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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Pasaulyje prie Unijų 
Priguli 37,000,000

Geneva. — Tarptautinis Dar
bo Biuras paduoda žinios jog jo 
surinktomis stilistikomis per vi
sa pasaulį unijose priklauso i 
37,000,000 nariu. Iš to skaičiaus 
apie 13,000,000 yra susirišę su 
Tarutautine Darbo Unijų Fede
racija kurios centras randasi 
Amsterdame, Holandijoj.

Išskyrus Vokietija, kitose vi
sose šalyse organizuotų darbi
ninkų skaičius nuolat didėja, 
statistikos rodo.

Vokietijos Darbo Unijų kon
federacija pereitą metą turėjo 
3,977,309 narius, o metai pirm 
to turėjo 4,146,451.

Vokietijoj yra ir krikščioniš
kų darbininkų unijų konfedera
cija, kuri taip pat apmažėjo na
riais.

Suvienytose Valstijose orga
nizuotų darbininkų skaičius pa
lengva didėja.

Chicago. — Federalė taikymo 
taryba nutarė padidinti vakari
nių gelžkelių inžinieriams ir ug- 
niekuriams algas po 30 ir 35 
centus j dieną. Jie reikalavo 
padidinimo po $1 i dieną. Tuo 
paliečiama 55,000 darbininkų.

Jchnsf.on City, III. — Kasyk
los eksplozijoj netoli čionai už
mušta septyni darbininkai, 13 
kitų spėta išgelbėti po visos na
kties pastangų.

Calumet, Mich. — Keturi an
gliakasiai užmušta kada atsi- 
liuosavo vagonas užkrautas že
me ir skala ir nukrito ant jų.

Vagonas buvo iškeltas iki vir
šaus. ir paskui puolė atgal, ir 
viskas užkrito ant apačioje bu
vusių darbininkų.

Automobilių produkcija laike 
Lapkričio mėnesio Suv. Valsti
jose ir Kanadoje buvo mažesne 
negu buvo tą t>at mėnesį 1926 
metais ir negu buvo Spalių mė
nesį.

Per Lapkritį pagaminta 133,- 
202 automobiliai, kuomet 1926 
im. tą pat mėnesį pagaminta 
2ę6,300, o Spalių mėnesį 1927 
m. pagaminta 219,610 automo
bilių.

Berline iš priežasties didelio 
užsnigimo daug bedarbių gavo 
darbus prie sniego valymo. Ke
turi tūkstančiai darbininkų bu
vo pristatyta dirbti pereitą sa
vaitę šalip 3,200 reguliarių.

Švedijoj amatninkai gauna di
džiausias algas negu kur kitur 
Europoje, ir paprastiems darbi
ninkams mokama daugiau negu 
didumoje kitų šalių.

—-------- tit ______________

MOTERIS LAKŪNĖ SU SAVO PAGELBI- 
NINKAIS SUTIKO NELAIMĘ KAIP IR KITI 

y,---------------------------------------------------- _--------------- ---

New York. — Moteris lakūnė, 
Frances Grayson, kuri pereitą 
vasarą kėsinosi perskrist Atlan- 
tiką bet turėjo gryžti, Gruodžio 
24 d. su trimis vyrais išsileido 
išnaujo ir norėjo padaryti ke
lionę žiemos oru, tuomi atsi
skirdama nuo kitų lakūnų, din
go su orlaiviu ir visais žmonė
mis.

Kiti spėja kad jų orlaivis vėl 
atsigryžo atgal ir jeigu dingo 
tai dingo gryždamas ir tai ne 
toli Atlantike bet tarp Cape Cod 
ir Roosevelt orlaivių aikštės.

KANTONE NUŽUDY
TA 3,000 KOMU

NISTU
Hong Kcng, Chinija. — Tarp 

2,000 ir 3,000 ypatų, tarp kurių 
mažiausia vienuolika Rusų, tapo 
nužudyta pastangose nuslopint 
komunistų revoliuciją Kantone 
bėgyje pereitų dviejų savaičių.

Iš gyvo industrialio miesto 
kokiu Kantonas buvo pavirto į 
griuvėsius, ir aplinkybės dar la
biau pablogėjo iš priežasties ne
turėjimo įmonių greitai palaido
ti užmuštuosius.

Fotografijos nuimtos nuo ne
gyvų lavonų gatvėse parodo jog 
su moterimis apsieita labai ne
žmoniškai. Taip jų lavonai pa
likta begėdiškai kad uždrausta 
tas fotografijas net pardavinėt 
ir pardavinėtojai areštuojami.

Patirta kad nekurios Chinie- 
tės moterįs pirko tas fotografi
jas ir siuntinėjo komunistų va
dų moterims kituose miestuose 
parodymui kokis likimas jų lau
kia.

BUTLEGERYSTĖS 
NUOSTOLIAI

Per fiskalį metą iki Birželio 
30 d. federaliai prohibicijos a- 
gentai padarė 64,986 areštus, 
pagelbėjo valstijų valdžioms pa
daryti 13,506 areštus ir suteikė 
informacijų valstijoms dar del
I, 387 areštų.

Federalė valdžia surinko pa
baudų $5,775,225 iš svaigalų įs
tatymų laužytojų ir pasiuntė
II, 818 į kalėjimus kurių ben
dra bausmė neša 4,447 metus.

Sugauta ir atimta nuo šmu- 
gelninkų 353 laivai vertės $316,- 
323; atimta 7,137 automobiliai, 
$3,529,296 vertės; kitos nuo
savybės atimta už $24,500,000; 
išardyta apie 25,000 įvairių al
koholio varymo įstaigų ir apa
ratų; atimta 1,462,532 galionai 
degtinės; 5,171,903 galionai a- 
laus; 389,568 galionai vyno.

Orlaiviais Šmugeliuoja 
Svetimšalius

Washington. — Valdžia pa
tyrė kad svetimšalius iš Meksi
kos įšmugeliuoja agentai su or
laiviais. Ilgumas Meksikos ru- 
bežiaus duoda tam visas gali
mybes, o parubežio sargyba ne
turi orlaivių. Parubežio sargy
ba susideda iš apie 300 vyrų ir 
jie sergsti apie 2,000 mylių ilgio 
rubežių.

Gyvatė su Dviem 
Galvom

North Carolina valstijoj deg
tindariai kalnuose sugavo gy
vatę su dviem galvom, kurią 
padovanojo Duke universiteto 
biologijos department© profeso
riui. štai kaip ta gyvate, buvo 
sugauta.

Vyrai virdami girioje degtinę 
pamatė prie ugnies prišliaužiant 
gyvatę. Tai buvo nakties lai
kas. Jie manydami kad tik aky
se dvi galvos vaizdinas!, sugavo 
ją, įmerkė į alkoholį ir paskui 
galėjo gerai apžiūrėti šviesoje.

Nuteistas Numirt Sausio 
6 Dieną

Columbus, O. — Floyd He
witt, 17 metų vaikinąs, kuris 
pereitą pavasarį nužudė savo 
kaimynę moterį ir jos kūdiki, 
nuteistas numirti elektriškoje 
kedėje Sausio 6 d.

Hewitt mėgdavo lankytis va
karais namuose pas tą kaimynę 
ir tą vakarą kada papildė žu- 
dystę jis buvo prie jos pradėjęs 
kabinėtis ir meilintis, o ji -jo 
neprisileido. Vyras dirbo nak
timis. Užmušęs kuolu motiną 
jis paskui užmušė ir jos vaikutį.

_ _ , _, , '• I VMergaitėm Gynėsi nuo
Kulkų

Cisco, Texas. — Keturi ban
ditai užpuolė banką ir pagrobė 
$12,200 pinigų. Jie su savim 
pasigriebė ir dvi mergaites ap
sigynimui nup kulkų. Susišau
dyme sužeista devynios ypatos 
ir nušauta policijos viršininkas.

Bet pinigai ypatingu budu iš
gelbėta. Banditai išsivežė pi
nigus ir mergaites į užmiestį. 
Kada jie rengėsi apleisti auto
mobilį ir išlipo laukan bėgti pa
sislėpt, vienai mergaitei pasakė 
paduoti jiems maišą su pinigais. 
Mergaitė padavė maišelį, bet ne 
tą kuriame pinigai buvo, ir jie 
pabėgo, o tuo tarpu atbėgo poli
cija ir jie nespėjo sugryžti pasi
imti jeigu ir apsižiūrėjo.

HICKMAN PRISIPA- 
; ŽINO PRIE ŽIAU

RAUS DARBO
Les Angeles, Cal. — William 

Hickman, 19 metų žmogžudį?, 
išsipasakojo smulkmenas savo 
žiauraus darbo, kaip jis pereitą 
savaitę nužudė ir supjaustė 12 
metų mergaitę.

j Hickman išsipasakojo viską 
[važiuojant traukiniu po areštu 
iš Oregon valstijos, kur jis bu
vo sugautas. Jis buvo gabena
mas vagone po didele sargyba.

Jo žvėriškas darbas buvo toks 
baisus kad net klausytojus kra
tė šiurpas kai jis pasakojo. Jis 
prisipažino kad pasmaugė mer
gaitę, o paskui supjaustė jos 
kūną į dalis.

Jis išpasakojo kaip pardavęs 
mergaitės tėvui jos viršutinę 
kūno dalį, apatinę paskiromis 
dalimis išmėtė po parką, suvy
niojęs į laikraščius. Tas atsi
buvo Gruodžio 17 d.

Nors išsyk jis darė visokias 
išvadas ir kad kiti jam prie tos 
žudystės padėjo, bet dabar pri
sipažino kad jis vienas mergai
tę nusiviliojo nuo mokyklos, 
pats vienas nužudė ir supjaustė 
į šmotus.

Hickman sakė nužudęs mer
gaitę del to jog jaįA perdaug iš-, 
sišnekėjo. Jos nužudymas at
likta žiauriau ir žvėriškiau ne
gu laikraščiai žmonėms pasako.

Policijai patardinėta neišduo
ti spaudai jo išpažinties iki jis 
nebus pargabentas ir saugiai 
uždarytas, nes bijota kad mi
nia supuolus jį nesudraskytų.

Kaip jo išpažintyje pasaky
ta, Hickman supjaustė mergai
tės kūną po nužudymo, su min- 
čia jį kur nors išmėtyti ir at
sikratyti. Bet po to suprato 
jog negalės gaut reikalaujamu 
$1,500 jeigu neatiduos mergai
tę tėvui, tada paėmęs sudėjo 
atgal kaip geriausia mokėjo kad 
išrodytų jog ji gyva.

Moteries Lavonas Rasta 
Daktaro Ofise

Oakland. Cal. — Daktaro Ir
win Cole kabinete rasta lavonas 
jaunos 25 metų moteries, kuri 
mirė po nelegalės operacijos/ o 
pats daktaras buvo dingęs. Jo 
jieškoma. Ta moteris turėjo du 
vaiku ir bijojo mirties jeigu ir 
trečias gims, todėl nuėjo pas tą 
daktarą kad padarytų jaLnele- 
galę operaciją. Vyras sutiko 
ją leisti, kaip jis paskui pasa
kojo policijai. Kada laike ope
racijos moteris mirė daktaras 
palikęs ją ant operacijos stalo 
prasišalino.

Lietuva vėl Mokėjo 
Amerikai

Suv. Valstijos šįmet sumaži
no savo valstybines skolas bil- 
jonu dolarių, dabar jų turi dar 
$18,000,000,000.

Aštuonios svetimos valstybės 
sumokėjo savo mokesnių dalis, 
jų tarpe ir Lietuva, kuri davė 
$47,896, Lietuva skolinga A- 
merikai už karo medegą paim
tą po karo.
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Vokietija Užmoka “Lu- 
sitanijos” Nuostolius
Washington. — Vokietijos 

valdžia užmoka apie $2,500,000 
Suvienytoms Valstijoms nuosto
lių už žuvusius Amerikos pilie
čius ant “Lusitania” laivo kuri 
Vokiečių submarinas nuskandi
no Gegužės 7 d. 1915 metais. 
Tada prigėrė 128 Amerikos pi
liečiai iš suvirs 1500 pasažierių.

Keistas atsitikimas buvo su 
tuo submarinu kuris “Lusitani- 
ją” nuskandino: submarinas nu
plaukė sau šalin ir niekas dau
giau nieko apie jį negirdėjo.

Kaunas. — Kad musų politi
nių partijų centrai yra nepaten
kinti tuo jog dabartinė valdžia 
nėra jų rankose tai visiems ži
nomas faktas, bet kad provinci
ja, o ypač ukininkija, yra visai 
patenkinta dabar Line vyriausy
be yra antras neužginčijamas 
faktas.

Kam tenka su provincija su
sidurti tas gerai žino kad kai
mas nieko kito nenori kaip tik 
tvarkos ir ramybės, o dabarti
nė vyriausybė kuopuikiausia ši 
kaimo norą patenkina: nuo 17 
dienos Gruodžio (1926. m.) mu
sų kaimiečių neerzina paperka
nt agitatoriai ir nesusipratusiu 
kaimo jaunimo nedemoralizuoja' 
rojiškų migdolų pažadais, todėl 
provincijoj jaučiama visiškas 
pasitikėjimas esama vyriausy
be. Išimtį tesudaro profesio
naliniai partijų agitatoriai ir., 
žinoma, pari jų lyderiai.

Gruodžio 17 d. atskėlė parti
jų centrus nuo periferijos, nuo 
plačių kaimo masių. Partijų ly
deriai šiuo laiku yra “generolai 
be armijos”. Visi pari jų cen
trų šukavimai tėra tuščias for
malumas, kuris nieko bendro 
neturi su kaimiečių nuotaika.

Į p. Sleževičiaus vyriausybę 
musų kaimiečiai žiurėjo kaip i Į 
miestiečiu ir miestelėnų laimėji
mą; po Gruodžio 17 d. kaimas 
lengviau atsikvėpė: miesto “po
naičiai” nebemitinguoja ir savo 
demagogija nekursto kaimiečio 
prieš kaimietį. Dabartinė vy
riausybė yra tikra kaimiečių vy
riausybė, del to ji provincijoje 
labai populiari. H .-

Iš Valstiečių Lraudininktrir 
Krikščionių Demokratų koalici
jos negali nieko rimto išeiti, 
nes Lietuvoje pasaulėžvalgos 
klausimas perdaug aštriai sta
tomas.

