 
man kalbėjo vienos brolijos vienuolių vy
resnysis kad užmigusiu žmonių sielos tam
pa laisvos ir skraido aplink Dievo rumus 
ir jo sostą žvąigždėmis nusagstytą; ir yra 
tokių žynių kurie tą jų angelišką skraidy
mą sutrukdo ir pas save jas pavadina. O, 
kad aš bučiau žinojęs kad tokis tavo tėvas, 
bučiau tave nevedęs, aš tave bučiau atstū
męs, baisaus nusidėjimo nepapildęs susi
dedamas su antikristo šeimyna.

— Daniląi! — tarė Katrė uždengda
ma rankom verkiantį veidą, — ar aš tau 
kuomi nusidėjau? Ar kada meilėj tave ap- 
vyliau? Kuomi užsitraukiau tavo pyktį? 
Ar neištikimai tarnavau? Ar priešingą 
žodį esu pasakius, kada vestuvėse linksmi- 
naisi su kitomis mergužėlėmis? Ar nepa- 
gimdžiau juodbruvą sūnų?....

— Neverk, Katryte, dabar tave pažįs
tu ir niekados tave neapleisiu. Lai visos 
kaltės krinta tavo tėvui!

— Ne, dąugiau nevadink jį mano tė
vu! Jis ne tėvas mąno. Lai Dievas liudi
ninku esti — aš jį išsižadu, nenoriu tokio 
tėvo! Jis aątįkristąs, jis nusidėjėlis di
džiausias. Nors žūk, skgsk, aš sayo ran
kos tau nepaduosiu; trokšk — lašelio van
dens nepatieksiu! Jau tu ne tėvas mano!

V.

SUIRUTĖ ANGLIJOJE
DEL 

MALDAKNYGĖS

Anglijos atstovų butas a tinę- j 
įp naujai pasiūlytą maldaknygę, i 
paremtą ant naujų doktrinų, pa- \ 
ruoštą po 21 metų darbo, kuri j 
turėjo užimti senas maldakny- 1 
ges naudotas nuo 1662 metų.

Delęi šitokio atsitikimo, tiki- i 
ma kad Anglijoj įvyks religiš- i 
ka suirutė, ir gal net skilti pati 
Anglikonų Bąžnyčia.

Naują maldaknygę priėmė ] 
bažnyčios galvos ir lordų butas, j 
bet visuomenės atstovų butas ! 
nepriėmė.

Atmetęs ją butas 249 balsais j 
prieš 205, pasirodė ne kad jje a 
yra kokie bedieviai ir nepaiso < 
maldaknygių, bet priešingai, jie J 
pareiškė savo nusistatymą kas- 5 
link permainų komunijos reika- j 
le. Tą nauja knyga pavelija j 
kunigams sekti seną paprotį ku- | 
rio laikėsi per 300 metų arbąJa 
pakeisti naujau, padaryt dau- 1 
gįau apeiginiu dalyku, kas pasi- r| 
rodė karštesniems Protestonams j 
palinkimu prie Rymo Katalikų. 1 
o jie to nenori.

Keistai išrodo kad Anglijoje 
pąrliąmeųtas turi sprendimą re- 1 
ligiškuose klausimuose. Bet An- J 
glikonų bažnyčia palaikoma vi- >| 
suomenės lėšomis, todėl valdžiai | 
turi tame ir balsą.

Jeigu Anglikonų bažnyčia pa
sidalintų tada nei viena nej ki
tą pusė nebūtų valstybės palai
koma.

Anglijos bažnyčia atsimetė 
nuo Romos laike karaliaus Hen
riko VIII (1631), kuomet kara
lius Įsimylėjęs į kitą mergą no
rėjo kad popiežius duotų jam 
persiskyrimą nuo savo žmonos.
Romos bažnyčia persiskyrimų 1 
^leprĮpažįsta.;i&deį' popiėžhĮS-sąt-f J 
sisakė tą padaryti. Tada Hen- 
rikas atskyrė Angliją nuo Ro- į 
mos, įsakė padaryti bažnyčią tik * < * 
pačių Anglų, ir visą laiką Afl£- j 
li'konų bąžnyčia laikėsi nępri- ’ 
klausomą Rornai.

VI.
Giliame Danilų rymų rūsyje, trimis 

apkaustytomis durimis atskirtas nuo pa
saulio, tvirtais grandiniais surakintas, ra- 

, ganius stena; o toliau ^prie pat Dniepro 
liepsnoja jo pragariška pilis — raudoni it 

i joę sienas bu
čiuoja, laižo. Ne už burtus, ne už priešgi- 
numą Dievui raganius surakintas, giliai 
rūsyje sėdi; ųe — už tą jį Dievo teismas 
laukia. Jis sėdi surakintas už slaptą tėvy
nės išdavimą, už sutartį su stačiatikių prie
šais, už Rusų žemę, už Ukrainų tautą, ka
talikams Lechams atiduoti, už norus išplėš
ti, išgriauti krikščioniškas bažnyčias. Liū
sta raganius,- tamsios kai vėlyvo rudens 
naktįs mintis jį kankina — tik viena diena 
liko jam gyventi.
šiuo pasauliu, rytoj jį laukia baisus teis
mas.
butų pasigailėjimas, malonė kad tik katile 
gyvą išvirtų, arba nuo kūno gyvam odą nu
mautų. Nusiminęs raganius tiktai galva 
linguoja. Gal jau prieš mirtį kaltes ap
rauda; bet didžios kaltės, kad jam Dievas 
atleistų.

Aukščiau prieš jį spindi siauras, gele
žinėmis štangomis apkaustytus langas. Su
žvanga pančiai, jis stiebiasi prie langelio — 
gal jo duktė pro rūsį eina. Ji gerą, meili 
it balandėlis — ąr nepasigailėtų savo seno 
tėvo?.... Bet nieko nematyti. ■ Žępiiau 
vingiuoja kelias, bet juomi niekas neina, 
peyąžiųoją. Dar žemiau, Sčlv.O ramiomis 
bangomis Dniepras žaidžią, bet ąr jam 
svarbu kas ryšyje surakintas kenčia! Jo 
bangos ramiai šniokščią, monotopinę dai
ną dainuoja; bet ąr tą dainą kalinį raminą 
— priešingai, liūdną ilgesį teikia.

(BUS DAUGIAU)

sieĮa. _  liepsnoja jo pragariška pil
■ ’ kraujas liepsnos liežuviai nraffaro ? . 1

— Ačiū! Kaip gera kad pažadinai 
mane iš miego! — kalbėjo Katrė, šluosty
dama mieguistas akis išsiuvinėta rankove 
ir permesdamą žvilgsniu nuo galvos iki 
kojų prieš ją stovintį vyrą!

— Kokį ųš baisų sapną sąppavau! Kaip 
sunkiai alsavo mano krųtįnė! Oį!.... Mąn 
rodėsi kad mirštu....
N -r<:;Kokį gi-'š.apUfą ?<^. 0 galčšitą ? ■ — Jh 

pradėjo Danilas ąpsąkiųoŲ žmonai ką bu
vo mątęs senoje pilyje.

— Iš kur tą visą sužinojai? — susiru- 
pinųsiąį klausė Kątrę: — Daug man ir ne
žinomų nuotikių prikalbėjai. Ne, aš ne-

Rytoj atsisveikins su

.Nelengvas bus teisino sprendimas:

Lietuvos Karo Laivyno 
Kovų Sukaktuvės

“TrĮmito” pranešimų, Lapkri
čio 28 d. sukako lygiai 300 metų 
kai Lietuvos karo laivynas Bal
tijos juroje 1627 metų Lapkri
čio 28 d. sumušė švedų laivy
nų, paėmė į nelaisvę švedų ad- , 
mirolo laivą ir daug belaisvių.

Nors Lietuviai neatmenamus 
amžius prie jurų gyvena ir tu- ':į 
rėjo prietikius su savo priešais i 
ir ant vandenų, bet musų liter- j 
raturoje visai nėra jokio veika
lėlio apie vandenų sritį. Neuž- $ 
ilgo “Dirva” turės smagią nau
jieną gražiąją literatūrą mylin- 
tieips Amerikos Lietuviams to
je srityje.

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rąnkius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su- 
taisytą taip lengvai ir snprąųtamąi, kąd kiek
vienas gali greit Išmokt kalbėt angliškai. Jp- 

.. je |elpa netjk atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
’ s pasikalbėjimai dęrbo ji.ęękapt,’ yąžįųpjant kur 

nyrį, nuėjus įrautuvėn, pas dąktarą, P?3 
ękutj, pąskriųučių ir Į.t. Su fonetiškų ištarirpu jr 
1915, pusi. 95 . . .........................................