Del švietimo ir vidaus reika
lų ministerijų tarp Liaudinin
kų ir Kr.-Demokratų bloko nie
kuomet nebūtų amžinos taikos, 
nes musų Liaudininkai negali 
nejausti savo gįslose “socialis
tinio kraujo” ir del to niekuo
met neturės pakankamai drąsos 
atvirai kovot su Trečiojo inter
nacionalo agentais. Gera dalis 
Liaudininkų veikėjų yra visai 
ištikima Lietuvos valstybei, bet 
yra daug Liaudininkų kurie ne
gali nekoketuoti su komunistais 
ir socialrevoliucijonieriais. Kol 
Liaudininkų partija nesųskiki 
tolei Sunku jos patriotizmu pa

Lindbergho Uždarbis
New York. — Po pasekmingo 

perskridimo Atlantiko Lindber- 
ghas patapo turtingas. Jo tur
tas apskaitliuojama į $250,000. 
Jis gavo Orteig dovaną $25,000. 
gavo pelną nuo savo knygos ap
rašančios jo kelionę, apie $200,- 
000, ir dar $25,000 nuo žmo
gaus kuris finansavo jo kelionę 
per Suv. Valstijas.

Nuteisti už Nužudymą 
Vyro

Ossing. N. Y. — Ruth Snider 
ir jos meilužis, Judd Gray, su 
kuriuo ji susitarus nužudė savo 
vyrą, tapo nuteisti numirti elek
triškoj kėdėj. Jiems paskirta 
Sausio 9 savaitė.' Ta žudystč 
papildyta pereitą žiemą. Už- 
slėpimui jų darbo ji buvo irgi 
surišta ir taip rasta gulinti ant 
grindų, o vyras nušautas. Po 
ilgų klausinėjimų dalykas išėjo 
aikštėn.

Reikalauja Daugiau Lo
vų Kareiviams

Suv. Valstijų kongreso bus 
prašoma parūpinti 5,000 dau
giau lovų sergantiems karo ve- 
teranams. Naujos vietos reika
linga sutalpinimui protiškai ne
sveikų kareivių kurie kiti nau
jai arba labiau apsirgo kad jau 
negali laisvi vaikščioti. Protiš
kų ligonių iš buvusių kareivių 
kas metai atsiranda po tūkstan
tį daugiau, ir per eilę metų dar 
jų atsiras, nes, karo sugadinti 
vyrai dar buvo jauni ir neišmirs 
taip greitai.

Apie 25,000 karo veteranai 
dabar sutalpinti į apie 100 ligo
ninių.

Džiovininkų skaičius nyksta 
ir naujų neatsiranda, bet gazų 
ir trenksmų sugadinti vyrai ei 
na protiškai silpnyn.

Iš “Fašistines” Tvarkos
sitikėti.

švietimo srityje tas pats keb
lumas: socialistai mokytojai ir 
kunigai niekuomet nebus geri 
draugai, nors Kun. M. Krupavi
čius ir M. Sleževičius ir kasdien 
susitikę širdingai bučiuotus!, 
del to Lietuvos visuomenė nega
li kitaip žiūrėti į Krikščionių- 
Demokratų ir Liaudininkų “su
sibičiuliavimą” kaip tik į tų par
tijų norą grąžinti Lietuvą į tą 
buklę kurioje ji buvo prieš 17 
d. Gruodžio. “Lietuvis”.

Chicagiečių Laiškas Lie
tuves Prezidentui

, --------
Chicago, Ill.,

Gruodžio 17, 1927.
Jo Ekscelencijai 
Antanui Smetonai, 
Lietuvos Resp. Prezidentui, 
Kaunas, Lietuva.

Ponas Prezidente:
Šiuomi turime didelio malo

numo Jūsų Ekscelencijos vardu 
ir adresu siųsti Chicagos Lietu
vių Gruodžio 4 dienos masmitin- 
go kabelių lėšų likučius, sumo
je 1200 litų, kuriuos mitingo 
dalyviai iškalno nuskyrė Lietu
vos Raudonajam Kryžiui.

Prie šios progos leiskite, Po
nas Prezidente, pastebėti kad 
tas mitingas buvo tūkstantine 
dalyvių skaitlingas, energingai 
stojo už Lietuves nepriklauso
mybę su sostine Vilnium ir šir
dingai geidė Lietuvių vienybės.

Linkėdami Jūsų Ekscelencijai 
geros sveikatos liekame

Su gilia pagarba
Dr. K. Draugelis, . 

V. M. Stulpinas.

Romanas Nuteistas
Jonas Romanas, žinomas A- 

merikiečiams kaipo organizato
rius finansinių įstaigų, kuris jas 
perkėlė į Lietuvą ir ten gyveno, 
už nušovimą Dr. Brunzdos per
eitą vasarą Palagoje, nuteistas 
šešiems metams sunkių darbų 
kalėjimam Jis Dr. Brunzdą nu
šovė už paviliojimą jo žmonos.

Sprogdina Amerikiečių 
Bankus

Buencs Aires, Argentina. — 
Aštuoniolika žmonių sužeista iš 
priežasties nežinomų piktadariu 
susprogdinimo beveik pagret u 
dviejų bankų. Spėja kad tą da
ro raudonieji vis keršydami už 
Sacco ir Vanzetti.
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Gelbsti angliakasių šeimynas. 
Centralinė Darbo Taryba prieš 
Kalėdas stengėsi aprūpint mai
stu streikuojančių angliakasių 
šeimynas Pittsburgo distrikte. 
iš aukų surinktų iš vietinių gy
ventojų. Surinkta apie $2,000, 
ir tai yra labai mažai, užtai ne
daug ko galima buvo ir padalin
ti.

Komitetas taipgi rūpinasi už_ 
žiurėjimu streikerių šeimynų 
sveikatos, patiekiant pagalbą 
mažesniuose atsitikimuose.

Tyrinėja baltvergystę. Neto
li Pittsburgo, McKeesporte bu
vo išviliota graži 18 metų mo
kinė ir išvežta į vieną Ohio mie
stą, kur buvo išlaikyta nelais
vėje nuo Rugsėjo 6 d. Du vy
rai ir moteris pasiėmė ją į savo 
automobilį nuo mokyklos, pra
nešdami kad jos tėvas sužeistas, 
ir paskui pasileido važiuoti.

Mergina šiose dienose parbė
go, netyčia ištrukdama iš nelai
svės. Pargryžus Pittsburgan ji 
buvo atrasta apalpus ir nuga
benta ligonbutin, kur atsipeikė
jus papasakojo atsitikimą, kas 
sujudino policiją tyrinėti daly
ką.

Po baisios gazo tanko eksplo
zijos, ištyrinėjus visas aplinky
bes kokios buvo galima griuvė
siuose patirti, surasta jog pa
vojai kokių iki šiol nepatėmyta 
niurkso visuose gazo tankuose 
nors jie buna ir tušti, šis atsi
tikimas buvo gazo inžinieriams 
pamoka ii- jie ateičiai priėmė 
saugesnius budus.

Prie to, nutarta nebudavoti 
daugiau gazo tankų gyvenamuo
se distriktuose, nes tankai vi
suomet yra pavojingi ir nelai
mei atsitikus palieka liūdnas pa
sekmes.

Paslydo po traukiniu. Trauki
nių vagonų valytojas Pennsyl
vania gelžkelio kieme, iš prie
žasties slidumo kokis pereitą 
savaitę buvo visame mieste, pa
važiavęs prikibęs prie vagono Į 
kitą vietą, norėjo nušokti ir nu
šokęs paslydo ir pakrito po va
žiuojančiais vagonais ir tapo su
važinėtas.

Duryea, Pa. — Sudegus na
mui kuriame gyveno Martinas 
Kruks su savo šeimyna, gaisro 
sutiko mirtį trįs jų mergaitės, 
nuo 5 iki 15 metų amžiaus, o 
ketvirta mergaitė apdegė ir li
ko išgabenta į Pittstono ligon- 
butį.

m

KOI

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

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

Del informacijų rašykit:—Dept. D.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 Broadway New York |

Firma įsteigta nuo 1872 (2-8) r

xxxxx.xxxxxxxxxxsxzixsxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxx^antr

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikražt) "Tfl- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

XXXXXX

PITTSBURGH AUKOS ŠERNO
PAMINKLUIDETROIT

Du girti vyrai važiuodami 
automobiliu suvažinėjo du žmo
nes, kurių šešetas vaikų liko 
našlaičiais. Išsipagiriojus, ant 
rytojaus automobilio savinin
kas visai nesirūpino savo blogu 
darbu, tik jam nesmagu buvo 
kad reikia kalėjime . sėdėt. Jis 
kaltę metė už suvažinėjimą ant 
savo draugo, sakydamas kad jis 
automobilį kėravojo, bet kurie 
matė sako kad jis pats važiavo. 
Jis pastatytas po $10,000 kau
cijos iki teismo.

Depcrtucja Lietuvon. Kurie 
nori iš Kanados įsigauti į Su
vienytas Valstijas slapta, jeigu 
pakliūva buna deportuojami ne 
Kanadon bet į tą šalį kurios pa
lą turi. Lietuviai deportuoja
mi Lietuvon.

Tūlas Paul Manko, 2960 Hei
delberg avenue, nubaustas $300 
dolarių už bandymą įšmugeliuo- 
ti į Detroitą dviejų merginų iš 
Lietuves. Tas buvo jau seniau, 
tik dabar atsibuvo teismas te 
agento ir jis atrastas kaltu.

Merginos visą laiką buvo lai
komos kalėjime kaipo liudinin
kės prieš jį. Jos gavo po $1 į 
dieną už sėdėjimą kalėjime ir 
dabar bus deportuotos atgal į 
Lietuvą.

Sugavo daug degtinės. Ka
nados ir Suv. Valstijų rubeži- 
nė sargyba pereitą savaitę su
gavo du šmugelninkus gabenu 
šius $45,000 vertės degtinės iš 
Kanados į šią pusę, nuramini
mui Amerikiečių troškulio pei 
šventas Kalėdas. Suimta keturi 
vyrai tame darbe.

Vieną troką reikėjo net Sau 
dant sulaikyti, nigs vežėjai ne 
norėjo sustoti.

Autcincbilių mirtis. Detroit 
kaltinama teismai už lengvą iš 
leidimą automobilistų po šuva 
žinėjimo žmonių užtai taip daug 
užmušimų pasitaiko.

Šiais metais jau suvažinėt? 
410 ypatų, o tik 67 automobilis
tai buvo areštuoti už tai ir tik 
18 jų gavo kalėjimo bausmes.

Triguba tragedija. Williarr 
Tebo, 49 m., atsilankęs į namus 
kur gyveno jo buvusi moteris 
su savo nauju vyru, išsišaukė 
juos abudu prie durų ir nuošvė, 
paskui pats sau galą pasidarė. 
Visą tragediją matė moteries 
12 metų duktė su pirmu vyru.

*
5

Šerno Paminklo Fondo Komi
tetas Chicagoje aplaikė aukas 
paminklui nuo sekančių:

Brooklyn, N. Y. — J. Naujo
kas $2; J .0. širvydas $5; J. M. 
Danielius $2; J. Ambraziejus $2.

Philadelphia, Pa. — Dr. E. G. 
Klimas $5.

Pittsburgh, Pa. — Anelė Ake
laity tė $2; Liet.' Mokslo Drau
gystė $5.

Baltimore, Md. — Adv. Na
das Rastenis $2.

Newark, N. J. — A. Žiugž
da $5.

St. Charles, III., per M. Sab- 
licką $15.50.

Waukegan, Ill, — Lietuvių 
Laiąvės Mylėtojų Dr-stė $10.

Indiana Harbor, Ind. — SLA.
343 kp. $11.

Hamtramck, Wich. — War- 
aw Pharmacy $5.

Gary, Ind. — per L. Martinai- 
į $13.45.

Chicago, Ill.
V. ir K. Katkevičiai $5.00
P. Mockienė 1.00
P Konrad .25
Dr. V. A. Šimkus 10.00
Peoples Furniture Co. 10.00
A. Lalis 10.00
S. M. Skudas 5.00
K. Krasauskas 3.00
A. Liepas 5.00
Liet. Savitarpinės Pasal

os Draugystė 15.00
Liet. Moterų Apšvietos

Draugystė 10.00
Liet. Baltos žvaigždės 

□ubas 10.00
Lietuvos Vėliavos Dr-stė

Amerikoje 5.00
J. Puceta 5.00
P. SalemdnavičiuS'' 1.00
J. M. Geldgaudas .50
Dr. A. L. Graičunas 1.00
K. čepukas 2.00
P. Stogis 5.00
J. Urmanas 5.00
J. Baranauskienė 2.00
A. Olszewski 10.00

✓''“GREITU laiku “Dirvos’ Redakcija turės svarbų pra- 
f nešimų savo skaitytojams. Geistina kad kuodau- 

giausia Amerikos Lietuvių apie tai sužinotų, to- 
C del 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 tuojau. 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 skaitymu. Užrašykit jiems “Dirvą” metams ar
ba pusmečiui. Nepavydėkite jiems to kuo patįs taip 
džiaugiatės. Kuriems turit “Dirvą” užrašę, atnaujinkit 
jų prenumeratas. Atnaujinkit SAVO prenumeratas.

Su pagarba “DIRVOS” ADMINISTRACIJA.

Wm. Gritėnas .50
F. A. Simonas 1.00
K. Aisinas 2.00
R. Liepienė 2.00
P. Mozgiras 1.00
F. A. Andrius 1.00
S. Lovick 2.00
SLA. 134 kp. 10.00
SLA. 226 kp. 5.00
SLA. 335 kp. 5.00
SLA. 74 kp. 5.00
SLA. 208 kp. 25.00
Dayton, O. — P. Dambraus-

kas $5.
Grand Rapids, Mich., per K. 

Rasiką: A. Daukšas, K. Joki- 
mavičius, K. Subačius, V. žvir
blis, K. Petriką, P. Bumbulis, 
K. Rasikas, S. Vilkunas po 50c. 
A. Adomaitis, J. Dambrauskai 
po $1. P. Samulionis 20c.

Reikalinga Daugiau!
širdingai ačiū visiems auko

tojams už prisidėjimą prie šio 
prakilnaus tikslo, pagerbimo 
musų tautos vertingo žmogaus. 
Kurie dar neaukavot meldžiu 
nesivėluoti prisiųsti, nes laiko 
nedaug yra. Reikia paminklas 
ir viskas turėti gatava iki Ge
gužės 30. Tą dieną bus pamin
klo atidengimas. ■

Atminkime Šerną, padaryki
me jam atmintį ateičiai. Aukas 
siųskit šerno Paminklo Fondui 
adresu: ' *_

S. K. Grisius
6228 So. Sacramento Ave. 

Chicago, Ill.

Į Prašymas

Senovėj žmonės tikėjo kad 
saulė per dangų vežama deiman
tiniuose ratuose, kuriuose pa
sikinkęs porą baltų žirgų sau
lės dievas (Apolonas , kas rytas 
pei; dangų keliauja iš rytų Į 
vakarų kraštą ir tei nusilei
džia pasilsiui ant nakties.

Kada ryte jis išbunda ir ren
giasi kelionėn Aušra atidaro 
jam vartus ir išlydi.

šis paveikslas yra dailininko 
jsivaizdinimas tos legendos ir 
jis tą pasaką labai gražiai at-

KALĖDŲ DOVANA 
“DIRVAI”

Juozas Rukšėnas, vietinis, už
rašė “Dirvą?’, Metams Mikolai 
Rukšėnui, Žeimių k:, Salako v„ 
Ežerėnų ap.

M. Subonis iš Youngstown. 
O., užrašė “Dirvą” metams Pet
rui Sukoniui, Akmenių k., Laz
dijų p., Alytaus ap.

Jenas Martinas, vietinis, įra
šė savo 15 metų sūnų Praną į 
Ardžio armiją padovanodamas 
“Juodą Karžygį” vienoje kny
goje už $2. Sako, Pranas nors 
čia augęs ir jokių kitų Lietuviš
kų dalykų neskaito bet neapsi
eina be “Juodo Karžygio”.

A. Savickienė iš Roslyn, 
Wash., įstojo į Ardžio armiją 
prisiųsdama $1.25.

J. J. Maksimavičius iš New 
Britain, Conn., prisiuntė $2.25: 
du dolariu už savo “Dirvą” ir 
$1.25 už P. Pilipausko (iš to pa
ties miesto) už “Juodą Karžy
gį”.

Pranas Butkus iš Philadel
phia, Pa., užsirašė sau “Juodą 
Karžygį” vienoj knygoj už $2.

Mikolai? Bielinis, Euclid, O.,' 
užrašė “Juodą Karžygį” “Dir-j 
vos” skaitytojui Juliui Muzurui 
Suostų agentūroj, Biržų p.

Stefanija Juozaitiene iš Bos
ton, Mass., užrašė “Juodą Kar
žygį” savo dukterei, Onai Stan
kūnienei Columbus, O.

VANAGAIČIO JUOKŲ 
KELIONĖ

DUSULIUI ATEINA 
GALAS

Gydytojai skelbia kad ne
užilgo ateis galas dusuliui kuris 
daugybę žmonių kankina, kaip 
atėjo galas geltonajai karštinei 
ir cholerai.

Nors nėra ’ pavojingas savo 
pobūdžiu, dusulis vargina žmo
gų neapsakomai labai. Nėra 
Eudnesnio vaizdo kaip matyti 
kūdikį kančiose kuomet ta liga 
buna jį apsėdus.

Nors gal ims keletą metų iki 
galutinas dususio išgydymo bū
das prasiplės, vienok jau ir da
bar galima jį apmažint jeigu 
sergantis pasiduos pilnam išeg- 
zaminavimui gero specialisto. 
Dusulio atakų priežastis nėra 
vienoda visiems juo apimtiems. 
Vienam žmogui pasirodymas ar
ti šunies sukelia dusulį; kitam 
pamatymas katės; trečiam, ko
kios nors ypatingos žolės. Vie
nas dusuliu sergantis žmogus 
pajusdavo slėgimą net kada jam 
parodydavo šunies paveikslą.

Dusulį turintieji kenčia nuo 
jo daugiau negu reikalinga. Jei 
jie buvo “gydomi” per kokį lai
ką be jokių pasekmių, gali bū
ti tikri kad jų ypatinga priežas
tis nebuvo susekta ir ištyrinė
ta ir nepanaudota visi medika- 
lio mokslo įrankiai kokius šian
dien turi.

vaizduoja.
Paveikslas yra iš TMD. lei

džiamos knygos “Dailės Milži
nai”. Knyga turi daugybę to
kių ir kitų paveikslų, kuriuos 
piešė garsiausi pasauliniai dai
lininkai šinitąi metų atgal.

Prie to, lenygoje surinkta ir 
sutalpinta daug Lietuvos gar
saus dailininko M. K. čiurlio- 
nies dailės darbų atvaizdų. Tai 
bus pirmas platus pasikėsinimas 
supažinti Amerikos Lietuvius su 
tuo musų dailės milžinu, kuris 
nors jaunas mirė bet paliko mu
sų tautai tokių dailės kurinių 
kurie stebino visas kaimyniškas 
Lietuvių tautas.

Įsigyti šią didelę knygą gali 
kiekvienas patapdamas T.M.D. 
nariu .savo mieste, nes visuose 
beveik didesniuose miestuose 
yra TMD. kuopos. Kur nėra 
kuopų galima jas suorganizuo
ti susidėjus penkiems ar dau
giau nariams. Metinė mokestis 
yra tik $2. Kas nori gali pri
klausyti prie TMD. kaipo pa
vienis narys nusiunčiant cen-

I trui savo metinę mokestį.
Apačioje telpa TMD. valdy

bos antrašai, norėdami kokių 
Informacijų kreipkitės Į juos.

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

Sausio mėn.:
• 1 d. -— Lawrence, Mass.

2d. — Lowell, Mass.
6 d. — Athol, Mass.
8 d. '■— Worcester, Mass.

11 d. — Westfield, Mass.
13 d. — Hartford, Conn.
14 d. — New Britain, Conn.
15 d. — Waterbury, Conn.
18 d. — Ansonia, Conn.
22 d. — New Haven, Conn.
25 d. — Norwood, Mass.
27 d. — Providence, R. I.
29 d. — Boston, Mass.
Visos kolonijos turės linksmų 

vakarų. Vanagaičio dainos ir 
juokai visiems patinka. Lanky
kitės gausiai.

UŽSIMOKĖJO Už 1927 METUS

27 kp. Chicago, III.: J. Dudė
nas, J. Janulaitis, K. Petraus
kas, K. Kolalis. J. Zalpis, V. 
Peržinskas, A. Kareiva, F. Pu
teikis, F. Vaišvila, F. Venckus, 
A. Paulikaitis, S. Kairis, K. Ju
cius, F. Raila, J. Vaišvila, J. 
Jurkus.

40 kp. Scrantcn, Pa.: L. Sa
viškas, A. Čelkis, K. Zorskis, F 
živatas, R. Lisajus, K. Dilbai- 
tlenė, Dr. J. Reklevičia.

13 kp. Waukegan. Ill.: S.
Adamkevičia, J. Misevičius, J. 
Masiliūnas, A. Jonaitis, K. Am- 
braziunas, J. Jucis, J. Urmona- 
vičia, P. Tučius, K. Andriuške- 
vičia, J. Wintekus, K. Adamke- 
vičia, J. Mačiulis.

12 kp. Akron, Ohio: J. Ra
moška, L. Glinskis, K. Tamo
šauskas, J. Noreika, V. T. Ne- 
verauskas, J. Apšega, B. A. Be
leckienė, B. Širvienė, J. Lukoše
vičius, P. Goška.

25 kp. Shenandoah, Pa.: M. 
Mastauskas, Pranas Mūras.

119 kp. Portland. Ore.: J. P. 
Gritė, L. Stanevičius, S. Kviks- 
lis, M. Jonikaitis (tik už 1926 
metus).

ĮSIRAŠĖ NAUJI NARIAI

13 kp. Waukegan, Ill.: K. 
Andriuškevičia, J. Wintekus.

12 kp. Akron, Ohio: J. Luko
ševičius, P. Goška.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

SANSKRITO GALVOSŪKIAI j 
t Sugalvojo gerb. Spragilas *
5 Čia bus talpinama sakiniai senovės Sanskrito kalba, gimi- j z ninga Lietuviams. Atidžiai suskirstykit šiuos Sanskrito į 
? žodžius į Lietuviškus, ir gausit iš jų jums gerai žinomus ? j Lietuviškus sakinius. »
I GALVOSŪKIS No. G |

AN TKAL NOKA RKLAIS IUB AVO
$ (Lietuviški žodžiai ir jų raidės eina ištisai, be sumaišymo.) > 

s Kas teisingai išris šitą galvosūkį ir prisius juos iš dviejų numeriu, Ž 
į su 5 savo draugų adresais kurie “Dirvos” neskaito gaus DYKAI s 
t knygele “ŽMONIŲ LIGOS” (pridėkit 2c štampą persiuntimui) 5
7 <^r^*'*<*-***Jr *•*■**■*■■***■♦

GRAIKŲ DRAMATURGAS

’ SOFOKLIS

GALVOSŪKIS No. 3 BUVO TOKS:
“Vilkas vis Į mišką žiuri.’

GERB.

SPRAGILO
GŪŽTELE

KAIP GERB. SPRAGILAS 
PRALEIDO KALĖDAS
Kalėdos atėjo ir praėjo, ir 

dabar turim laukt kitų kad 
galėtume gaut vėl tiek do
vanų ir už jas ant dovano
tojų pykt ir skųstis kitiems 
kam ne tų davė ko norėjai 
ir ne toki koki tikėjai.

Daug mergų po Kalėdų 
nusiminusių sėdi kad jų vai
kinai jas užmiršo, kad per- 
menkas dovanėles atsiuntė, 
arba kad vietoj deimantinio 
žiedo tik lietsargi' davė...

Daug galvi} surūgusių ir 
skaudamų dar ir dabar ne
šiojama ant sustingusių pe
čių, ir jų liežuviai barška 
kad nebūtų gėrę jeigu butų 
žinoję koki štopą gauna.

Daug vaikų nuo persival
gymo serga, o daug tėvų rū
pinasi kada atsidirbs tuos 
pinigus kiek jiems Kalėdos 
kainavo....

Sulaukę Kalėdų dienos, 
atsikėlę ir apsirengę, einam 
su savo gerb. šonkauliu pas 
gerb. Tetulę ant pietų kaip 
užsikvietė. Ba jau tokia 
mada: giminės gimines už
siprašo pas save sykiu Ka
lėdas ir kitokias šventes kur 
buna daug valgyt ir gert 
praleist.

Apsiguzoję šiltai kad ne
sušaltume, klampojam per 
sniegą pas Tetulę ant pietų.

Ateinam pas duris, barš- 
kinam ir skambinam duoda
mi ženklą kad čia kas atėjo 
ir kad ateitų atidaryt duris 
ir įsileistų, ale vis nieko ne
sulaukiam. Jau žadam eit 
atgal, ale žiūrim durjs pa
lengva atsidarė ir atėjo Te
tulė, aprišta galva.

— Kamin, vaikeliai, meri 
krismų, — sako ji.

— Meri krismų, tetule, 
ale turbut musų linkėjimai 
tau nieko negelbės, ba galvą 
skauda, — sakau aš.

— O kas tetulei atsitiko: 
gal patamsėj užsigavai? La
bai gaila, — sako mano šon
kaulis.

— Ką čia, vaikeliai, tik 
menkniekis. Kamin, sėskit, 
— sako ji.

Ineinam toliau, žiūrim ir 
senis apsirišęs galvą ir lo-

voj išsitiesęs guli.
— O kas dėdei yra? — 

klausiu aš.
— Tas pats kas ir man, — 

atsakė tetulė.
— Tai abudu užsigavot ar 

ką? — klausia mano šon
kaulis.

— Ką čia užsigavom, vai
keli, ar nesupranti, vakar 
buvo kūčios, — sako ji.

— Tai nelabai gerai jeigu 
po kūčių reikia sirgt. Ge
riau kad jų visai nebūtų, — 
sakau aš.

— Tai senio kaltė: parne
šė aitvaras kokio ten štopo. 
sakė brangiai užmokėjęs ir 
gavęs gero, ale kai išsigė- 
rėm tai taip ir griebė už 
galvų, — sako tetulė.

— Ar tai tam bažnyčia 
Įvedė kučias kad žmonės iš 
pasigėrimo sirgtų? Kas iš 
tavęs do katalikė ir gera 
parapijonka kad šitaip lau
žai bažnyčios Įsakymus? — 
sakau aš.

— Ką padarysi, vaikeli, 
kad šitaip pasitaikė: kas ga
lėjo žinot kad toki prastą 
štopą jam Įduos, — sako ji.

— Ne prasto štopo kalte 
bet jūsų pačių kam jieškot 
visokių nuodų, ir net patįs 
darot, — sakau aš.

— Vaikeli, kur aš pati pa
sidarau tai buna geras, ir 
šiandien mes išsigersi'm ma
no štopo, daugiau svetimu 
nenoriu, — sako ji.

— Bet aš noriu prirodyt 
tetulei kad visai nereikia 
jokio, savo nei svetimo, nau
dot, nes tai vistiek yra nuo
dai ir neina žmogui į svei
katą, — sakau aš.

— Ale kas butų do Kalė
dos, vaikeli, jeigu neišsiger- 
tum, — sako ji.

— Labai gera iš tavęs da
vatka: taip už menką daly
ką priešingą bažnyčiai ir 
kunigui kitam gatava akis 
Skabyt, o šitokius priešin
gus net pačiam tikėjimui tai 
darai ir dar išsisukinėji jei
gu prirodinėju kad tai pra
sižengimas, — sakau aš.

— Šarap, vaikeli, tu man 
pamokslų nesakyk, ba tu 
viską nukreipi į bedievišką 
pusę, o šiandien vožna šven
tė tai reikia giminėms gra
žiai sugyvent. Te, išgerk 
šitos mano pačios darytos, 
busi linksmesnis ir rasi ki
tas kalbas, — sako ji.