Lietuviu Prabočiai Lydęi — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydų tautos Mąžpjyj Arijoj, kup, kajp 
matoma, yrą buvus Lietuvių prabotė. Parašė J.
O. Sirvydas? 35 pusi. ...................................................10 j

36c

Naujausia komedija 

^Ekscelencija” 
Keturių aktų Kpmędiją 
apie tai kaip dvi Apie-- 
rikietęs Lietuvės, tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
į Kauną “aukštų” žentų 
jįęškot ir kaip jos pa
puolė į Kauno žulikų 
nagus, iš hunų jas lai
ku. du Amerikiečiai vy
rai laiku išgelbėjo ir 
patįs su jom apsivedė. 
Veikale dalyvauja trįs 
mptęrįs ir šeši’ vypai. 
Scenos paprąstos: par
kas apbą miškas viena
me pkte, ir vidus po
niško kambario kituose 
akitupsė. Reikalaukite 
Dirvoje. Kaina 50c. i į

*
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DIRVA

kymą: Jei ne Ąįina, nebūtų žuvęs Nemy- 
rj; jei ne ta trąge.dija Lamziųe, Ardys ne
būtų surgyžęs į sąyp šalį: jis butų valdęs 
Neųjy|-os jam skirtą piįį/ir niekadqs' butu 
Dąugųpių atsiiiptį nemanęs- Vienok ta§

kas dėjosi turėjo dėtis, ir įvyko tik taip o 
ne- kitaip, ir toliau turės dėtis kiti daly
kai jokius iš šitų. aplinkybių Likimas nu
pins.

(Ęps daugiau).

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kių su Tavimi

Juodas Karžygis Kalėdų Diedukas Sako: NE-PĄSAKA
Vieną kart mačiau 

keistą dalyką

Senovės Pasaka. ★ Parąšė VĖJAS.

(Tąsa iš pereito num.)

Bet tuo tarpu visomis pusėmis žmonės 
rėkė: Ardys! Ardys! ir Laukio kareiviai 
tą pasigavo ir sykiu rėkė, ir jie iš mušip 
pasidarė sau sutikimą savo seno pažįsta
mo ir mylimo vado.

Tik klystume pamanę kad visi ėjo su 
Ardžiu — ne. Laukio pilies kareiviai bu
vo daugiausia samdyti svetimi vyrai, todėl 
jiems Ardys buvo nežinomas, ir jie šoko į 
kovą paskui savo vadą. Iš tų svetimų sam
dytinių buvo ir kalinio sargai, kuriems bu
vo įsakyta nužudyt Kalnio vaikus.

Ardys, ir Laukys
Kelias į pilį pastotas; metėsi Laukys 

į šoną, į patogesnę vietą, ir keikdamas šau
kė Ardį į kovą.

— Tas yra narsus kurs pasižymi mū
šio lauke, ne žaisluose! — priminė Ardys 
Laukiui jo pašaipos žodžius drėbtus į Ar
dį kada anuomet Ardys jį nugalėjo žais
luose ant arklių. — Stok dabar su manim 
į mūšį — aš sugryžau atsiimt savo moti
nos žemę.. Jai ši pilis priklausė, jos tėvai 
buvo nužudyti ir viskas teko tavo tėvui. 
Prieš jį kilt nenorėjau nors galėjau, nes jis 
buvo geras žmogus. Ir tu j ei nebūtum pa
vergęs žmonių niekados nebūtum patyręs 
kas aš ištikro esu!

— Man visai neapeina kas tu ir kas 
buvo tavo motina; aš esu Daugupių valdo
vas ir juomi pasiliksiu! — atšovė Laukys, 
skraidydamas ant arklio ir bandydamas 
nudėti Ardį savo ilgu jiešmu.

Tiltas i pilį buvo užkeltas — nėra pro
gos Laukiui jon įpulti, o ten nebuvo kas 
butų paskubėję tiltą užkelti jam ir pilin 
įlėkus, ii’ Ar jys butų sykiu įbėgęs.

Kareiviai kapojosi tarp savęs — Ar- 
džio pusę pliekė Laukio samdytinius ir grū
do juos į griovį tekantį pro pilies sieną. 
Raudonavo vanduo nuo kraujo nuveiktų 
vyrų ir toli upėj iš pilies sienų žmonės ma
tė juodą-tamsią juostą subėgančio kruvi
no vandens iš griovio.

"Vietiniai kunigų vyrai kovojo už sa
vo žemę, už savo teises, o svetimieji Lau
kio kareiviai gynėsi tik savo gyvastis, ii' 
jie buvo tokie pat atkaklus ir smarkus ir 
neužsileido savo užpuolikams.

Kalnys tarėsi su kitais kunigais kaip 
sulaikyti bereikalingą žmonių žudymą ir 
sušuko į besikaujančius:

— Vyrai! Čia ne jūsų kova, bet Ąr- 
džio su Laukiu peštynė už šią pilį! Tegul 
jiedu išsisprendžia tarp savęs! Jeigu pa- 
liausit mųšęsi, jus turėsit savo Jaisvę, o jei 
ne busit iki vienam išžudyti! — Šitą Kal
nys aiškino pilnai pasitikėdamąs kad Ar
dys paims viršų ant Laukio, arba jie pa
gelbės jam vieną Laukį nugalėti, kam visi 
kareiviai tupi save žudytis.

Samdytiniai patyrę kad niekas prieš 
juos keršto neturi, nuleido ginklus, ir apti
lo žvangėjimas kardų ir barškėjimas šarvų 
ir skydų.

Tuo tarpu liko daugiau erdvos vietos 
patiems vyriausiems priešams — Ardžiui 
ir Laukiui — ir jie dirbo savo mirties dar
bą: arklius gabiai valdydami, vienas prieš 
kitą lėkė jiešmais atstatę ir stengėsi mir
tinai nudurti. Dabar jų jiešmai nebuvo to
kie buki kaip anuomet žaisluose naudoja
mi, kada Ardys Laukį pažemino nuo ark
lio nuversdamas — dabar buvo tikri karo 
įnagiai, užartavoto plieno smailgaliais, ku
rie galėjo pereit per kūną dengiančius šar
vus jeigu gerai įsibėgęs pataikys.

Abu priešai rodė neapsakomą vikru
mą tų įnagių vartojime: kaip gabiai vienas 
mokėjo taikyt taip gabiai kitas mokėjo nu- 
kreipt jiešmą į šalį arba į viršų arba į apa
čią, ir net apgint savo arklį nuo perduri- 
mo. Vartojo ir visas gudrybes: jei ištolo 
taikė į vieną vietą tai artyn pribėgę stai
ga persimetė į kitą, ir kada žiūrėtojams ro
dęs kad jau pataikys stačiai į krutinę ar iš 
šono pervers pusiau, staiga ginklas būdavo 
nusukamas šalin ir vėl arkliai lekia tolyn 
į šoną.

Atmename iš pirmiau kokie buvo šie
du smarkuoliai: ir Ardys ir Laukys buvo 
vienodo aukštumo, mijžinai jaunikaičiai, 
beveik tų pačių metų, tų pačių spėkų, tik 
ką būdas juos skyrė: Ardys turėjo švelnią 
ir gailestingą prigimtį ir jausmus, Laukys 
gi visame buvo prįešįngo gymio — žiaurus, 
pavydus įr go,dus.

Žiūrėtoją! drebėjo matydami kad mir
tina kova eina lygiomis, nes visi norėjo 
kad Ardys laimėtų, o Laukys nerodė nei 
kiek silpnumo. Kitas tiek pralaimėjęs 
kiek Laukys butų nustojęs drąsos ir dva
sios, bet to pas Laukį nesimatė: jis jautėsi 
pilnas savininkas ir valdovas savo tėvoni
jos ir gynė ją su įsitikinimu, o Ardį laikė 
grobiku ir svetimu užpuolėliu. Žinojo Lau
kys kad jis bus valdovu kaip buvo jei Ąr- 
dys bus nukautas, tai to ir stengėsi. Pu
tojo arkliai, ilso abu narsuoliai, bet kova 
negali būti pertraukta iki katras nekris 
nuo arklio persmeigtas arba taip sužeis
tas kad paskui arba mirs arba jei dar ne
pasiduos turės kalinyje suputi.

Bet pažiūrėkime kas dedasi: ant sienų 
moteris' pradėjo spiegti, vyrai nutilo kai 
dvasios netekę ir išsižioję žiurėjo ir ma
nė kad .jau po viskam: Laukys visu smar
kumu stūmė Ardžio arklį atbulą link gi-’ 
lauš griovo ir Ardys niekaip nematė pro
gos išsisukti į šalį. Kur tik sukosi ten už
bėgo jam Laukys iš priešais ir nabago Ar
džio draugai pradėjo nugąstauti kad pa
sibaigs jų gerovės dienos, o prasidės dar 
baisesnė priespauda ir nešimas atsikerši
jimo už pasikėsinimą prieš Laukį.