— Ačiū tetulei už tavo pa
čios štopą: nevartoju nei ta
vo nei kitokių, — sakau aš.

— Na tai gal alaus gersi,

Vienas iš ankstyviausių pa
saulyje žinomų dramų-tragedijų 
rašytojas ir statytojas buvo So
foklis.

Kad jis buvo nepaprastai 
gamtos apdovanotas parodo se
kanti dalykai apie ji. Jis buvo, 
nepaprastų gabumų, tiesiog ge
nijus, ir turėjo stebinanti gra
žumą.

Tik pamislykit apie laimę to
kio žmogaus kuris taip puikiai 
buvo kūniškai subudavotas, to- 
kis gražus iš veido ir stiprus, 
taipgi atsižymėjęs muzikoje ir 
ristynėse, už tuos abu atsižymė- 
jimu gavęs dovanas, šalip to 
jis buvo tokio didelio proto kad 
patapo garsiausias dramatur
gas savo laikuose. Jis atvejų 
atvejais ėmė viršų ant savo 
draugų, Aeschylo ir Euripy- 
do, parašė didi ir pasekmingą 
veikalą būdamas 87 metų, ir 
mirė garbingai sulaukęs 89 me
tų. Pažiurėjus i likučius iš jo 
laikų jo stovylų, matosi, net se
natvėj, kokis jis buvo tvirtas, 
didelio kūno, stipraus veido ir 
ramios išžiuros, tyro proto. Ja
ne buvo Graikų inteligentija ir 
daila, ir gal bus Graikų išmin
tis, pačiame aukštume.

Sofoklis gimė 495 m. pirm 
Kristaus, gražiame kaimelyje 
netoli Atėnų, vadinamame Ko
lonus; jis niekad nepavargo ap
rašydamas grožės savo gimtinio 
kampelio; tarp tos srities gojų, 
šventų Eumenidui, jis atvaiz
dino liūdną pasilinksminimą pa
sivaikščiojimais aklo ir nuslo
pinto Oedipo.

.Sofoklis užaugo sykiu su 
Graikų sostine Atėnais, gyveno 
.o miesto įvairų gyvenimą, ben
dravo su Perikliu ir Herodotu 
(tada tai buvo Graikų Auksinės 
Gadynės pradžia), ir per tūlą 
ai ką plačiai veikė viešame ju
dėjime. 440 metais jis buvo iš- 
■inktas vienas i. dešimties Atė
nų generolų vadovauti karą 
prieš Samos; tiesa kad Periklis 
rėliau jam gražiai pasakė jog 
jis yra geresnis poetas negu ge
nerolas; bet pažymėtina kad to
kiame atsitikime parinkti poetą 
yra kas nors nepaprasto ir la- 
>ai skirtinga negu galima butų

lar visai šviežias ir nemac- 
nus, — sako ji.

— Ne, ačiū ir už tai, to
jui palieka kitam sykiui, — 
sakau aš.

— Tai iš tavęs visai ne 
sportas: jeigu visi taip da
rytų tai iš ko žmonės biznį 
galėtų varyt? — sako ji.

— I'štikro, tetule, jeigu 
nebūtų nuodų, žmonės jais 
neapsilaktų, neturėtų biznio 
nei daktarai, nei ligonbučiaL 
nei graboriai, ir pasaulyje 
butų liūdna gyventi....

Tada atsisėdau laukti pie
tų ir nieko nesakiau.

Šitokių atsitikimi} buvo 
beveik kiekvienuose namuo
se, ir gerb. Spragilas sako: 
Tolei pasaulyje bus blogas 
kolei jame bus žmonių kurie 
to norės.

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 
panrastu 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.

tikėtis šiais laikais.
Kaip Sokratas, Sofoklis sto

vėjo aristokratijos pusėj ir ėjo 
prieš demokratiją, kurią Plato
nas taip garbino; kuomet aris
tokratai valdė, Sofoklis buvo na
riu provizionalės valdžios. Jis 
paėjo iš turtingos šeimynos ir 
negalėja, žiūrėti i tvarką tokių 
nekompetentingų žmonių kaip 
Kreonas. Jis nekentė prekiau
tojų klasės, kuri palengva stū
mė šalin žemės savininkų klasę, 
prie kurios jis prigulėjo.

“Niekas nėra taip blogas kaip 
pinigai“, sakė Sofoklis, “kurie 
prasiplatino tarp žmonių. Tas 
nužemina miestus, išvaro žmo
nes iš jų namų, doras ir teisin
gas sielas priverčia atlikti begė
diškus darbus; jie priveda žmo-

nes prie niekšysčių ir pažinimo 
visų bedieviškų darbų.”

žinoma, jis' galėjo smerkti 
turtus, nes pats jų turėjo už
tektinai.

Turėdamas turtus ir aukštą 
gimimą, Sofoklis buvo lemtas 
klasiškam stiliui, prieš roman
tišką ir beveik socialistišką Eu- 
lipidą, kurio motina gatvėse 
pardavinėjo daržoves. Sofoklis 
savo stilium buvo didžiausias i 
Graikų dramaturgas kaip for-i 
.ma, simetrija ir paprastumui 
konstrukcijos, tyra grože, min i 
čia ir kalba. Savo gabiu spren-|

dimu, šaltumu, neįtemptu jaus
mu ir kitais visais atžvilgiais 
dramoje Sofoklis stovi lygiai su

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

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

tų
su
liu

laikų skulptorium Phidium, 
gabiu valstybininku Perik- 
ir filosofu Sokratu.

Sofoklis rašė dramas iš Grai
kų mitologijos.

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

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

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

Pradekit nuo 1S28 metų

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

Bulgariškų Šaknų (Kraujo) Arba
ta yra žymi šeimynine gyduolė. Iš
gerkit prieš einant gulti išvarymui 
šalčio. Parsiduoda vaistinėse, arba 
prisiusime paštu už 75c arb a$1.25. 
Adresuokit H. H. Von Schlick, 33 
Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

i Lietuva eina he jokio trukdymo.

UŽPRENUMERUOKIT “DIRVĄ” SAVIŠKIAMS į- 
IJETUVĄ - BRAZILIJĄ - ARGENTINĄ. - KUBĄ 

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

Kas užrašys nauja metinę prenumeratą gau; dovanų 50c 
vertės knygą “Vienuolyno Slaptybės” arta kekią kitą.

"D I R V A”
GI 20 Superior Ave, Cleveland, Ohio

Gaunama tik iš

ReosnuoTpadiMark

metodai

negu
prie paprastos

tikro karvių

jumsduoti
MEADOW

The
Meadow

East St.
RAND. 3707

Sauga
Ir Gera Sveikata

Keli mėnesiai at
gal Dr. Roy F. 
Leslie, IVyriausis 
Pieno Inspekto
rius Clevelande, 
pasakė, “Musų 
rekordai parodo 
jog jūsų pienas 
aukštos vertės.”

Pagerinti budai Clover 
Meadow pieninėj ir at
sakanti 
riais CLOVER MEA
DOW TIKRAS KAR
VIŲ PIENAS pastsu- 
rizuojama ir supilsto- 
ma į bonkas, natūraliai 
uždeda didesnes lėšas 
jo surengimui 
reikia 
rūšies pieno.
Delei šitų priežasčių 
jūsų krautuvninkas ir 
turi prašyti centą dau
giau už kvortą Clover 
Meadow
pieno, vienok tas visai 
verta — po kelis sy
kius tiek.
Kitą sykį kuomet ei
sit pirkt pieno, pirkit 
saugų ir sveiką — i 
prašykit 
CLOVER
TIKRO KRAVIŲ PIE
NO.

Clover
Creamery Co.
1823
Tel.

Vienuolyno Slaptybes

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

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

Užsakymus siųskit pridėdami savo aiškų vardą ir adre
są. Galit siųsti pašto štampais, po 2c arba kitokiais.

KAS PRISIUS “DIRVAI” VIENĄ NAUJĄ METINI 
SKAITYTOJĄ GAUS ŠIĄ ŽINGEIDŽIĄ KNYGA 

VISIŠKAI DOVANAI!
Užmokestį siųskit pašto štampais.

“DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.



Nuo Redakcijos
DESETKAS METV-TA pati giesme

*--------------------------------------------------------------------------------

kas metai yra didelė parama 
Lietuvai. Tie pinigai didumoje 
niekur neišeina, lieka Lietuvo
je. Reikia tik tinkamai sunau
doti.

DIRVA .

'y/'ASARIO 16 dieną sueina 
dešimts metų nuo to kai 

Lietuva apsišaukė savisto- 
vė. Bet per visą tą laiką 
mes Amerikiečiai negirdė
jome iš savo patriotų Lie
tuvoj nieko kito kaip tik tą 
pačią vieną giesmę: Žiūrė
kit, jau parduoda Lietuvą 
Varsa vai! Po Spalių mėne
sio 1920 metų prisidėjo ki
tas punktas: Žiūrėkit, par
duoda Vilnių Lenkijai!

Kas tą viską daro? Nagi 
atkaklus, akli partijų paka
likai, kurie neturi Lietuvo
je jokio užsiėmimo arba lai
ko sau už garbę būti kokiais 
nors valdininkėliais ir pasi
naudodami ta giesme demo
ralizuodami visuomenę be 
paliovos stengiasi išėsti iš 
vietų kitus, o patįs j jas at
sisėsti.

Ta pati giesmė giedama 
ir musų spaudos Ameriko
je.

Ir kaip keista ir paika ta 
daina yra galima suprasti iš 
sekančio palyginimo:

Kada klerikalai sėdi val
džioje, kitų akyse jie nieko 
kito nedirba Lietuvoje kaip 
parduoti Lietuvą arba Vil
nių Varšavai.

Tuo laiku kiti kurie nėra 
valdžioje, yra tokie geri kad 
tik jie vieni išlaiko nuo par
davimo. Ir tolei laikosi įsi
kibę neparduot iki patįs ne- 
ineis į valdžią.

Kaip tik ineina į valdžią 
Liaudininkai, tada jie jau 
ne saugotojai bet pardavė
jai lieka, — vis kitų partijų 
akyse, ir amžinai tik parda
vimui progos jieško.

Inėjo į valdžią tautininkai 
— ir tie, pirmiau taip laikę 
įsikabinę Vilnių ir Lietuvą 
niekam neduot, net patįs ki
tus tame įtarę, lieka parda
vinėtojais. ...

Koks liūdnas likimas tada 
Lietuvos kaimiečio kuris vi
sus tuos rėksnius šeria: jis 
amžinai turi drebėti ir lau
kti kada ateis Lenkai ir at
ims viską iš jų... .

Nestoja visi išvien už iš
laikymą nepriklausomybės, 
bet kitus niekindami siūlo 
tik savo receptus kaipo ge
riausius nepriklausomybei, 
o kiti visi receptai yra tik 
nuodai... .

Tai yra tikras begėdžių 
darbas, prieš ką visuomenė 
turi pradėt kovoti.

Gelbėkim, broliai, Lietu
vai atsikratyt politikierių, 
neduokim partijoms nei 
cento, ir tą nusistatykim 
sau gerai šiais 1928 metais.

▼ w v

Du Milijonai Dolarių
Šiose dienose Amerikos laik

raščiuose pranešta jog Ameri
kos Lietuviai per 1927 metų 11 
mėnesių nusiuntė Lietuvon sa
viškiams pinigais $1,900,000.

Kadangi Kalėdoms ypatingai 
daug siunčiama tai už visus me
tus bus nusiųsta suvirš dviejų 
milijonų dolarių.

Mažiausia buvo nusiųsta Va
sario mėnesj, $121,000, o dau
giausia Kovo mėnesį (prieš Ve
lykas), $376,000.

Gruodžio mėn. be abejo per
viršys ir Kovo m.

Du milijonai suvirš dolarių

Ar ir iš Lietuvos 
Atvyks?

Sekantį Gegužio mėnesį Ame
rikoje įvyksta tarptautinis tai
kos kongresas. Posėdžiai atsi
bus Clevelande.

Kongresmonas Burton kvie
čia į tą kongresą žymiausius 
pasaulinius atstovus. Jis yra 
taikos draugijos pirmininkas.

Yra užkviesta bent 300 žy

miausių vyrų, garsių Europos 
diplomatų.

Geistina kad kas ir iš Lietu
vos atvyktų, nes visos tautos 
oficialiai yra ar bus kviečiamos 
dalyvauti.

Clevelando Lietuviai pagei
dauja kad atsilankytų Prof. Vol
demaras arba kuris kitas žymus 
Lietuvos asmuo.

Konvencija turės $50,000 iš
laidų, kurias stengiamasi Cle
velande sukelti.

Hclandijos valdžia gaudo ko
munistų agentus kurie lenda į 
rytų Indijos salas su komunisti
ne propaganda. Vejami iš Chi- 
nijos komunistai jieško sau liz
dų kitur.

PAS MAMYTĘ
Gerai buvo man gyventi
Pas savo mamytę,
Nereikėjo darban eiti,
Kelti anksti rytą.

Atsigulus patalėliu
Saldžiai sau miegojau,
O atbudus vėlai rytą
Viena pasvajojau.

Klausiaus kai paukščiai sodelyj 
Medžiuose čiulbėjo,
Džiaugiaus gėlėmis darželyj 
Kurios man žydėjo.

Širdyj jaučiau saldų jausmą
Ir sieloj ramybę,
Mintįs audė vien tik linksmą 
Dainą sutartinę.

Bet praėjo tos dienelės,
Jaunystė sunyko,
Tik vien saldus atminimai 
Apie tai paliko....

Laputė.

SESUTE
Jau kelkis, sesute, jau šviečia saulelė, 
Nueik į darželį prie savo gėlių, 
Tau ten prasijuoks nelinksma širdelė, 
Ten sielai bus linksma, malonu, smagu.
Juk gražios ir žydinčios, gėlės, sesute, 
Tai tavo jaunystės dienelių sapnai, 
Kuomet dar mažytė buvai pas močiutę;
Jų gražus žiedeliai tai tavo jausmai.
Tad miela, sesute, reik brangint jaunystė.
Jaunystė brangus atminimas širdies,
Ir seną močiutę, kuri tave vystė, 
Nuo skausmo ji glaudė prie savo krūties.
Ir brangink gėles, sesutėle, jaunoji, 
Neskink pražydėjusių jųjų žiedų, 
Lai puošia jie tavo jaunystę, brangioji, 
Lai tau bus gyventi malonu, saldu.

Radastų Žiedas.

SUGRYŽO DŽIAUGSMAS
Vėl man išsisklaidė tamsioji naktelė, 
Aprimo išsilgus nabagė širdelė;

Vėl man užtekėjo šviesioji saulelė, 
Nes prie mane gryžo mylima mergelė.

Vėl mane mergelė akelėm vedžioja,
Vėl mano krūtinė linksmumu alsuoja....

Vėl iš sielos mano džiaugsmas didis liejas
Nes aš pralinksmėjau taip ilgai budėjęs.

Žėri jos akelės del manęs meilingai,
Aš jaučiuosi linksmas, ramus ir laimingas.

Girdis jos žodeliai, jos skambi kalbelė, 
Šviečia man jos akįs kai dangaus saulelė.

Už turtus pasaulio, už garbę didžiausią 
Nemainyčiau niekad savo mylimiausią!

Adonis.

(Tąsa iš pereito num.)
Štai kas kelyje pasirodė — kazokas. 

Ir kalinys sunkiai atsiduso. Vėl viskas nu
rimo, nieko nesimato. Vėl kas tolumoj su
judėjo.... sušmėriavo žalias vaizdas.... 
ant galvos šviečia gelvos kasos.... Tai 
ji!.... Dar arčiau jis prislinko prie lan
gelio. Tai ji artėja....

— Katre! Katre, dukrele mano! pasi
gailėk, padaryk man malonę!....

Ji negirdi, ji nenori girdėti — ji nei 
akim nežvilgterėjo į rūsį ir jau praėjo, jau 
nematyti. Tuščia aplinkui, tuščias pasau
lis, tik Dniepras nuobodžiai šniokščia; liu- 
dysis gniaužo širdį, bet ar tą jaučia susi- 

| sielojęs raganius?
Baigiasi diena — naktis artėja. Sau

lutė pasislėpė už aukštų kalnų, už tamsių 
miškų. Štai ir vakaras tamsėja; ramu, 
kur tai užiaJšniokščia bangos, ir toli, toli 
plinta skambus balsai: tai jaunimas gryž- 
ta baigęs darbą, linksminasi, dainuoja.

Dniepro bangomis šmėriuoja juoda 
valtis! Niekam nesvarbu kas sėdi rūsyje 
surakintas. Aukštai dangaus erdvėse su
spindo rausvai balzganas mėnulio pjautu
vėlis; sužibo, sumirgo milijonai žvaigžde
lių. Matosi priešais rūsį, kas tai eina — 
patamsėj sunku įžiūrėti. Tai Katrė atgal 
gryžta.

— Dukrele, vardan Dievo, pasigailėk! 
ir plėšri alkana vilkė savo motinos nedras
kytų ; dukrele, nors pažvelgk į savo nusidė
jėlį tėvą!

Ji neklauso ir eina.
— Dukrele, vardan tavo nelaimingos 

motinos!....
Ji susilaikė, sustojo.
— Prisiartink, paskutinį žodį išklau

syk !
— Nesišauk manęs, piktadarį! Neva

dink mane savo dukra! Tarp mudviejų 
nėra giminystės. Ko reikalauji, ko nori 
vardan nelaimingos mano motinos?

— Katre! mirtis jau man artėja; aš ži
nau kad tavo vyras pririš mane prie kume
lės uodegos ir paleis per laukus, kalnus; o 
gal ir baisesnę išgalvos bausmę....

— Bet ar yra pasaulyje tokia bausmė 
kuri prilygtų tavo kaltei? Lauk sprendi
mo — niekas nenorės pagailėti tavęs.

— Katryte! sprendimu mane nebai
dyk, bet pagalvok kas mane laukia man nu
mirus. ... Tu nekalta, Katryte; tavo siela 
su šventais angelais garbins Dievą; o sie
la tavo nusidėjėlio tėvo ugnyje degs per 
amžių amžius. Niekas tos amžinos ugnies 
neužgesins—nuolat vis labyn ir labyn liep
snos, nei rasos lašas, nei švelnus dustelė- 
jimas vėjo nemažins jos degimo....

— Ką aš darysiu nelaiminga, juk iš 
tų kančių išgelbėti negalėsiu, — tarė Kat
rė, atsisukdama nuo langelio.

— Katryte, palauk, dar vieną žodį pa
sakysiu. Tu gali sielą išvaduoti. Tu žinai 
koks mielaširdingas geras Dievas. Tur
būt girdėjai koks Paulius buvo, kiek jis nu
sidėjimų turėjo; o paskui už juos gailėjosi 
ii' dabar gyvena dangaus karalijoj.

— O ką aš turiu daryti kad tavo sie
lą išvaduočiau? — Katrė jo paklausė. — 
Aš šilima moteriškė, negaliu to suprasti.

— Kad aš galėčiau iš 'šito rūsio išeiti, 
visai pasikeisčiau — visas savo kaltes nu
plaučiau. Skersai pasaulį klupščias eisiu, 
šaltoj oloj gyvensiu, atšria ašutine dėvė
siu, dieną ir naktį Dievą garbinsiu. Ne 
tik mėsiškų valgių, bet ir žuvų nei į burną 
neimsiu! Ant grynos žemės miegosiu! Ir 
vis garbinsiu, melsiu Dievą. Ir kada Die
vas suteiks man savo malonę, kada dalį nu
sidėjimų atkentėsiu, tada iki galvos žemėn 
įsikasiu, arba prašysiu užmurint akmens 
sienoje — neimsiu maisto į burną, ir taip 
vienatvėj baigsiu amžį. Visą turtą ir ge
rą vienuoliams atiduosiu kad keturiasde- 
šims dienų ir naktų melstųsi Dievui už ma
no nelaimingą sielą.

— Nors duris ir atidaryčiau, bet gran
dinių sutraukyti negalėsiu, — svyravo Kat

rė.
— Aš nebijau grandinių, — tarė tė

vas: — tu manai kad jie mano rankas ir 
kojas grandiniais surakino? Ne, aš tik 
akis jiems apdumiau: vietoj mano rankų 
surakino sausą medžio kelmą. Štai, tik 
pažvelgk, mano rankos ir kojos laisvos — 
ant jų grandiniai nebuvo! — tarė jis eida
mas arčiau prie langelio; aš ir šių sienų 
nebijočiau — skersai pro jas išlysčiau; bet 
tavo vyras ir nežino kokios yra čia sienos. 
Jas statė šventas vienuolis ir dabar pra
gariška jiega negali kalinio pro jas ištrau
kti; ir tuo pačiu raktu neatrakinčiau ku
riuo šventasis rakino savo celę. Kada aš, 
didžiausias nusidėjėlis, laisvę įgysiu, pats 
sau tokią celę iškasiu.

— Klausyk, aš galiu tave išvaduoti,' 
bet ar tu mane neapvilsi? — tarė Katrė, 
priėjus arčiau durų: — ir vietoj atgailą da
ryti, vėl ar nebusi velnio broliu?

— Ne, Katryte, mažai liko gyventi, ir 
be teismo sprendimo greitai mirsiu. Ne
jaugi gali pamanyti kad pats save parduo
siu amžinoms kančioms?

Sugirgždėjo spynos ir duris atsivėrė.
— Lai Dievas saugo, mano vaike! Su

diev! — tarė raganius ir ją pabučiavo.
— Nelieski mane, baisus nusidėjėli, 

greičiau iš čia šalinkis! — ji tarė.
Bet jo jau nebuvo.
— Aš jį išleidau, — ji tarė ir su baime 

apžvalgė tuščias rūsio sienas. — Ką aš vy
rui pasakysiu? Aš žuvus.... Man prisi
eis gyvai Į žemę lysti! — Ir sukniubus ant 
kelmo, ant kurio sėdėjo jos tėvas, pradėjo 
graudžiai verkti. — Bet išgelbėjau jo sie
lą, — ramino ji save: — aš nuveikiau die
višką darbą; bet mano vyras.... Aš pir
mą kartą jį apvyliau. Kaip baisu, kaip 
sunku bus jam teisybę pasakyti! Bet kas 
čia eina?!.... Tai jis! mano vyras! — 
alpdama suriko ir krito ant žemės Katrė.

VII.
— Tai aš, mano brangi dukrele! Tai 

a'š, mano širdele! — išgirdo atsipeikėdama 
Katrė, ir prieš save pamatė savo seną tar
naitę. Senė pasilenkus ką tai kalbėjo ir 
pravedus pro ją sausą ranką, apiprunkštė 
jos veidą šaltu vandeniu.

— Kur aš esu? — Katrė nerimo, ir at
sisėdus apsižvalgė. — Prieš mane šniokš
čia Dniepras, už jo juoduoja kalnų uolos. 
Kur tu atvedei mane, senoji?

— Aš tave neatvedžiau bet išvedžiau, 
išnešiau ant savo rankų iš tvankaus rūsio; 
raktu užrakinau duris kad tuomi suklaidy- 
čiau Danilą ir nuo jo keršto tave išvaduo
čiau.

— O kur gi raktas? — Katrė paklau
sė pažiurėjus į savo juostą. — Aš jo netu
riu !

— Jį atkabino tavo vyras, nuėjo raga
niaus pažiūrėti.

— Pažiūrėti?.... Senute, senute, aš 
pražuvus! — suriko Katrė.

— Lai mus Viešpats Dievas saugo! 
Tiktai tylėk, mano vaike, tylėk mano pa
naite, niekas nesužinos!

— Pabėgo prakeiktas velnias! Ar tu 
girdi, Katryte, jis pabėgo! — tarė Danilas 
prie jų priėjęs. Ugnimi akįs jo žaibavo, 
kardas prie šono švaistėsi, skambėjo. Kat
rė iš baimės alpo.

— Turbut kas nors jį išleido, mano 
mylimas Danilai, — virpėdama kalbėjo Ka
trė.

(BUS DAUGIAU)

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

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydų tautos Mažojoj Azijoj, kuri, kaip 
matoma, yra buvus Lietuvių prabotė. Parašė J.
O. Sirvydas. 35 pusi.......................................................... 10

POETAMS
Neprigulmybės 10 Metų 

Sukaktuvių Eilių 
Kontestas!

Iš priežasties suėjimo 10 
metų Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių Vasa
rio 16 d., 1928 m., “Dirvos” 
redakcija skelbia kontestą 
musų poetams parašymui 
toms sukaktuvėms paminėti 
eilių.

Eilės gali būti istoriškos 
ir maišytos su šių dienų 
nuotikiais, gali būti tik pa
remtos šių dienų kovomis už 
nepriklausomybę, gali būti 
ir grynai alegorinės.

Siųskit tuojau, nes anks
čiau geriau. Laiko duoda
ma iki Vasario 15 d. Eilės 
bus paskelbtos kad ir po 
Vasario 16 dienos, bet ne- 
gaišuokit su siuntimu.

Turi būti netrumpesnės 
kaip 16 eilučių, turi rymuo- 
ti ir turėti ritmą.

DOVANOS

Dovanos skiriama $25.00 
vertės knygomis kokias tik 
“Dirvos” knygyne galima 
rasti. .

1-ma dovana: $10 vertės 
knygomis, v

ir trys dovanos po $5 ver
tės knygomis, už sekančias 
tris geriausias eiles.

Gali dalyvauti Lietuvos 
ir Amerikos poetai ir gali 
prisiųsti po daugiau negu 
vienas eiles, bet vienas gaus 
tik vieną dovaną, nors jo ir 
antros eilės butų geros. Ki
tos dovanos eis sekantiems 
geriausioms.

Ant lakšto su eilėmis tu
ri1 būti autoriaus tikra pa
vardė ir pilnas adresas.

Po eilėmis parašas bus 
paliktas kokį pats autorius 
ar autorė pasirašys, bet re
dakcija pasilieka teisę lai
mėtojų tikras pavardes pa
garsinti.

Bus pagarsinta pavardės 
tik laimėtojų, nors ir kitų 
eilės bus sunaudota kurios 
tiks spaudai.

Siunčiant kontestui eiles 
būtinai reikia ant jų pažy
mėti jog kontestui skiria
mos.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, III.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York City

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

Washington, D. C.

Naujausia komedija 

“Ekscelencija” 
Keturių aktų Komedija 
apie tai kaip dvi Ame
rikietės Lietuvės,' tur
tingo butlegerio našlė 
su duktere, parvažiavo 
į Kauną “aukštų” žentų 
jieškot ir kaip jos pa
puolė į Kauno žulikų 
nagus, iš kurių jas lai
ku du Amerikiečiai vy
rai laiku išgelbėjo ir 
patįs su jom apsivedė. 
Veikale dalyvauja trįs 
moterįs ir šeši vyrai. 
Scenos paprastos: par
kas arba miškas viena
me akte, ir vidus po
niško kambario kituose 
aktuose. Reikalaukite 
Dirvoje. Kaina 50c.
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III.

Ardžio Valdymas
Po palaidojimo Laukio sale jo tėvo, po 

jo žmonos Kastytės apraudu kaip reikala
vo tų laikų papročiai, ta jauna našlė gavo 
laisvę gryžti Į savo tėviškę, iš kur ją Lau
kys varu paėmė, pasidarydamas sykiu ir 
valdovu ant jos tėvo, kuri privertė pasi
duoti po jo viršenybe.

Po šito, ir Kastytės tėvas, Šernas, pa
siliko niekąm nepriklausomas, bet ir jis, 
kaip ir daugybė kitų kunigaikščių ir kuni
gų iš plačių apielinkių, atjojo j seimą, kuri 
sušaukė Kalnys su kitais, ir dalyvavo ap
rinkime Ardžio Didžiu Kunigaikščiu. Jo 
teisę prie Daugupių visi matė iš to meda
lio kurį Ardys nuo motinos gavo, o jo nar
sumas ir sumanumas statė jj pirmoje vie
toje Į valdovus ant visų, todėl nei vienas 
nekėlė ginčų bet sutiko ir iškilmingai už- 
gyrė jį savo vyriausiuoju. Visi aiškiai ma
tė kad pavieniais negali būti saugus, o po 
narsiu ir geraširdžiu Ardžiu visiems bus 
gerai.