Atidžiai taikomas Laukio jiešmas ne
ria tiesiog į Ardį — ir bus laimėta — ar 
persmeigs ar nustums jį į griovį. Bet Ar
dys vos pėdą kitą žemės užpakalyje savęs 
turėdamas numušė Laukio jiešmą žemyn, 
tas įsmigo į žemę, ii- Laukys tik ant jiešmo 
išsilaikė nuo nušokimo į griovį — jau jo 
arklys ten nulėkė iš smarkumo puolant ant 
Ardžio ir pagriebtas vandens buvo neša
mas į upę.

Ardys tuo tarpų gavo pasisukti į šo
ną. Nušokęs nuo savo arklio, vienus Lau
kio viršaičių padavė jam arklį ir kova už
virė pernaują. Jau buvo apsilankstę jų 
šarvai ir skydai, apdaužyti kalpokai, bet 
pasiryžimas kovoti abiejų tvirtas.

— Ardys! Ardys! — suskambėjo- bai
siausi garsai net iki debesų kildami kada 
vienu tarpu abiem jiem Lekiant vienas link 

.kito, Ardžiui pasisekė taip gerai numušti, 
Laukio jiešmą šalin, o savą suvaldyti kad 
dabar Ardžio aštrus ginklas perėjo Lau
kiui per krutinę ir,išlindo per pečius lau
kan.

Šitaip pabaigė savo gyvenimą tas at
kakliausias pavyduolis ir žiaurus Laukys, 
prieš kurį visi kaimynai drebėjo ir kuriems 
jis nuolat mirčia grąsino.

Tai buvo tikriausia ir aiškiausia karo 
Jauko pergalė, kąržygiškas laimėjimas — 
spėkos ir gabumų pasekmė, o ne klastos ir 
vilįugystės kokiomis Ardžio bočiams buvo 
atimta pilis ir žemė.

Sušoko prie Laukio jo žmonės ir nu
dribusį nuo arklio paėmė nešti į pilį, nes 
dabar tiltas pradėjo nusileisti.

— Ardys musų valdovas! Musų kuni
gaikštis! Lai gyvuoją Ardys, musų kar
žygis! — sveikino minios savo naują val
dovą,

Apsiašarojo Ardys ir ilgai nenorėjo 
nei pažiūrėti į pilį. Žinojo kad ten susi
tiks su Kastyte, Laukio žmona, kuri kita
dos Ardį aukštino, o dabar jis atėjo, atėmė 
iš jos jos gyvenimą, nužudė jos vyrą....

Gaila jam buvo visko ką padarė — net 
ėmė apgailauti savo pirmapradinių žygių 
kurie jį prie šito privedė: savo žygių Lam- 
žine delei kurių turėjo apleisti tą miestą, I 
sugryžti Į savo tėviškę ir čia nukauti savo 
giminietį Laukį....

Vėl peržvelgkim Ardžio likimo patvar-

v LIETUVOS 
ŽEMLAPIAĮ

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

J 30c |
9062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 

Kalbose, šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose į visokias 
ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų j tėvus, 
vaikinų į merginas, merginų vaikinus; tarnų 
j darbdavius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi 
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas 
kits angliškas, taip, kad rašėias akaitp lietuvišką 
laišką ir mato kaip tą patį laišką teikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ill., 1911, 
puslapių 393 .............................  1-25
Ta pati drūtai apdaryta ............................... 2.00

Reikalaukit “Dirvoje”

“Juodas Karžygis”
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.

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.

aiiiiiiiiiiiH

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 prisiųsti 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 nąuji prenu
meratoriai, dėlto kad ilgai raginame. Jeigu jie nori turėt 
sau Ardį, norit ir kiti kurie dar neužsirašėt. Užtai pasa
kymas kad knygų mažai yra — 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

Kai senis garnys 
atnešė vaiką:

Prie jaunos poros 
durų paliko —

Visi sužiuro
kai jis užriko!

A! tai senai mus 
lauktas svetelis,

Tarė džiaugsnfingai / 
jaunas tėvelis? -

Tuoj griebės minkštai 
lovytę kloti,

Ir savo žmoną 
karštai bučiuoti.

Kas mums per laimė 
sunaus sulaukus!

Smagiai praleišim 
mes su juo laikus!

Džiaugės mamytė,į 
džiaugės tėvelis

Kad toksai sveikaš, 
.gražus sūnelis.

Rodės jų džiaugsmui 
nebus nei galo,

Bet tas jų “svečias” 
juosius prigavo....

Šis pasiraivė 
šiltoj lovytėj, 

Akis nušvito 
jaunai mamytei.

Žiūrėk koks rimtas: w i 
bus advokatas,

Gal kurią dieną 
liks prezidentas!

Bet jų svajonė 
staiga nutruko

Mat, jaunas vaikas 
rėkti pratruko... -

Rėkė jis dieną,
dar labiau naktį,

Jie neišmanė
' ' nei ką' daryti:
Supo, nešiojo, 

dainas dainavo 
Iki abudu

nusikamavo.... ’ ~
Toliau net pykti 

jiedu pradėjo,
Brangų sūnelį 

lauk mest žadėjo....
Bet šis nebojo, 

garsiau rėkt ėmė,
Tėvų kantrybė 

jau išsisėmė.
Tada ant garnio 

keikti pradėjo
Kam šis jiem sunkią i 

naštą uždėjo....
Laputė.

BAISIOS KLAIDOS '
• ATITAISYMAS

Pereitame num. šiame kam
pelyje patalpinome meilės eiles 
gerb. Radasto žiedo ir gerb. 
Adonio, ir padarę tarp jų ryšį, 
ant galo pridurėm gerb. Adoniui 
kaipo pasargą: “kad ir su juo 

(taip neatsitiktų kaip su ta (Re- 
dasto žiedo apdaintįffe) mer
gele” (kuriai ant rankelių “gu
li mažas kūdikėlis”, kaip gerb. 
R. žiedas sakė.) *Mums visaii 
nei į galvą neatėjo kad gerbi 
Adonis yra vyriškis....

Bet vistiek mes nujaučiame 
kad ir su gerb. Adoniu gali kas 
nors atsitikti, sprendžiant iš jo 
tokių eilų (kurių mes net per
daug gauname.) Juokų Red.

Sandaros nariai-veikėjai vie
nas po kitam traukia į socialis
tų bučių. Kas kas o jau ir V. 
M. č. (ekanauskas) ‘Naujienose’ 
bendradarbiauja. ... ‘

Ekstra! Ateina žinios kąd 
ledai Kaune nuvartė tiltus. Bū
tinai reikia versti Smetoną ii 
Voldemarą iš valdžios, nes jų 
partijos kalte -kad ledai nepasi
tenkina tiltais.' .
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CAT

ByJuniws
That this be the happiest 
iristmas you have ever had is 
ir sincere wish.

w
You know your failings. Go 
fht on that Christmas turkey!

W
Every time you kick you. lose 
step.

UNCLE tVIGGltt’S TRICKS

Curious: Why do they call 
il boat “she”?
Cautious: Because they make 
better showing in the wind.

Our deliberate opinion based 
a very wide personal expe- 

jnce, is that no visitor in the 
me is perfectly satisfactory, 
least after the first two or 

ree days.

Friends, readers, critics and “contribs”, 
On this glad Yuletide eve, 
When peace and joy are everywhere, 
My fondest thoughts are all with you! 
Throughout the year in these poor columns 
I have enjoyed your sweet companionship, 
And held it dear.
Your plaudits, your occasional complaints, 
To me a help have been—a spur, I think, 
To greater efforts. ; %
And now that we again have safely .reSfched 
The rarest of all days the years "affords, 
With all 
A lovely

my heart I wish for you and yours 
Christmas and a merry one!

Akrono Naujienos

The girl s winter costume has 
made its appearance in this for
ward looking neighborhood and 
we notice that it includes a 
skirt.

i
Ardent suitor: This ring I 

offer you is a symbol of the love 
I bear for you. It has no end!

Haughty Damsel: It is also 
a symbol of the love I bear 
you. It has no beginning.

£

for

the

VIETINES ŽINIOS j

Don’t’ be consistent at the 
st of honesty. It is .nothing 
ainst you to admit honestly 
at you are wiser than you 
ire.

Character is 
reputation is what the neigh
bors sometimes knock into a 
cocked hat.

what you are, A man always tries to follow 
the straight and narrow path— 
whffn it comes to shoveling 
snow.
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The

Morris Plan Bank

pasididžiuoja savo patarnavimu suteiktu 
Clevelandiečiams bėgyje 1927 metų, ir 
pasižada kad visos jo pastangos bus at
kreipta į tai kaip geriausia pasitarnauti 
jums bėgyje 1928 metų.

Linkime Jums Visiems 
Linksmų Kalėdų ir 

Laimingų Naujų Metų

2

W

THE MORRIS PLAN BANK

Mokame 5% už padėtus Taupymui Pinigus

Thomas Coughlin, President
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The Telling Belle Vernon
Company

*

4 ■W

f:
apsidžiaugdama savo patarnavimu suteiktu 
Clevelandui bėgyje'1927 metų, su tomis pa
čiomis mintimis apie Clevelahdo gerovę krei
piasi ir linku Naujų Metų, 1928.