— Lai gyvuoja Ardys! Lai gyvuoja 
musų didis kunigaikštis! — skambėjo gar
sai Daugupių pilyje, kokių Laukys nieka
dos negirdėjo nors labai troško girdėti, 
nes niekas jam tos garbės amžinai neno
rėjo duoti.

Po seimo sekė didelės puotos, žaismės, 
rungtynės, o po to prasidėjo Daugupių did- 
kunigaikštijoj paprastas gyvenimas, tik 
jau dabar šios pilies valdovui ant pečių ii’ 
minčių gulėjo didesnės pareigos ir reikala
vo galvojimų ir darbo. Tas gyvenimas bu
vo ir paprastas ir sykiu labai nepaprastas, 
nes dabar valdė visų mylimas Ardys, kurio 
rankose buvo viena stipri galybė — didelė 
suvienyta valstybė — kuri palengva at
kreipė i save domę net tolimų didesnių ku
nigaikštijų ir karaliją.

Ą-. į-.

Jau laike Ardžio vainikavimo Didžiu 
Kunigaikščiu visi dalyvavusieji seime val
dovai ir jų moteris tik kuždėjosi:

— Kalnio duktė, Gaižutė, bus musų 
valdovo žmona — tai puikiausia pora....

Gal kitų kunigaikštyčių motinoms tas 
labai ir nepatiko girdėti, bet ir jos turėjo 
sutikti su ta nuomone, nes jau visi žinojo 
jog Kalnys davė Ardžiui pagalbą, sykiu da
lyvavo Daugupių atėmime, kas drystų ką 
kitą Ardžiui ir piršti jei ne Gaižutę....

Pavydžios mergaitės kitos net ašaro
mis verkė kad ne joms Ardys teks, nes be
veik visoms jis buvo gražus, kaip dievaitis, 
narsus karžygis. Geresnėsės mergaitės tik 
taip sau apgailavo kad ne joms tenka būti 
Gaižutės vietoje.... <.
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Sėdi Ardys didkunigaikščio soste kai 
erelis išskėtęs sparnus — sėdi galvą nulei
dęs ant krutinės. Visi jį garbina, aukšti
na, myli, o jis nieko aplink save nemato — 
jo sparnuotos mintįs nešioja jį po platu
mas ir tolumas. Jo krūtinė smarkiai su
pasi, širdis daužosi. Jis ką tai giliai mąs
to.

Žino jis kas jis yra, žino kad toli, toli 
už plačių girių, už kalnų ir upių yra šalis 
kurioje valdo jo mylimoji, Alina, viena; ir 
sykiu žino kad žmonės — jo paties drau
gai — paskyrę jam Gaižutę, nes žino kad 
jis be moteries būti nebus. Taigi galvoja 
sau katrą jam imti? Ar imt Aliną, kaip jo 
širdis jam liepia, kuomet ji dabar yra lais
va, ar imt Gaižutę, atsilyginimui už jos vi
są gerą seniau ir jos tėvo gerą padedant 
jam tapti tuo kuo jis dabar yra?....

Abi jos gražios ir vienodo amžiaus, tik 
Alina tamsiaplaukė, juodakė, užsisvajoju
sių, gilių minčių, o Gaižutė mėlynom akim 
kai vuosilkėlėm, geltonais plaukais kai ty
ro lino, linksmo ūpo, visad šypsojančiosi 
veido, kuriai rodos visas pasaulis yra tik 
džiaugsmo reginys. Ši yra tik žaislelis, o 
ana buvo jo gyvenimo dalimi....

Sėdi jis kai jaunas erelis su palaužtais 
sparnais, kuris peranksti norėjo pasiekti 
aukštumas ir liko be jiegų. Ar žino jis 
kad Alina dabai’ jį prisiimtų, ar pažintų jį, 
po to visko kas atsitiko ? Ar jai neparinks 
kiti vyrą kuris tiktų jų šalį valdyti, o jis 
bus jai praeities dienų atmintis?.... Jis

pabėgėlis, gal jo ten jieško, mirtį žadėda
mi. . . . Šitoms mintims užėjus, apėmė Ai
di didele baimė ir susigraužimas: nejaugi 
— nejaugi jis jos daugiau amžinai nema
tys, negalės mylėti ir turės tik tuo būti 
pasitenkinęs ką su ja pergyveno?....

“Aš dabar galingas!” mušėsi jam į 
galvą mintis, ir pradėjo nenoromis darytis 
planai kad jis gali nuvykti, pamušti Lam- 
žiną, pasiimti Aliną sau kaip padarė Ne- 
myra, ir gyventi su ja nežiūrint ar kam 
patiks ar ne.. Bet.... kaipo protingo žmo
gaus, galvoj vėl atsirado atsakymas: kas 
eis su manim kariauti, žudytis su svetimos 
tolimos šalies žmonėmis; už ką? už mergą, 
už moterį kuri jam patinka.... Ar ne
pamanys žmonės kad jis dar paikesnis ne
gu buvo Laukys, kurs del savo garbės ki
tus pavergdinėjo.... Prie to, patirs ir jo 
paslaptį kad jis ten buvo paviliojęs sveti
mą moterį, su ja mylėjosi, del jo buvo nu
žudytas tos šalies karalius, jis pabėgo. ... 
ir taip be galo....

Kuo blogesnė Gaižutė už Aliną? Ją 
galima gauti visiems sutinkant ir jai pačiai 
norint. Visi su džiaugsmais sveikins ją ir 
jį tokiose sutuoktuvėse.

Bet pažiūrėkim į meilės paslaptį ir pa- 
tyrinėkim kaip Ardys gilumoje savo šir
dies jautėsi.

Gaižutę, tiesa, jis buvo pamėgęs, bet 
niekados nebuvo pamilęs. Jis turėjo apie 
ją gražias mintis ir dėkingumą už jos di
delį pasitrusimą jo ligoje kuomet jos tėvo 
pilį ginant jis buvo sužeistas. Ji prisirišo 
prie jo, kaip ir abelnai mergaitės, bet my
lėjo jį kaipo karžygį — tada. Jam buvo 
uždrausta mylėti ją, nes jis buvo tik varg
šės sūnūs, užtai jis apleido ją ir savo kraš
tą niekados nepatyręs meilės su ja tokios 
kokią patyrė su Alina, o tas surišo jį su 
Alina tokiais ryšiais kokius tiktai tyroms 
širdims dievai duoda. Dabar jisai atsidė
kojo Gaižutei už aną gerą, išvaduodamas 
ją ir jos brolį iš Laukio nelaisvės. Ne jam 
jos tėvai ją augino, ne jam pasogą ruošė, 
bet tokiam kurs bus lygus jų luomui, nors 
tas nedraudė Gaižutei svajoti apie jį tiek 
kiek jos jauna širdis galėjo. .. . Gabaus, 
ne jam kunigaikštystę įkurti Kalnys gel
bėjo, bet pirmiausia norėjo atsikeršyt Lau
kiui ir išliuosuoti savo vaikus iš nelaisvės.

Alina buvo likimo leista įkūnijimui jo 
meilės, įrodymui gamtai kad žemėje dar 
yra didelė ir tikra meilė kuri nežino nei 
žemiškų nei protiškų ribų, kurių nei die
vai nesilaikė kada ant žemės gyveno. Ją 
jis pamilo visa savo širdies galybe, ji ji 
mylėjo baisia savo meile — abudu mylėjo
si karščiausiu atsidavimu ir didžiausiu pa- 
siaukavimu. Tai buvo visa grožė ir dory
bė ką dievai nori žmonėse matyti, pasakys 
poetas, nors šiaip žmogui išrodys kad Ar
džio protas buvo Alinos užnuodintas ir jis 
negalėjo linkti prie Gaižutės.

Ar gali Ardys nukirpti siūleli savo 
meilės su Alina ir pastūmęs viską užmarš
tin noriai imti Gaižutę, nors ji jam taip 
pat tinka, taip pat jj mylėtų? Ne jo kaltė 
kad ji atsirado pervėlai jo takuose, kuomet 
jis kitą per dideles kančias ir vagus visa 
siela pamilo....

¥ V

Dabar vėl mes prieinam prie tos pa
čios pasakos ką pirmiau kada kartojome, 
jog retai tuose laikuose buvo valdoviškų 
vestuvių kur galėjo sueiti į porą dvi širdįs 
kurios viena kitą myli ar tikę mylėti. Del 
valstybinių reikalų, vyras turėjo vesti tą 
kuri jam buvo paskirta, o merga eiti už to 
už kurio tėvai išvarė.

Tik Ardžio laimė buvo kad Gaižutė bu
vo graži, patogi ir protinga ir niekas ne
galėjo nei puse lupų prasitarti kad ji jam 
netikus, kad ne jam pora, ar kaip kitaip. 
O tas dar blogiau buvo tam musų jauni
kaičiui, nes nebuvo progos išsisukti, vestu
vių atidėti — jokio pasiteisinimo nebuvo, 
norint užslėpti savo širdies paslaptį ir ne
išsiduoti kad jis myli ką kitą visa savo 
jausmų galybe, nors gal visai bereikalo, 
nes ją gauti juk nemato kelių....

(Bus daugiau)

L I E T U V O S
ŽEMLAPIAI

30c
Reikalaukit “Dirvoje”

HA! HA! HA!

Bostone išeina juokų laikraš
tis “Rimbas”, ir reikia džiaug
tis kad tokį laikraštį Amerikoje 
turim, ba kam nori įkąst tai 
įlysk Į “Rimbą” ir kąsk, ir tau 
niekas negalės per dantis rėžt.

“Rimbas” įdėjo labai gražų 
paveikslą iš Politikos Lauko, 
kurį kiekvienas turėtų pamaty
ti (jeigu iš šio musų skelbimo 
“Rimbui” bus daugiau biznio 
tai bus labai gerai).

Jeigu galėtume mes tą pieši
nį “Dirvoje” patalpintume (pra
šome “Rimbo” atsiųsti.) 
tai labai gerai. “Rimbo” antra
šas: 1 Bateman pl., So. Boston, 
Mass.)

O kolei atsiųs pasakysime sa
vo skaitytojams kas tame pa
veiksle perstatyta:

Užpakalyje namas iš Ameri
koniškų lentų; durįs ir langas. 
Tarp durų ir lango įstatytas lyg 
veidrodis Smetonos paveikslas. 
Kieme ant žemės stovi ušėtku- 
tis; į jį Voldemaras krečia ko
kią tai košę iš milžtuvės; ant 
milžtuvės užrašyta kad “Sme
tona”.

Bet dar ne viskas. Ištolo į 
ušėtkutį žiuri keturi šunes, o 
penktas dar iš toliau atlekia te
kinas. Vienas šuo ruko pypkę 
ir prie jo uodegos pririštas pa 
rašas “Š.irvydas”. Kitas šuo, 
mažesnis už pirmąjį, turi ant 
pilvo parašą “K.arpavičius”. Už 
jo stovi dar trečias, su parašu 
ant pilvo “T.ulys”. Paskui už 
jų dar vienas Vokiškas šuo, su 
parašu ant strėnų “J.aras”. O 
tas kurs pasišokėdamas atbėga 
turi parašą “Katkus”.

Ale kažin kodėl nei vienas tų 
šunų nelaka to kas į ušėtkutį 
įpilta, net arčiausias, su pypke 
dantyse, ir tas atsisukęs šalin. 
nors Voldemaras sako: “Smeto
ną lakę Smetonai ir losite!”

Prie ušėtkučio už didžiojo šu
nies stovi vienas visai neturin
tis vardo, kuris snukutį įkišęs į 
pat ušėtkutį. Tas turbut yra 
“Rimbo” redaktorius, kuris sa
va nuomone nemoka gyvent, o 
prisilaižęs svetimų nuomonių 
(iš Lenkiškų ir kitokių ušėtku- 
čių nori kad su Lietuva kas nors 
atsitiktų, kad tik “fašistai” ne
turėtų valdžios savo rankose.

Geriau Rusai, geriau Lenkai

MYLĖK MANE
Pilna mano galvelė 
Jautrių, gilių durnelių, 
Linksma mano širdelė 
Po jos meilių kalbelių....

Kai mudu persiskyrėm 
Vilčių visai nustojau 
Ir savo laimės dienas 
Taip graudžiai apraudojau.

Bet man likimas skyrė
Ne tokią liūdną dalį — 
Po daug ilgų dienelių 
Išvydau vėl mergelę....

# •£
Pilna mano galvelė
Gilių, sunkių durnelių — 
Kokių sulauksim mudu 
Tolimesnių dienelių?....

Koks bus likimas musų 
Niekas negal įspėti, 
Dabar užtenk’ to vieno 
Ką lemta mums turėti.

Viskas ko siela trokšta: 
Mylėk mane, mergele, 
Vienai tau meilę skyrus 
Tėra mano širdelė....

Adonis.

ar kitokie, bile tik ne Voldema- va” sutiks patalpint Juokų kam- pastabą be jokio iškreipimo šo
ras ir Smetona. .. . pelyje tą paveikslą jeigu “Rim- džių!

Štai išlyga “Rimbui”: “Dir-lbas” sutiks perspausdint šitai Ką sakai, “Rimbo” rimbe?

31 ) > d ’
Su 1928 Leidimu ir i

Atviru Keliu
' X ■»

r-

■

QAUGUMAI Ohio žmonių 1927 me
tas buvo pusėtinai geras metas.

Pasaulyje viešpatauja taika ir žmonės 
daugumoje dirba. Derlius buvo paten
kinantis ir kiti bizniai rodo pagerėjimo 
žymes po apsilpnėjimo periodo koki ne- 
kurios industrijos pergyveno. Biznio 
žmonės kurių nuomonės pradėjo plačiai 
spaudoje rodytis tiki ir skelbia jog 1 928 
metai bus daug geresni negu, 1927 me

tai buvo. * k

Būtinai stengkites kad tie praeinanti 
metai pridėtų kiek nors prie jūsų tau
pymų sąskaitos. Nepraleiskit visko ką 

’ tik gaunat. Lai jūsų taupymų sąskai
ta buna pamatu augančio rezervo fon
do kuris katrą nors dieną galės užimti 
vietą jūsų dabartinės uždarbio pajiegos.

*

e ‘
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UNCLE WTGGTLY’S TRICKS

By Juniu s

sku-

vežu 
kita

If they like the same kind of 
wall paper their marriage may 
not be a false step.

New
pra-

OFFICE CAT
if --------- ‘----

GENERALLY speaking fi
nancial panic is what one is in 
when the installment on the car 
is due.... A 1927 philosopher 
says the “happiest homes are 
those where the husband helps 
dry the dishes”. It probably 
was for some such philosophic
al remark that Socrates was 
justly and properly forced to 
quaff the hemlock.... 
it’s only about three 
now until the opening 
the baseball season,
course you’ll have to wait nine 
or ten years to find out whether 
it was fixed or not.... Every 
child should be born with hand
les on him, 
father could 
sidewalk.

NAUJI GRAŽUS 
REKORDAI VIETINES ŽINIOS

Akrono Naujienos
— Ei, stop! kur tu taip 

bini!
— Mister Policman, aš 

pataisyt savo makabiliu, 
nedėlią važiuosiu į Clevelandą 
pamatyt “Palangos Ponaiti”!

— Jeigu taip tai gohet!

Well, 
months 

game of 
but of

She was only the janitor’s 
daughter/ but she swept him off 
his feet.

Lietuviškas Kadrilius 
ir

Polka Klumpakojis

KUDIRKINĖS NARIAMS

with which his 
lift up onto the

The person who makes the 
news and the one who tries to 
make the editor keep it out of 
the paper is sometimes the 
same person.

Stumbriškių Polka 
ir 

Vestuvių Polka 
šiuos rekordus jgrajino 
labai puiki Lietuvių Tau
tiška Orkestrą.

Dr. V. Kudirkos Dr-stės susi
rinkimai perkelta iš pirmo sek
madienio į pirmą penktadienį I 

. kiekvieno mėnesio. Taipgi su- 
| sirinkimai dabar bus laikoma 
i naujoj vietoje, Lietuvių svetai- 
i nėję. T1;----- —
j sibus 
I vak.

Reikalauju Siuvėjų
Reikalinga siuvėjai, vyrai ir 

moteris, prie mašinų, siuvimui 
šilkinių dresių. Kreipkitės tik 
patyrę darbą. Ineiga į dirbtu
vę iš kiemo. J. Pečiulis, 1219 
East 83rd St. (53)

39,632 Numerių 
Permainos

did they arrestShe: Why 
that blind man?

He: The cop saw him blush 
when a girl passed by.

Where ignorance is bliss 
there’s trouble infloating bonds 

build another school house.to

Pirmas susirinkimas at- 
Sausio 6 d., nuo 7:30 vai.

Sekr. V. P. Banionis.

savo planą apleido. Dabar vis
ką apipirko kita kompanija ir 
varo budavojimo darbą toliau. 
Teatro budinkas kainuos apie 
$800,000, turės sėdynių del 3,- 
500 žmonių.

Neatsargus darbininkas. Vie
nas gazo kompanijos darbinin
kas pereitą savaitę buvo per
šautas už inėjimą Į svetimą na
mą apžiūrėt gazo meterį be ži
nios namų savininko.

Inėjęs Į skiepą per užpakali
nes duris savu raktu jis užra
šinėjo kas jam reikia. Tuo tar
pu pajutęs skiepe svetimą žmo
gų, savininkas griebęs revolve
rį nuėjo į skiepą ir peršovė ne
žinomą svečią. Vėliau paaiškė
jo kas jis buvo.

Visokiais reikalais pavojinga 
kur be leidimo žmogui ži- 
eiti, nes dabartiniais lai- 
daug prasiplatinę visokių

į I

r|

Praiiašauja gerą metą.
Yorko finansinis žurnalas 
našauja gerą metą gurno indus
trijoje. Tas žurnalas sako kad 
bėgyje 1928 metų gurno indus
trija gausiai plėsis. Be abejo, 
sako, jog tas metas bus ir auto
mobilių bizniui geras. Tuo gi 
tarpu Akrono gurno industrijos 
yra pilnai apsirūpinusios viso
kiomis Įmonėmis aprūpinimui 
reikalavimų jų gaminių.

Laikomas bepročių kalėjime. 
Karl Nice, 27 m., kuris pereitą 
savaitę subadė savo motiną pa
darydamas jos kūne 35 žaizdas, 
tapo uždarytas valstijiniame 
bepročių ligonių kalėjime Lima 
mieste. Išrasta kad jis buvo ir 
yra nenormaliame proto stovy
je.

State teatrą, Tūlas laikas 
ant Main St. buvo pradėta bū
davot! teatras, bet ta kompanija

Naujame
Telefonų
Direktoriuje

JAUJAS telefono di- 
rektorius, kuris už 

keleto dienų bus išda
lintas Clevelando srity
je turi 69,632 numerių 
permainas.

Tos permainos buvo 
reikalingos padaryti iš 
šių priežasčių:

Pertvarkyta linijos 
GLenville ir EDdy sri
tyse prirengiant sudėti 
dial telefono patarnavi
mą kuris pradės veikti 
GLenville linijoj už ko
kio meto laiko.

bent 
nios 
kais 
niekšų kurie pasalomis įsigauna 
ir apvagia.

Nusižudė. Pereitą šeštadienį 
nuo North Hill tilto nušoko ir 
užsimušė moteris. Patirta kad 
ji buvo Sophie Gredicak, 36 m., 
nuo 349 Buckeye st.

Nežinomas automobilistas iš
vakarėse į Kalėdas suvažinėjo 
Peter Bloniarz, 44 m., nuo 123 
Otto st., penkių vaikų tėvą. Jį 
rado Kalėdų ryte negyvą.

FSVEČIAINAUJOS DAINOS 
K. Menkeliuniutė ir F. 
Stankūnas įdainavo pui
kias dvi dainas ant vieno 
rekordo. Štai jos:
Gersim, Broliai, Uliavosim 

ir
Loja šunys ant Kiemo 

dainos puikiai nusidavu- 
sios, balsai aiškus, ir nu
skamba kaip kokio choro.

‘ -my wife 
all my might, 
my fervor 
fades

ap-
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PERSKAITYK PIRM PASIRAŠANT

Brrrr! Dantys Barška

GAVO

............................................ nu..... ................................ .

150

Dr.
Ian-

bus 
pa
ra-
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THE CLEVELAND 
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.

609 Federal Reserve Bank 
Bldg.

(Superior Avenue Ineiga)

Lt. 100 
. . 300 
... 100 

, .. 150 
... 200 
... 250

“Juodą Karžygį” vienoj knygoj,: 
nes negali sulaukt kolei per lai-į 
kraštį išeis, o nori žinoti pabai- Į 
gą.

AND FOR WHAT
I love 

with
And if

ever
You’ll know we've had 

and awful fight,
Because she swipes 

my razor blades.

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ 

SAVAITINI LAIKRAŠTĮ.

"SANDARA"
Jei norit kad jūsų giminės pažintų pasaulį, suži

notų kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant užra- 
šykit jiems laikraštį “SANDARĄ”, už tai jie

■ jums labai dėkingi. Gaus kas savaite naujausias 
saulines žinias, geriausių Lietuvos ir Amerikos 
šytojų straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

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

ma ’ me dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu:

“SANDARA”
327 E Street So. Boston, Massį

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI į 

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

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

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

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

Parsiduoda Dabar
Visuose Ofisuose

SHE was only a channel 
swimmer’s daughter, but she 
knew when to come across.

----- o-----
The world has become worse 

since the carpet slipper went 
out of style as a paddle.

H

Dabar užsirašyk
AMERIKOS LIE

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramiu 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų uarašinėt “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo- 
Idl pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass.

$3

Pereitą savaitę per Clevelan
dą važiuodami j .Chicagą susto
jo ir lankėsi “Dirvoje” A. Juk- 
nis, buvęs Clevelandietis, ir J. 
Kulis, ChicagieČių Kulių brolis, 
kuriedu važiavo į Chicagą 
sigyventi.

Per Kalėdų šventes pas 
J. T. Vitkų ir Karpavičius
kėši komp. Mikas Petrauskas iš 
Detroito. Gerb. Petrauskas šio
se dienose trusiasi prie spaus
dinimo savo operos “Birutės”.

Taipgi per Kalėdas atvažiavo 
pas savo tėvelius Baltrukonius 
jų duktė Julė M. Rastenienė, 
advokato Ratesnio moteris iš 
Baltimorės. Per keturias die
nas ji aplankė savo senus drau
gus ir gimines. Pasakoja kad 
Baltimcriečiai yra labai puikus 
ir malonus žmonės.

Poni Rastenienė Įsigijo sau

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

K. E. YOCHUS
1310 Russell Rd. Cleveland

Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” 

ypatos:
Petras Gurckas .........
Antanas Stanislovaltis • 
Barbera Zcrskienė .... 
Jonas Stepšys ....... 
Antanina Karosienč . ■ ■ 
Mateušas Mingilas . • ■ ■ 
Vincas Stalioraitis .... 
Agota Lukšienė

Kreipkitės vėl:

Prisiruošiant atida
ryti naują CLearwater 
centralini ofisą ant Lo
rain avenue ir West 
137th street ši pavasa
ri.

Perkoncentruojant li
nijas augančiose srity
se LAkewood, MElrose, 
WAshington ir FAir- 
mount.

Meldžiame pasižiūrėt 
Į telefono knygą kada 
ką nors imsit šaukti ir 
pataikysit tikrą nume-

The Ohio Bell 
Telephone Company

Dirvos” Agentūra 
6820 Superior Ave. E. H. Gustafson, 

Commercial Superindent

Laivakortes i
Europą

Pirkimo kontraktas yra bendra apsauga pirkėjui 
ir pardavėjui.

Tai yra pardavėjo raštiškas pareiškimas ką jis su
tinka pirkėjui 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. Kontraktas yra taip pat prideramas pildyti iš 
jūsų pusės kaip ir iš pardavėjo.

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

Kada pardavėjas stengiasi paskubint priverst 
jus pasirašyti — apsisaugokit.

A. S. BARTKŲ^ 
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas 

Fotografas 
FOTOGRAFUO.TAM 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 -----

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

•Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu
silpnintus kūno organus.

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

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

Nedėldieniai* nu* 10 iki 1.
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MAGARYČIOS

Iš DZŪKIJOS KRAŠTO

VALDININKAMS KURSAI
Alytus. — Dėka Alytaus gim

nazijos Lietuvių kalbos moky
tojų Vaškevičiaus ir Povilavi- 
čiaus tapo įsteigta vietinių Įs
taigų valdininkams Lietuvių 
kalbos kursai, kurių Įsteigimui 
jau yra gauta iš švietimo Mi
nisterijos sutikimas.

Lapkričio 28 d. tapo sušauk
ta visi Alytaus vietinių Įstaigų 
valdininkai bei tarnautojai, ku
riems tik gyvai rupi pramokti 
bei prasilavinti Lietuvių kalbos 
kaip žodžiu taip ir raštu. Ir 
drauge buvo aptarimai nekuriu 
svarbesnių klausimų. Kursų ve
dėjas Vaškevičius kalbėjo pir 
miausia į susirinkusius apie 
steigiamų kursų reikšmę ir jų 
naudingumą, kame tarp kito ta
po nutarta mokslą pradėti nuo 
Lapkričio 30 d., lankyti kursus 
vakarais nuo 7—9 vai., pirma
dieniais, trečiadieniais ir penk
tadieniais. Kursus padalinti į 
dvi grupi, silpnesnius ir stip
resnius, bet pritaikyta taip kad 
abu kursu gali lankyti abi gru
pės, nes kursai bus po vieną 
valandą laiko. Už mokslą nu
statyta ir mokesnis.

Išsykio įsirašė apie 40 norin
čių kursus lankyti asmenų.

Daugai. — Lapk. 26 d. Dau- 
guosna atvyko rinktinės vadas 
Kapt. Petruškevičius, kuris ap-

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

United States Lines
Hotel Cleveland Bide:. Cleveland, T

lankęs vietinį šaulių būrį, del 
praktikos ant greitųjų padarė 
Duškonių kaime puolimą ant 
priešo. Puolimas įvyko labai ge
rai ir gyvai, su dideliu tipu i : 
pasišventimu. Kiekvieno Šau
lio veide matėsi pasiryžimas iki 
paskutinio kraujo lašo budriai 
budėti nepriklausomybės sargy
boj ir kuogreičiau išvaduoti pa
vergtą Vilnių iš Lenkų vergijos

▼ ▼ ▼

Varėna. — Lapk. 26 ir 27 d. 
vietinis Šaulių buris suruošė va
karą su vaidinimais “Susitiki
mas Miegamame Kambaryje”. 
Suvaidinta pakenčiamai, nors 
vertėjo ir geriau suvaidinti. Po 
vaidinimų įvyko Šaulių susirin
kimas, kuriame dalyvavo ir rin
ktinės vadas Kapt. Petruškevi
čius.

šaulių susirinkimas, dalyvau
jant vadui Kapt. Petruškevičiui, 
įvyko ir Perlojuje; šauliai skai
tlingai dalyvavo. Laike susi
rinkimo buvo iškelta mintis kad 
kaip galima greičiau stengtis 
išvaduoti Vilnių nuo Lenkų ir 
Plečkaičio kompanijos judošiš- 
kų darbų.

Alytuje Kapt. Petruškevičius 
lankėsi Šaulių susirinkime G’’. 
2 d., kur skaitė paskaitą “Atsi
minimai iš karo su Lenkais lai
kotarpyje Rugp. 7 ir Lapk. 21. 
1920 m.” Po paskaitos buvo iš
kelta susirinkimo dalyvių pro
testai prieš Lenkų barbariškus 
elgimusi su po jais gyvenančiais 
musų broliais Lietuviais. Pa
smerkta ir išgama Plečkaitis su 
jo šalininkais del jo judošiškų 
darbų Lietuvos nenaudai.

Minia laukia kuomet sutrimi
tuos gedulingai trimitai ir pa
šauks į kovą už Lietuvos ne
laimingas pavergtas sritis.