Visa mūsų energija ir musiį pastangos bus 
nukreipta Į tai kaip geriausia pasitarnauti 
jums bėgyje 1928 metų.

Linkime Jums Visiems Linksmų Kalėdų 
ir Laimingų Naujų Mėtų

' THE TELLING BELLE VERNON CO.

W. E. Telling, President
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Give a sentence with 
word INDIFFERENT, 

night when I 
I have to go indif-

“Every 
home late, 
ferent.”

There are

get

not ex-bootleggers.

GLADYS’ GOWN
A tiny strand to hold it up, 
This dress, and it’s a beauty;
A tiny strand, and gosh! I hope
That it performs its duty.

Teacher: If Ihave fifty dol
lars and coal costs ten dollars a 
ton, how much ’coal can I buy'’

Kid: ,Four tons.
Teacher: That’s not right.
Kid: I know it, but they get 

away with it.

WANTED: A DOZEN GOOD 
SCRATCHERS — Twelve men 
will be needed to dig this new 
itch, and it is hoped that the 
job will 
part of 
change,!.

be finished the early 
May—Urom an Ex-

LITTLE ORPHAN 
GIRL

Oh, poor little orphan
girl at play,

Do you ever pause in your
pleasure to think

How sad you are bound to 
feel

With no
you

POOR

some day, 
mother to teach 
to smoke and drink?

We never write, any poetry. 
If any of it appears in this col
umn it is either sent in or we 
steel it. We do not want any 
wrong impression to get out 
About it.

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

ANT RENDOS
5 kambariai, su toiletu, mau

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

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Ant LEE Road, cash mėsinė ir 

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

CHESTER ZURIS
1395 EAST 6.5TH ST.

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

musų patarnavimu.

SLA. KUOPŲ VAKARAS
SLA. 136-ta'ir Jaunuolių 339- 

ta kuopos Sausio 1 dieną (Nau
jų Metų dienoje) rengia gražų 
vakarą Lietuvių svetainėje, ku
riame bus suvaidinta komed’ia, 
“Jaunystės Karštis”, bus kito
kių juokų, dainų, muzikos, kle- 
siškų šokių ir kitokių dalykų. 
Viską atliks jaunimas su pagal
ba nekuriu senesniųjų, 136-tos 
ir 14-tos kuopos narių.

ši jaunimo kuopa yra pirmu
tinė Clevelande ir dirba Lietu
višką tautišką darbą. Visi jau
nuoliai — vaikinai ir mergaitės 
— yra čia augę, bet nori palik
ti Lietuviais, ir veikia Lietuvių 
dirvoje, todėl visuomenė privalo 
juos paremti kiek išgalėdama.

Programui tikietai tiktai 
50c. Ant šokių po 35c. arba 
rai 50c.

Sūnūs supjaustė motiną. Kari 
Nice, 27 metų amžiaus, sūnūs 
buvusio Kenmore majoro, peiliu 
subadė savo motiną, 65 m., pa
darydamas jos kūne 35 žaizdas. 
Motina mirtinai sužeista paimta 
į ligonbutį, o sūnūs uždarytas 
kalėjiman. Tiktai anūkas, ku
ris buvo tuo pat kartu namie, 
išgirdęs riksmą, atbėgęs ir pa
griebęs kėdę atgynė senę nuo 
įšėlusio sunaus.

Užpuolimas, sako, buvo neti- 
I ketas. Parėjęs iš lauko, priėjęs 
virtuvėje prie sinkos, be jokios 
kalbos, sūnūs griebė peilį ir ėmė 
badyt motiną. Atbėgus dau
giau žmonių, kada jaunas vaiki
nas atgynė užpuoliką, jis buvo 
riuginkluotas ir atiduotas polici
jai. j \

Užpuolikas yra laikraštinin
kas, buvo užsidėjęs net savo lai
kraštį, bet bankrutijo. Iš 

buvo apimtas

pranešti policijai. Ji buvo per
sergėta kad jeigu bėgs šaukt 
pagalbos pati bus nušauta. Be
veik neįvyko susišaudymas su 
vo, nes tuo tarpu jis inėjo į val
gyklą, kur telefonas buvo ir už
tiko ją. Policija spėjo pribūti 
ir jį suėmė.

Dideli kompanijų pelnai. Fi- 
rėstono gurno išdirbinių kompa
nija per metus iki Spalių 31 d. 
padarė gryno pelno $13,789,966. 
Per metus laiko ta kompanija 
pardavė savo prekių už $127,- 
676,759.

PO 
po-

SNIEGAS UŽVERTĖ MIESTĄ
Šios savaitės pradžioje Cleve- 

landą užklupo sniegas, po smar
kaus šalčio pereitos savaites ga
le. Šimtai darbininkų dirba po 
gatves sniego apvalymui. Jei
gu dar butų pasnigę daugiau tai 
miestas tikrai butų likęs neper
einamas, butų likę suparaližiuo- 
ta visa komunikacija.

CLEVELANDIETIS PASKIR-, 
TAS SCRANTONO VYSKUPU

Msgr. Thomas C. O’Reilly, 
Clevelande gimęs ir augęs ir. per 
16 metų buvęs Šv. Jono kated
ros klebonu, tapo popiežiaus pa
skirtas vyskupu į Scranton, Pa.

Šis paskyrimas nustebino vi
sus katalikų bažnyčios didžiū
nus Clevelande, nors sakoma 
kad tai yra pasekmė Clevelando 
diocezijos vyskupo Schrembs at
silankymo Romoje, kuris tenai 
dabar randasi.

Scrantono diecezijoj yra apie 
276,000 katalikų. Ta angliaka
sių diecezija neturėjo vyskupo 
čielus metus, po mirties vysku
po Hobano, kuris tą vyskupiją 
valdė nuo 1899.

O’Reilly patenka į tą vysku
piją kuri keliolika metų atgal 
pragarsėjo Lietuvių peštynėmis 
už Scrantono bažnyčią. Tais 
laikais Lietuvių varšytinės su 
Hobanu buvo vienas iš didžiau
sių Amerikos katalikų bažny
čios skandalų.

O’Reilly, šalip tarnavimo Cle
velando katedroje kaipo jos gaP 
va, tarnavo vyskupijai dar kai
po kancleris ir generalis vika
ras, kuri vieta yra sekanti po 
vyskupo. Jis gimė Vasario 27 
d. 1873 m.

ko jis ir 
graužimo.

to sa- 
susi-

pačią. James
Arlington st.,, po su-

Stap-

Nuteistas. John Sabo, 21 m., 
nuteistas numirti elektriškoje 
kedėje Kovo 16 d. už nužudymą 
Martino C. Painter 1926 m. Ge
gužės mėnesį. Jis jau turėjo 
būti nužudytas pereitą Rugpjū
čio mėnesį, bet mirties įvykini- 
mas buvo atidėta padavus ape
liaciją. ,,

Užmušė du vyru. Frank Jo-4 
nes, 148 N. Howard st., suimtas.' 
ir už užmušimą dviejų vyrų ir 
primušimą trečio, kada jie po 
North Viaduct nedėlios naktį 
kūrendami ugnį’ susivaidijo ir 
jis griebęs nuodėgulį anuos su
daužė.

Jones, yra negras, o kiti tris > 
buvo balti. Begeriant nuodin
gi!. skystimą, įsigėrusieji vyrai’ 
pradėjo negrą kibinėti ir’stum
dyti, sako jis, todėl jis pagaliau 
buvo priverstas nuo jų gintis ir

Peršovė 
les, 448 N. 
sipykimo su savo pačia', 48 m., 
griebęs revolverį peršovė ją per 
krūtį, nuo ko ji paimta ligonbu- 
tin, o vyras areštuotas. Sužei
sta moteris per 45 minutas ne
gavo jokios pagalbos, tik paskui 
kaimynė, apsiginklavus pati, bė- 
go į restaurantą prie telefono’ įšėlęs pagaliu užmušė.

PERSKAITYK PIRM PASIRAŠANT”
Pirkimo kontraktas yra bendra apsauga pirkėjui 

ir pardavėjui.'
'Tai pardavėjo, raštiškas pareiškimas ką jis su- 

•t’hka p’rkėjĄi duoti už jo pinigus,
Tai yra pirkėjo raštiškas pareiškimas mokėjimui tam 

tikros sumos, tam tikru laiku, periodiniais mokesniais.
Norime patarti jums. Pirkėjau ar Pirkėja, pirmiau

sia “Pasiskaityt Negu Pasirašysi”, .patyrimui ant ko pa
sirašai. Konttąktafe yra taipįpat pijfdęramas piTSyti1 ts
jūsų pusės kaip ir iš pardavėio

Pardavėjai kurie turi ką noYs gero7 mielai leis'pirkėi- 
jin atidžiai perskaityti ir pagerbs'jūsų atsarguma. Jie 
nori kad žinotumėt jų išlygas taip kaip ir savo. ‘

Kada pardavėjas stengiasi paskubint priverst 
jus pasirašyt — apsisaugokit.

THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank
Bldg.

(Superįe^-Avenue Ineiga) '
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Brrrr! Dantys Barška

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

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

A. S. BARTKŲ*
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

SERGANTI ŽMONĖS S
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI. 5 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. į
Dr. Smedley, garsus Specialistas J 

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina į 
ir kitais budais yra beskausmis ir J 
tokis tikras kad negalima padaryti 5 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- Į 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 5 
išegzaminupja. Ž

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą į 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- Jį 
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- 4 

W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi- į 
sos ligos yra išgydomos. <

jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot į 
itciti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. J
įiedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- į

užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

10406 Euclid Ave. Kampu E. 105th St. Cleveland 
-Ofiso -valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.

------------- - - Nedėldieniki* nuo 10 iki 1.



PROF. VOLDEMARAS APIE DABARTĮ

PO LIETUVĄ
W A S I D A IRIUS

KAIMIEČIAI IR LIETUVOS NEPRIKLAUSO- 
MY BĖ

'Rašo Ę. Kriukelis. . |mai ir prašymai, o ant prašy
mų retai kada atsakas esti'.

Lietuvoj prašymo parašymas 
kainuoja 10 litų, o kur dar žy
miniai ženklai ir vargas.

žemės reformos-dalinimo įs
taigos darbo neturi, dvarai
dalinti, bet visokie raštininkė-

■ Jiai po senovei sėdi ir graužia 
ai- -plunksnakočius. Kada preside- 

da ruduo miškų -ponai nesuspė
ja ūkininkams duoti kurą, o kai

Musų liaudies dvasią gali tik 
tada 'pažinti kada arti gyveni 
su kaimo žmonėmis. ir* kada su 
jais keli klausimą apie politinį 
ir tautinį darbą.

•Lietuvos kaimiečiai nėra jau 
taip nesusipratę kad jie nejaus
tu jiems ar kitiems daromų ža 
zdų. Jie tą jaučia, bet kenčia 
ir tyli.

Išsikalbėk su kaimiečiu tai jis'prishiega ir į mišką ineiti nega- 
visados atsakys: “Prie Rusų tai Įima tada ponai kurą neduoda, 
buvo gyvenimas, valdininkai bu- o pataria pirkti grynus medžius.

’ vo geresni. Tegul sau ateina ir 
? Lenkai....” 
' Tą kaimietis kalba ne iš 

‘ kio keršto bet iš atviros ir 
singos širdies, jausdamas 
įvairus valdininkai juos spau
džia, 
“ Lapkričio 20 d. aš dalyvavau 

j Atgųliankos mokykloje rinki- 
me tėvų komiteto, kame buvo
usirinkę keletas desėJĮkų ūki- jškumo, o aukštieji valdininkai 

Lenkų 0 neturi. Dauguma vedę Ru- 
atsakė: 3es jr Lenkes ir namie kalbasi 

j svetimomis kalbomis.
visą* kaimo žmonės mate 

n--‘Supranta, ir tas baido juof 
nuo palankumo saviškai val
džiai. Dabartinė tautininkų val
džia pradeda varyti supuvusią 
dvasią iš valdininkų tarpo, bet 
negreit išvarys, nes valdininkai 
turi kai ožiai įsisenėjusius re
gus.

i
$

iš-

ko- 
tei- 
kad

val- 
tokį 
prie 
du-

Visokių loskų norint pas 
I dininkus gauti turi rasti 
žmogų kuris galėtų prieiti 
valdininko per užpakalines
ris, o tas ūkininkui brangiai kai
nuoja. - Prie aukštesnių valdi
ninkų ūkininką asmeniškai pa
sikalbėti neprileidžia — taip 
būdavo ir caro laikais.

Iš kaimiečių reikalauja tau-

ninku. Išsitarus apie 
žiaurumus, kiti man 
‘Negeresni ir Lietuviai".

Štai kas ūkininkas^ nepatin-^-* 
ka. Lietuvoje jokia? reikalo ne
atliksi be prašymo: ne tik di
desniems reikalams atlikti 
kia rašyti prašymas, bet reikia 
prašymas duoti ir žagarams 
gauti. Su viršaičiu be prašymo 
nepasikalbėsi. Visur tik prašy-

rei-

Kėliau kite vąfdzffe^^ftmiis — “Po 
Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų del kainų ir žinių 
arba rašykite pas

United States Lines
i-* Hotel Cleveland Bide;. Cleveland,

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) s 1 
gąsdinimu. Pirmiausia jis £>ai- 1 
dė musų vyriausybę, tikėdamas ' 
padaryti ją nuolaidesne, ir kai 
ji jo nesibijo, pradėjo gąsdinti 1 
visuomenę.. Jis tikisi kad įbau
ginta visuomenė pareikalaus ki
tos vyriausybės sudarymo, ku
ri ir bus nuolaidesnė su juo de
rybose.

Nusistatymas Vilniaus klausi
mu. Dabartinė Lietuvos vy
riausybė savo deklaracijoj yra 
pareiškus kad ji Vilniaus neiš
sižadės. Lenkų pastangos .pri
versti Lietuvą atsiimti įteiktą 
l'autų Sąjungai skundą del Lie
tuvių persekiojimo Vilniaus ir 
Gardino kraštuose niekais nu
ėjo. Tad Pilsudskiui ar ne ;vįš 
viena ar įteiktą skundą Genevoj 
gins ši'ar kita Vyriausybė. Dar 
bartinė vyriausybė ’eina Lietu
vos sargybos keliu. Ji gindama 
jos reikalus nepasirašys jokio 
dokumento kuriuo reiktų išsiža
dėti Vilniaus.

Ramumas ir vienybė. Dabar 
krašte reikalinga daugiau rim
ties ir vienybės. Didžiausias 
pavojus gręstų iš musų baimin
gumo. šiuo atžvilgiu pažymėti
nas Lietuvių tautos gyvybės in
stinkto reiškimasis. Vyriausy
bė gavo iš daugelio ūkininkų 
reikalavimų duoti ginklų ir jie 
patįs nuo Lenkų bandų apsigin-

tarp Lietuvos ir kitos .Valstybės 
nėra taikos tol ji ntegali įsileis
ti tos valstybės atstovų.

Ambasadorių konferencijos 
sprendimas nėra Liėtuvai priva
lomas ir del to ji neatleidžia 
Lenkijos nuo pareigų susitarti 
del savo sienų su Lietuva tiesio- 
ginai.

Vyriausybės praplėtimas. Kal
bėdamas apie vidaus reikalus 
Prof. Voldemaras pareiškė kad 
jis jau senai esąs už įtraukimą 
į vyriausybę didesnio politinių 
grupių skaičiaus. Dabar tuo rei
kalu vedami pasikalbėjimai. 
Jiems pasibaigus bus paskelbta 
atatinkamas pranešimas. K.

ELEKTROS TRAMVAJUS
Kauno miesto valdybai viena 

Belgų firma pasiūlė įrengt Kau
ne elektros tramvajų. Bendras 
busimo tramvajaus ilgis numa
toma 22 kilometrų, Visų pasta
tymo darbą. Belgai įkainavo 10 
milijonų litų. Tramvajų Įtai
sius, konkė ir autobusai butų li
kviduoti.

..... —— r.. i.;;;.:

nashpagamino n auję
MOUSINE-SEDA1

Nash Motors Company pra
neša jog išdirbo naują advanced 
six vestibule sedaną, septynių 
pasažierių modelį su stiklo per
tvara tarp priešakio ir užpaka
lio sėdynių.

šis karas, žinomas kaipo Im' 
perial Sedan ir pritaikytas va
žinėjimui su šiferiu tokiems ku- 
■fie norėtų būti Nash kainų kla
sėje, dabar jau gaminamas. Jau 
galima matyti jį išstatytą di
desniuose sandėliuose’per visą 
šalį. To modelio kaina yra 
$2,165 f. o. b. dirbtiivėje.

Stiklo pertvara kuri atskiria 
vežiko kompartmentą nuo pasa
žierių kompartmento susideda 
iš dviejų dalių ir susiskleidžia, 
tokiu budu užtikrinant visišką

galima susikalbėti prie- 
sėdintiems su užpakali-

viršus, uždėtas ant 127

ALB. A. STANKŪNO
GROSERNĖ, DELICATESSEN 

IR SALDAINėS *

privatiškumą kuomet reikalin
ga, o kuomet pats savininkas 
važiuoja pertvara galima atida
ryti ir 
šakyje 
niais.

Karo
colių ilgio advanced six ratų, 
duoda gana vietos del septynių 
pasažierių. Aptaisymas yra iš 
mohair audimo, juodmedžio ap- 
vedžiojimai apie langus ir rė
mus ir turi rūkymui prjetaisus.

Varomoji spėka sudėta pa
gerintame Nash septynių bea- 
ringų krankšafte. Išimtinas pa
togumas patiekiama ir naujo 
proceso alloy plieno springsais 
kurie naudojama ant, visų da
bartinių Nash modelių.

A. A. Stankūnas
Groseriai, rūkytos mėsos, kumpiai, 
dešros, duona, kiaušiniai, pieniški 
daiktai, vaisiai, daržovės. Viskas pri
statoma ant pareikalavimo i namus. 
Taipgi saldainės, minkšti gėrimai ir 
tabako produktai. Atdara nuo anks- ’ 
ti iki ............................
Puiki

Tarp

vėlai kasdien ir/šventadieniais, 
vieta del Lietuvių. (52)
5416 Homer Avenue.,^ 

Superior ir St. Cląir, arti E. 55.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

JEIGU DEGINAT GAZĄ 
ANGLINIAME FURNASĖ-----

LEDAI SUARDĖ TILTUS
Kaunas, -t- Šalčiar&- pasidė

jus Nemuneįpradėjojeit-25 cent, 
storumo ižas.- Neryje ižas irgi 
tokio pat storumo. Ižas smar
kiai suardė Aukštosios Panemu
nės ir Slabados laikinus medi
nius tiltus. Susisiekimas su 
Slabada per Nerį eina laiveliais.

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
1 “B” yra atsakančiai nutaikintf - • •

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

Pirmiems 5000 ken
čiau Šių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokeanio, kad 
davus jiem, progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
Iš savo paties patyri
mo jus. žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišinanai. *r tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis .
penŠkadija kraujui #■ X 
liuosai bėgiot, kodėl |
tad jus turėtumėt j| 
dėvėt 7 štai yra ge
riausia kelias, kuri jų» galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai . laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydanti įtaisą ta\p 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

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

Šimtai jaunu ir senų žmonių padarė pri- 
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DiENOS-NAKTIEB VEIKME

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

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—naktj ir diena kiaurai per .24 valąn? 
das. Nėra neparankumo, nesmagumo,, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—-dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stipruma, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gall but lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekanti išdėstymą.

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

yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 

(bes išlinkimo. J __________

_ yra atsakančiai nutaikinta paduSkai- 
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 
tncdikalas. Kaip greit sis medikalas esti kūne 

sušildytas^ jis pasi- 
Alcidža 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 « w®rk 
dalies* iirokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais 4

AK noriu jums pri- 
rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi- 
reržimai 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. «
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

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

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

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

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

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas ..........
Adresas .......... ........................................
Grįžtanti krosą atneš dykai išmėg. Plapao

Karo pavojus perdėtas. Len
kai siekia susilpninti arba visi
škai sugriauti Lietuvos atsparu
mą. Jei nepasiduosim gandams 
ir demoralizacijai jokio pavo
jaus nėra.

Lenkų pastangos sukiršinti 
pastangų supykint mus su kair 
■nyhais. Tuo tikslu leista įvairių 
prasimanymų ufeienio spaudoj. 
Lietuva, iškėlus bylą Tautų Są
jungoje,' at-sto^auje-taikos idė
jai, o Lenkiją — karo. Kas bus 
už taiką tie rems mus.

Karo padėtis tarp Lietuvos/r 
Lenkijos. Ar gali turėti pasisek 
kimo Lenkų pastangos likviduo
ti karo stovį tarp Lietuvos ir 
Lenkijos ir tuo priversti užmeg- 
sti su jais santikius? Prof. Vol
demaras į tai atsakė kad Lietu
va neįsivaizduoja karo stovio 
kaipo padėties kuri verstų prie 
kariavimo. Lietuvai karo sto
vis yra suformuląyimas reikala
vimų Lenkijai ,4— . Vilniaus ir 
normalių santikių'klausimu. Kol

SUGAUTA LENKŲ ŠNIPAI
Kaunas. — Kriminalinė poli

cija susekė atvykusius iš Vil- 
niaus krašto Lenkų šnipus, Be- 
nigną Kuniauskaitę ir Stanislo
vą Svobodzinską. Svobodzins- 

I kas esąs pagarsėjęs Lenkų šni
pas, Vilnijoj tuokęs žmones, mo
kęs juos šnipinėti ir vėliau siun
tęs į nepriklausomą Lietuvą.

Paskutiniu laiku kriminalinė 
policija tuos agentus visus iš
gaudė, todėl Svobodzinskas, pa
sivadinęs Vokiečių pirkliu, pats 
atvyko į Lietuvą ištirti savo 
agentų likimo. . Tačiau bema
tant buvo sulaikytas ir padėtas 
Kauno sunkiųjų darbų kalėji
mam g-Aj —

Telefonas Main 6111

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

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

Eagle Brand išaugino 
L daugiau sveikų kūdikių ne- 
įM* &u kiti kūdikių maistai.

Įsidėkit

SCIENTIFIC

Gas Economizer

Sutaupo Šilumą Kuri Dabar 
Išaikvoja Per Kaminą

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

Gyląs ir Skausmus

Visose aptlekosc—35c ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Children’s MuSterolo (lengves

nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

Del
Reumatišku gėlimu, neu

ralgijos, pakasto persi
yrę. šaldymo, skaudžių 

raumenų, išsinąrini- 
mų ar išsisukumų 

Naudokite 
įA DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies
bp PAIN-miĖRĮ

Vaisba ženkli s reni stfuotas Į S. V. ..Pat. Biure.
L I Į) Nora tikrasis, be 
į Įf musu Inkaro vajsba- 
įl ženklio. Vaistinėse 
" po 35c ir 70c.

F. AD. RICHTER&C0.
Derry & So. 5th Sts. /.A 

< Brooklyn. N. Y.

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN GO. | 
Generaliski perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

ku o j am, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ofitio.

Tą tai tikrai Scientific Gas Economizer padaro. Jis 
dirbtas kaip tiesus gazo furnasas ir prijungtas prie 
zu galimo kūrinti anglinio furnaso taip kad karšti 
ganti gazai pereina per ekonomizerį pirm negu jie 
siekia kaminą ir taip darydami jie suvaro savo šilumą j
šildymo skyrių furnase — ir susinaudoja vietoj nusiaik- 
voti, kaip pirmiau.

pa- 
ga^ 
de- 
pa-

Scientific Gas Economizer padidina atsakantumą viduti
nio gazu šildomo anglinio furnaso ant 40 nuoš. Naudo
jant ji, į gazinį paveiktas anglinis furnasas

DEGINA GAZĄ PRIDERAMAI

Išdirbėjai

SCIENTIFIC HEATER CO
Išdirbėjai Gazo Furnasų 

per 1 8 metų

Mažaš įmokejimas kuomet įdedama. 
Likusieji lengvais išmokėjimais.

Smulkmėhų arba įdėjimui šaukit Main 5456

.a-asssas
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DI R V A

j Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

SPORTAS

Iš BOKSININKŲ VEIKIMO 
LIETUVOJEDaugiau Paslapčių apie;

‘‘Palangos Ponaitį”

“Palangos Ponaitis”, bus! 
pastatytas .^Dirvos” talento1 
vakare sifO;daugeliu nauje
nybių. Viena naujenybė tail 
kas pati Ponaitį vaidinĄ vie-! 
has iš žymiausių Lietuvos į 

^artistų, Clevelandiečių labai' 
v mylimas žmogus, kuris pa- 
A^įęląrys iš tos komedijos pu-' 

siau operetę, padainuoda-' 
mas tinkamose vietose ro
manikų dainelių, kurios ’ 
žiūrėtojus pravirkdins, ypač 
del liūdno paties Ponaičio 
likimo....

Antra naujenybė bus tai' 
kad pats tas musų artistas | 
telegramų uždraudė mums 
pasakyti publikai kas jisai 
yra: sako, tegul ir aš pasi
lieku paslaptyje taip kaip 
tas pats Ponaitis, kurio per 
visų laikų nei aktoriai neži
nos nei publika, ir visi bau
ginsią juo, norėdami patirti !

Atminkite, tai yra antra 
dalis “Ekscelencijų”, bet da-' 
bar dalykas dedasi Palan
goj, kur nuo Kauno žulikųį 
ištrukę Amerikiečiai • nuke
liauja į Palanga ant honey 
moon ir ten susiranda savo) 
daugiau pažįstamų iš Ame
rikos. i

Viso atsitikimo .Palangoje i 
negalėtų būti jeigu ten ne-1 
butų atsiradę, šios ypatos:

— Amerikiečiai tėvai su savoi 
jnokjia jauna gražia dukte
ria, kurių atvežė Lietuvųi 

. parodyt; jeigu, nebūtų Ame-i 
rikiečio sertbernič “Bittlege- 

<, rio, kuris- važinėdamas Pa-1 
,' langę je pamatęs tų merginą ' 

“"“TnWkabina ir tėvus prisivi-1 
lioja savo pinigais kad duk-l 
terį už jo leistų, kų jie ir da
ro. O tuo tarpu duktė įsi-| 
myli į niekam nežinomų - Po- j 
naitį, kurinei jai nešisakcl 
kas jis .yra. Kadangi tuo, 
tarpu Palangoj atsiranda ir 
tiedu Kauno “Ekscelenci-, 
jos”, tai pakįla visas termas 
kad ta mergelė papuolė i 
trečio iš jų gaujos nagus. '

Visi norėdami.jų išgelbėt! 
' i^ulįkų nagų-skuba sužie-1 
duo'tr^*tub. senberniu but-! 
legerįų, bet neužilgo apsi-1 
žiuri mergaitės nėra. | 
O Čia jūEbs-yįsai netoli —:i

ir vėl pakįla lermas kad ji 
išbėgę skandintis....

O kas tas Ponaitis ir ar 
ta mergelė nusiskandins pa
matysit Sausio 8 d. Lietu
vių salėje.

Niekur kitur nesužinosit 
'kas' yra tas “Palangos Po
naitis” ir kokia paslaptis už 
jo guli iki nematysit to vei
kalo statant salėje.

Viešnia iš Detroito
Panelės rolę vaidins, gali

me pasakyti, p-lė Sofija Žu
kauskaitė, iš Detroito, kuri 
dainavo “Birutės” rolę Mi
ko Petrausko operoje kėlios 
savaitės atgal. Ji sudainuos 
su savo Ponaičiu daug gra
žių dainų, solo ir duetų šalę 
veikalo. Ji specialiai užkvie
sta paįvairint talento vaka
rų savo dainomis.

Iš vietinių, šalip dainų ir 
vaidinimo ir muzikos, bus 
dar keistenybė: “Starapolės 
Žydelis”, pakulų kupčius — 
jis ne tik dainuos’ bet ir 
gros ant Žydiškos arpos.

.Del visų Šitų dalykų turit 
gerai apsišarvuot savo pil
velius eidami j šį vakarų.

Ruoškitės vietiniai, ruo
škitės aplinkinių miestelių 
dailos mylėtojai.

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

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

— Ar taip? Tai gohet!

ATSARGIAU SU KALĖDŲ 
“SKYSTIMĖLIU”

Policijos valdyba persergsti 
Cleveland!ečius būti atsargiais 
su Kalėdų “skystimėliais” ir 
iš džiaugsmo neapsilakti medi
niu alkoholiu, kurį šmugelnin- 
kai bandys įkišti užlipdę “ge
ros degtinės” popierėlius ant 
bonkų.

Vietoms kurios pardavinėja 
medžio alkoholi del automobilių 
įsakyta būtinai užlipyti ant in
dų tam atatinkamą popierėlį.

• ŠTAI KUR NEBUS LINK
SMŲ KALĖDŲ

'Suvirš 1,400 porelių Clevelan- 
de šįmet .neturės linksmų Ka
lėdų, nes teismuose yra paduo
ta jų peticijos persiskyrimui, o 
kitos jau persiskyrę.

Bet reikia prisiminti kad dau
gelį jų pralinksmins kiti: dau
gelis rado sau kitas ir kitus ne
spėję dar persiskirt su vienais.

ŠTURMUOJA MIESTO 
TARYBĄ

Komunistai suorganizavo ne
va “bedarbių tarybą”, kuri ve
dama kaipo jų propagandos biu
ras. Jį vadovauja žydelka-, Van 
Veen, kuri akiplėšiškai skver
biasi Į miesto tarybos posėdžius 
ir ten kelia lermą. Ji nueina su 
-buriu -savo pasekėjų neva pa
galbos prašyti bedarbiams, bet 
net desėtkas polieijantų negali 
uždaryti, jai burną kai ima rėk
ti, kritikuoti valdžią, • miesto 
tvarką ii’ kitokius dalykus.

Pereitą pirmadienį ji įsiver
žus į miesto tarybos susirinki
mą tiek prikėlė lermo, ir nesida
vė nuraminti, iki ant galo 23 po- 
"cijantai ją ir kitus septynis 
jos palydovus suėmus nugabenr 
j policijos stotį ant nakvynės ir 
tik užsidėjus po $200 kcžnas tą-1 
po paleisti iki teismui. Jau se
niau ta pati gauja buvo ten Įsi-1 
veržtis ir policijos išgabenta, 
bet paleista su persergėjimu ne
kelti daugiau trukšmo miesto 
taryboje. .

Pinigai kuriuos ta ‘‘‘bedarbiu 
taryba” renka nepatenka alka
niems darbinįnka.’ns bet nueina 
bolševikų propagandai.

“DIRVOS” EKSKURSIJA 
LIETUVON

Daugeliui pageidaujant kad 
“Dirva” suruoštų ekskursiją į 
Lietuvą, “Dirvos” agentūra da
ro sutartis su geriausia linija 
gauti geriausi laivą Clevelandie
čių ir apielinkės Lietuvių eks
kursijai Lietuvon sekančią va
sarą.

1928 metais sueina 10 metą 
Lietuvos nepriklausomybės, to
dėl ten bus visokių iškilmių ir 
Amerikiečiams smagu bus jose 
dalyvauti.

Kurie manote važiuoti Lietu
von ateinančią vasarą prisirašy- 
kit prie “Dirvoš”‘'ekškūrsijos.

Visus reikalingus kelionei do
kumentus “Dirvos” agentūra 
pasažieriams parūpins, tik rei
kia iškalno užsiregistruoti.

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

Reikalauju Siuvėjų
Reikalinga siuvėjai, vyrai ir 

meter js, prie mašinų, siuvimų-' 
šilkinių dresių. Kreipkitės tik 
patyrę darbą.. Ineiga į dirbtu 
ve iš kiemo. , J. Pečiulis, 1219 
East 83pį^ ■ (53)

®
NEPRALFIsvrr

PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos
Studentų Susiv-mo

■ PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI 1

iĮvairiose temose atsibuna kas > 
SEKMADIENIS

Wm. Abel salėj, 7017 Superior ąv.
'SPjTKthėjimai lygiai ant 2 p. p.

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

Abu tomai 
“JUODO KARŽYGIO’'

Jau gatavi. 
$1.25.

Dvi knygos — 414 pusi., 
už $1.25. Geriausia dova
na Kalėdoms tiems kurie 
mėgsta skaityti. Dar yra 
kolei kas, bet baigiasi.

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.

Mariampolėje Lapkričio 26 d. 
įvyko bokso rungtynės tarp Lie-1 
tuvos pusstinkaųs svorio čani- 
piono K. Markevičiaus (Lietu
vos Dviratininkų Sąjungos na
rio, Kaunas), ir buvusio čampio- 
no Bylos (L. F. L. S., Mariam- 
polė). Nugalėtoju liko Marke
vičius, nuveikdamas Bylą pun
ktais. “L.”

Gruodžio 4 d. Kaune rungėsi 
Rytprusijos čampionas Schema 
(pusvidutinio svorio) ir Rytų

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

Nuošimtis Mokasi
Nuo Dienos Padėjimo iki Dienai Išėmimo.

Pradek i t Savo
KALĖDINĮ KLUBĄ

Naujame Musų Ofise

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

The Citizens Savings Association
Under State Supervision

Keith Building Cleveland. O.

Lietuvis pas Lietuvi
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, 
paremsit savo 
vientautį ir gau 
šit gražius ka
lendorius del 

1928 metų.
V. D. Štaupas, Jeweler

6704 Superior Ave.

NAUJI VANAGAIČIO 
REKORDAI

Apsilankęs New Yorke, 
komp. A- Vanagaitis gavo 
užkvietimą nuo visų re
kordų kompanijų daryti 
jo naujų Lietuviškų re
kordų, bet jis sutiko pa
dainuot tik del Columbia 
ir Okę$.

Pradžioje Gruodžio Va
nagaitis pagamino ketu
ris naujus rekordus.

Columbiai įdainavo lin
ksmą rekordą

“LIETUVOS MADOS” 
ir

“PAS DRAUGĄ JULIŲ”
Tas rekordas bus juokin
giausias ir gražiausias už 
visus kitus. Kas mėgsta 
juoktis tas tą rekordą.pir- 
miausia nusipirks.

s“Lietuvos Madfts”aai- 
nuojama apie tai- kaip. 
Lietuvoje merginos ir mo^® 
terėlės kirposi andarokus 
ir plaukus'kad tik-naują 
madą įvesti

Visai naujos mados; re
kordas yra jof <

“LIETUVIŠKAS
'J DŽIAZAS”

. b ir
“VANAGINĖ POLKA”

Tas rekordas, kaip rašo 
mums p. Vanagaitis, pa
gamintas su orkestru ir 
dainavimų' Rekordas.'tin
ka'šekianis.

Bet puikiausi rekordai, 
rašo mums, išeis iš Okeh 
kompanijos. 1 “Dirva” tos 
kompanijos rekordų turi 
daug. Puikiai padaryti. 
Bus žingeidu paklausyti 
kaip musų Vanagaitis nu
skamba Okeh rekorduose. 
Rekordai yrą sekanti:

“ŠARKI S”
nauja . dąina apie Šarkį. 
Toje dainoje bus ir džiazo 
šalę Lietuviškos melodi
jos. Vanagaitis prana
šauja tame rekorde apie 
busimą čampioną Šarkį. 
Tos dainos niekas negir
dėjo, nes p. Vanagaitis ją 
New Yorke “iškepė”.

“BARBORA”
Rekordas;' pilnas- juoko. 
Tame rekorde, rašo Va
nagaitis, “dainuoju taip 
kaip sena bobą.... ”

“SENA JAUNYSTĖ”
Patiks vyrams ir mote
rims. Daina apie jaunų 
dienų meilę. Vanagaitis 
koncertuose dainuodamas 
tą dainą graudžiai apsi
verkdavo. Tas rekordas 
tai senų kavalierių daina.

“KAD NĖR ALAUS...”
“Aš su plyta tukšt, tukšt, 
tukšt, Trijų šulų galai 
pūkšt.. j)aina prie alu
čio. Kas- geria alų tas be 
to rekordo neapsieis. Ly
giai kiaip “Munšainukas”.

Vokietijos čampionas Paul Vro- 
blevsky (sunkaus svorio).

Tą dieną jie susitiko su Lie
tuvos čampionais K. Markevi
čium ilr J. Vincą.

Tai buvo pirmos Lietuvių bo
ksininkų rungtynės su Vokie
čiais. Abu Vokiečiai priklauso 
prie Achilles bokso klubo Kara
liaučiuje.

Vincą išėjo nugalėtoju ant P. 
Vroblevskio ant punktų, gero
kai apdaužydamas priešą lead 
tas vos ant kojų pastovėjo.

Lietuvos Dviratininkų- Sąjun
ga veda derybas su Ėstais s iš
ruošti tarptautines bokso rung
tynes Kaune. Manomą kad Kau
nan atvyks Estijos pusvidutinio 
svorio čampionas Valter Palm 
ir sunkaus svorio geriausias 
šiuo laiku Estų boksininkas 
Kukk. šitie du boksininkai ne
senai per tarptautines .rungty
nes Helsinkuose laimėjo savo 
svoriuose pirmas vietas, nuga
lėdami Suomius ir Danus.

“Sp.”

GANSONUI SEKAMI: .
Pereitą savaitę Jack Ganson 

ritosi Philadelphijoj su Italu, 
kuris sveria 225 svarus. Gan- 
šonui pripažinta laimėjimas1 ant 
punktų, nors jis Italo neparitoį 
Laiko buvo duota tik- 20 minu- 
tų, užtai tinkamos pabaigos.ne| 
prieita.

Gruodžio 20 d. Gansonas.ritol 
si Brooklyne su Karoliu Zbyszj 
ko.

STECHER IMSIS^SU^į-EVŲ^j,
St. Louis, Mo. — čionai ruo

šiama čampionato ristynės tarp 
Strangler Lewis ir, Joe Stecher 
Vasario 20 d. šiedu abu risti- 
kai per pastarus kelis m'etus va
dinasi pasauliniais čampionais 
ir nebuvo jų galima sutaikyt 
susikibti. Dabar šiaip taip pri
eita sutarčių ir turės išsispręs
ti kuris tikrai yra čampionas.

M Šimkus Siunčia Linkėjimus
B Juozas -Šimkus leidžia žiemą 
šiltame Texas kašte, kur palmes 
žaliuoja ir gėlės žydi. Jis per? 
eitą savaitę turėjo ristynės. San 
Ąntonio( mieste, laimėjo, 

s-- Siunčią visiems savo pažįsta^ 
“dilenegerų linkėjimų.

Sarpalius Sveikina Visus ,
Karolis Sarpalius; Lietuvių 

ristikų čąmplonas, siunčia savo 
draugams ir pažįstamiems Cle
velande geriausius linkėjimus 
Kalėdoms ir Naujiems Metams, 
žada neužilgo su visais pasima
tyti.

SHARKEY NEGATAVAS DEL 
KUMŠTYNIŲ SU HEENEY 

, New York. —- Kiek matyt, 
šią žiemą Tex Rickard nedarys 
sunkiųjų kumštininkų mušty
nių ir lauks pavasario, gal pa
gerės laikai ir rasis daugiau no
rinčių kumštynes matyti.

Dabartiniu laiku kada tiktai 
i ruošiama New Yorke kumšty
nės žmonės neparodo reikalingo 
susižingeidavimo jomis ir ren
gėjas negali nieko daryti. Rei
kia daug pinigų apmokėjimui i 
didžiųjų kumštininkų kontrak
tams, o tų pinigų gana nesuei
na.

Taigi manytos rengti Sharkio 
kumštynės su Heeney ir vėl bus 
atidėtos ant toliau, iki pavasa
rio, kąda bus galima daryti at
virame ore.

Pastaru laiku pranešama iš 
Bostono jog Sharkey vėl pradė
jo treiniruotis.

Jeigu bus ruošiama sustatyt 
Dempsey su Tunney kitu sykiu 
už čampionatą muštis tai gali 
būtį kokiom penkiom savaitėm 
prieš tai bus suruošta Sharkio- 
Heeney kumštynės, priruošimui ■ 
publikos prie sekančių kumšty
nių.

Kiek žinoma, Rickard turi nu- 
skyręs Sharkio-Heeney kumšty
nes Šąiisid mėnesį, ir gal but 

’Jo^ įvyks;; bet žinovai tikrina 
kad .jos gali bu|i atidėtos; tai 
yra, jeigu- nepasirodys gana en
tuziazmo publikoje. ‘

MAROTTA RENGIĄSI
Marotta ruošiasi prie didelio 

^tyft&jprogramo tuoj po Nau- 
'jų Mėtų, žada sukviesti ge- 
riąu’sius .ristikus, tik dar neži
nia kuriuos turės, nes laiko dar 
yra. ’ , .

Senis Zbyszko išvažiuoja su 
ristynėmis į Indiją ir aplankys 
kitas Azijos šalis.

CM VO
Pinigus Lietuvoje, siųs

tus per “Dirvą” šios 
ypatus:

R. Tamošaitienė..........Lt. 150
J. Petrauskas...................... 100
S. Dereškevičius .................. 50
O. Čerlaįtė •.■ . . 200
Br. Lęyinskąs   .................. 50.
Myk. Grigas —. ——__ - - 2501
I. Gąrdžįulis ...................... 2001

i Pranas Stankaitis ......200
Agota Jerašienė , ...... 150
Mykolas Vaičiųkonis ...... 100

Kreipkitės vėl:
“Dirvos’’ Agentūra I

NAUJI GRAŽUS 
REKORDAI
KALĖDOMS y

Erie gražių Vanagaičio 
ir kitų musų artistų-Re
kordų, dar šiose dienose;' į 
išėjo tris nauji rekor^i: į

Lietuviškas Kadrilinį ■ 
B' K

Polka Klumpakojį į . K

Stumbriškių Polką 1 h 
ir

Vestuvių Polka 
šiuos rekordus įgrajinoj 
labai puiki Lietuvių Tau-J 
tiška Orkestrą.

NAUJOS DAINOS Į;.' 
K. Menkeliuniutė ir F'. F 
Stankūnas įdainavo pui-|S 
kias dvi dainas ant vieno 
rekordo. Štai jos:

Gersim, Broliai, UliavosimB 
ir

Loja šunys ant Kiemo 
dainos puikiai nusidavujIH 

.sips, balsai aiškus, ir nu"M 
skamba kaip kokio, choro. H

Parsinežkit tuos rekoi'- | 
dus sau Ki ledoms, turėsit, 
Gud taims.' ^-—  Zffl

“DIRVA”
6820 Superior Aye.

DĖKIT SAVO TAUPYMUS I TAUPYMŲ BANKĄ

JIS GALI BŪTI JŪSŲ
Ar šitoks yra justi idealis namelis kokio norėtumėt 
įsigyti? O Tūkstančiai žmonių Clevelande ir apie- 
linkėj turi įsigiję nuosavus namus su pagalba mort- 
gečių paskolos .iš Society for Savings. O Jeigu jus 
perkate namą, arba norit refinansuoti savo dabar
tinę paskolą, bus labai naudinga jeigu pasitarsit su 
vienu iš musų viršininkų. (J Nereikia koiitisų mo
kėti ir jokių boitų duoti kuomet darot reikalus tie
siog su šiuo banku.

Incorporated J849

Societg forgtarinijs
in thė City of Cleveland

■ PUBLIC SQUARE