R. ž.

FELJETONAS
Ruduo. Purvo iki kelių. Ra

miai butų galima ant pečiaus 
šonai šildyti kad ne tie jomar- 
kai.

Javai iškulti, linai išbraukti, 
randasi liekama avele, vištele 
arba kantorius gaidys, reikia .jie 
vežti į kermošių kad už juos ga
vus kapitalo.

Buvo šalta rudenio diena. A« 
su savo bobelka ir mano kaimy
nas su savo bobelka įsivertų j 
ratus po gaidį išvažiavome į 
Rokiškio Kermošių.

Netoli miesto gaidžius pradė
jo derėti žydai:

— Ui, boba, ką turi parduot?
— Gaidį su raudona skiaute

re ! — atrėžė maniškė.
— Niu, kiek nori?
— Nemažiau kaip tris litai.
— Niu, ar du litai neužteks?

— derasi žydeliai.
Per ilgą laiką derėjimosi su

lygta du litai ir dešimts centų.
Pusbutelis irgi tiek kainuoja.
— šaltas laikas, gaidžiai par

duoti, tai eikime ant magary
čių, -— kalbina mane kaimynas.

— Na tai eikime pas tą Ame
rikoną, pas jį ir baltosios duoti 
nelabai bijo.

Kai pasiekėme arbatinę, joje 
ištolo jau buvo girdėti žmo
nės ūžė kai bitės avilyje. Vidu
je arbatinės buvo apie pora šim
tų tokių kapitalistų, arba tik
riau pasakant tokių gaidžiapel- 
nių kaip ir mes.

Nusipirkome liminado butelį 
ir jį pastatėme ant stalo, o bal
tą vandenėlį ištraukę iš po 
skverno slaptomis laižėme.

Kada arbatinėje visi gėrė 
baltą “arbatą” tai savininko 
žmona prie durų stovėjo sargy
boje.

— Ježaumarija, policijantas 
eina! Vyručiai, vyručiai, kavo- 
kite degtinę! — sušuko sargybi
nė.

— Po velniu! už savo gaidį 
negalima ramiai pasilinksminti! 
Eikime pas žydus! — šaukia 
svečiai.

žydų arbatinėse irgi tas pats 
dedasi, tik skirtumas toks kad 
karaulas nobažnas bet nebe tau
tiškas, ir policijąntą pamatęs 
šaukia: “Ei, spretite vodku, po- 
licijant!. ...”

Čia vėl ta pati nekaltybė.
Pasimaišo koks tai socialde

mokratas ir federantas ir mosi
kuodami rankom agituoja:

— Vot kad juos velniai, gy
vačių vaikai! degtinės tiek daug 
pridirba kad visus galus maz
gok, o gerti nėra vietos! Vy
rai, susipraskim, jiems nei vie
no balso! Lai gyvuoja demo
kratinė Lietuva su linksma ir 
balta degtinėle!

Po mitingo skvernais per pur
vą perplaukėme namon.

’ P. Kriukelis.
▼ ▼ ▼

ARKLIŲ IŠVEŽIMAS
Per 1927 metų pirmus tris 

mėnesius iš Lietuvos eksportuo
ta 8010 arklių, tuo tarpu kai 
pereitais metais tuo pačiu laiku 
buvo išvežta tik virš 2000 ark
lių. Arkliai daugiausia ekspor
tuojami į Vokietiją ir Daniją.

▼ ▼ ▼

MIŠKAS ŪKININKAMS
1928 metų miško kirtimo se

zone žemės ūkio ministerija ūki
ninkams — padegėliams, nauja
kuriams ir nepasiturintiems — 
miško medegos kreditan yra nu
mačius leisti iki 60,000,000 litų. 
Miškas bus duodamas išsimokėt 
penkiems metams. Gautą išmo
kėjimui mišką ūkininkams par
davinėti spekuliacijos tikslu, o 
verteivoms pirkinėti draudžia
ma.

(“Trimitas”)

KAIP SHARKEY STOVI 
TARP KITŲ

Vienas New Yorko laikraštis 
darė palyginimą kaip žymiausi 
kumštininkai dabar stovi vienas 
prie kito. Vienas kritikas stato 
Dempsey pirmoj vietoj, paskui 
Tunney, o trečioj eilėj Sharkey. 
Punktais jie paskirstoma šitaip:

Tunney gavo balsų 608 1
Dempsey 513
Sharkey 463
Godfrey (negras) 376
Tom Heeney 218
John Risko 301
Jack Delaney 247
Paulino Uzcudun 145
Knute Hansen 62
Chuck Wiggins (negr.) 35 
Patėmykit kad Sharkey pa

Visi svečiai vėjo greitumu

DYKAI PATRUKUSIEMS®
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Piapao ®

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
Šia duosnus pasiūlymas yra padarytas per 

išradėju stebuklingos "visą dieną ir naktį" 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss,, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti- | 
nas skaitlius Piapao, 
l»e užmokesnio, kad 
davuj jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pia
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vįen tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl | 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt? Štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą taip 
vadinamą Piapao, 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 paduskni- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PAD3 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas. 
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ 

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

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, r.n 
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 stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, bo pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Elapao-Pad 

veikia, gall but lengvai išrokuotaš, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

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

"A9 yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
ihuikultis, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
besislinkirao.

statytas beveik 100 punktų au
kščiau už savo arčiausį konku
rentą, o Dempsey stovi vos apie 
50 punktų aukščiau nuo Shar- 
kio.

Šitie visi yra sunkieji kumšti
ninkai.

SHARKEY MUŠIS
Paskutinės žinios vis kalba 

daugiau kad Sharkio kumštynės 
su Heeney įvyks Sausio 13 d. 
New Yorke kaip buvo pirmiąu 
pranešta.

Katras išeis laimėtoju tas tu
rės stoti su Jack Delaney, sa
ko paskiausi pranešimai.

Karo veteranai kurie dar ne
padavė savo aplikacijų gavimui 
atlyginimo būtinai kreipkitės j 
U. S. Veterans’ Bureau, Hanna 
Blcį. pirm Sausio 1 d.

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams; 
Lietuvoje metams “Dirvą”

ALB. A. STANKŪNO
GROSERNĖ, DELICATESSEN 

IR SAŲDAINĖS

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

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

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

THE SCIENTIFIC
GAS ECONOMIZER
DEL GAZĄ TURINČIU ANGLIES FURNASU

butelius pakišę po skvernais ir 
nuduodami neva nekaltais grau
žė žiauberius pyrago.

Policijantas inėjęs apsidairė, 
pauostė ir išėjo. O svečiai pa
keikė ir per kišenes špygomis 
policijąntą pabadę griebėsi vėl 
prie baltakės.

Bet vos pradėjo pilti į stikli
nę kaip vėl policijantas pasimai
šė, ir vėl prisieina slėpti bute
lius po skvernais.

Sumažina Gazo II II 
Sunaudjiomą |4 |2.

prie jūsų dabartinio anglinio furnaso jeigu jis pri-’ 
rengtas deginimui su gazu. Tai tikras, praktiškas 
būdas, pilnai išbandytas, kurs dims jums daugiau 
šilumos užIi

VISAI PRIEINAMĄ KAINĄ

Scientific Gaso Economizerio principas yra papras
tas ir moksliškai taisykliškas—jis sunaudoja šilumą 
iš išeinančių gazų pirm negu jie pasiekia kaminą, ir 
sugrąžina šilumą Į jūsų furnaso šilumos leidimo ap
gaubs.

Kadangi jis taisykliškai padidina atsakantumą jūsų 
gazu kūrinamo anglinio furnaso, Scientific Gas Eco
nomizer • ■ I ■ ■

. r •!
SUTAUPO GAZĄ NES NEDUODA

ŠILUMAI AIKVOTIS

Šaukit mus klausdami išlygų ir informacijų.

Išdirbama per The

SCIENTIFIC HEATER CO.
Phone MAin 5456 2100 Superior Via. '

išdirbėjai aukštos rūšies, visoje šalyje par
duodamų furnasų, skalbyklų džiovintoji) ir 

garadžių šildytųjų. per 18 metų.
1 I <b’ i •; •, ii'i '/T' i ' < ' .

• H- • V . .

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

(Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisių Mokyklą Cumber- i 
land Universitete, darbuojas su • 

i Teisių Ofisu advokato
C. D. AINGER 

307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisinga pataraavima.

"B" yra atsakančiai nutaikinta. paduškai- 
tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų į lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

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

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

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi
veržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—■
.Jr 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. c
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Piapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pngrąžint 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 apjnikysite išmėgini
mui dykai Plapdo bu pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir bu 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgarinto. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

5,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimą 
dyka). Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR. rt‘

u!

SURFACE IS MADE ADWzX 
^Z~~~-yT0 SECURE THE ’ 

\PLAPAO-PAD 
FIRMLY TO THE ~ 
BOGY. W/fKHKEEPS 
TfiEPLAPAOCCK-' 
TlMUALUFAPPUED

_ w/im

NM-RKM 
MLWtiWISm 
./HIT THAT C0UH7S

__ į VunMnasnmi^fiF7 PUPA0EKUDE3 
THROUGH THIS 
OPENING

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES. Inc.

Block 3274, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimai Piapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apio Patrūkimos.

Vardas
Adresas ..........................................
Grįžtanti k r as a atneš dykai iamėg. Piapao

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

Gyląs ir Skausmus

Visose aptfekose—35c ir 65c puodukas ir 
dūdele. Children’s Mustcrole (lengves

nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

F. AD. RICHTER & CO., 
Berry & So. 5th Sts.,

& Brooklyn, N. Y.

PAVOJUS!
Pasirodžius pirmiems 
ženklams persišaldymo . 

krutinėję, patrinkite vikriai 
su

DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšiesį!. PAIN-EXPELLERIU

Euk\\\ Vaisbaženklis registruotas
S. V. Pat. Biure.

Persitikrinkite, kad 
Inkaro vaisbaženklis 

g butų ant pakelio. 
į| 35c ir 70c vaistinėse, arba 
a rašykite tiesiai i laboratorijų.

CHESTER ZURIS
1395 EAST 6.5TH ST.

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

musų patarnavimu.

Lietuvis pas Lietuvį
Didžiausia 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,

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

kuojant, išleidžianti ir sukraunam.
8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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‘ PALANGOS PONAITIS”
Veikiančios ypatos:

Jonas Pempė, Amerikietis......... A. S. Kulbickas
Marė, jo duktė ............................. Marg. Gilienė
Ona, jų duktė ..................... Elena Baltrukoniutė
Styvis Baravykas ......................... A. šmigelskis
Rožė, jo nauja pati ..................... L. Banionienė
Džiovas Lydeka ................................. A. Zdanis
Keidė, jo jauna nuotaka .......... M. Dovidaitienė
Frenkis Bačkis, senbernis butlegeris

viešintis Palangoj ................. V. P. Banionis
“Ekscelencija” ............................. J. V. Mitchell
Jo “sekretorius” ..................... K. S. Karpavičius
PALANGOS PONAITIS..................................???

Dalykas dedasi Palangoj, Litų gadynėj.

“Palangos Ponaičio” komedijoje dalykas einasi 
apie tai kad j Palangą atsilanko keli Amerikie
čiai, tarp kurių yra graži mergina, į kurią jsi- 
įmyli nežinomas Palangos Ponaitis, ir ji jį pamy
li. Bet tuo tarpu ten atsibeldžia senbernis but
legeris, jis patinka jos tėvams, ir jie rengiasi ap- 
vesdint savo dukterį su juo, nors ji jo nekenčia.

Atvažiuoja iš Kauno ir daugiau jų pažįstamų, 
ir visi apipuola merginą prievarta apvesdint su 
Bačkiu, ypač kad niekas nežino kas tas Ponaitis 
yra. Atsėdėję kalėjime, atvažiuoja į Palangą sa
vo biznį.varyt ir “Ekscelencija” su savo pagalbi
ninku, ką Styvis ir Džiovas suseka ir įbaugina 
visus kad saugotųsi jų. Jie išranda kad ir tas 
Ponaitis yra iš jų grupės ir užtai priverčia Oną 
atsisakyt nuo to Ponaičio iki dar jis jų į bėdą 
neįtraukė. Bet Ona, aklai įsimylėjus į Ponaitį, 
vietoj sutikti eiti už turtingo butiegerio nutaria 
nusiskandint, ir tėvams su savo nauju žentu ir 
kūmais rengiant sugertuves Onos ir Bačkio, Ona 
iššoka per langą ir bėga į juras nusiskandint.

Tuo sykiu pareina Džiovas ir pasako kad jis 
sužinojo,kas ištikro tas Ponaitis yra, ir nori pa
sakyt Onai, bet jos jau neranda. Nusigąsta vi
si... .

Ar Ona nusiskandins ar kas kitas atsitiks su 
ja ir ar ji sužinos kas tas Ponaitis yra matysim 
Sausio 8 d. Lietuvių salėje, ir sykiu patirsim kas 
tas Ponaitis do per paukštis.

VIS ARČIAU IR ARČIAU
i ■

mylimų artistų iš Lietuvos? [M. Petrausko operoj Birutės rolę ir yra mylima
Taigi, kad patirti lzas jis reikalinga bus'atsi-1 Detroito dainininkė. Tas nepaprastai pagražina 

lankyti į tą vakarą. Į visą vakarą, ir jeigu kam nepatiks jaunieji kurie
Kadangi programas bus ilgas tai vąidinimas i parodys ką išmoko tie tikrai bus pralinksminti ir 

prasidės anksti, nevėliau 5 vai., o gal dar ir ank-1 sužavėti to musų garbingo svečio ir šios minimos 
sčiau, todėl visi rūpinkitės laiku išeiti iš namų ir \ panelės Detroitietės.
laiku svetainę pasiekti. i Skaitykit skelbimą, praneškit apie šį vakarą

Tarp kitų dalykų kiek vaidinimas reikalauja, Į savo draugams, kvieskit visus atsilankyt, nes bus 
. Kurie norės geresnių 

Žukauskaite iš Detroito. Ji vaidino vietų, keletas sėdynių bus po $1.

Vis arčiau ir arčiau ateina “Dirvos” Talento 
Vakaras, ir vis labiau ir labiau žmonės žingei- 
daujasi kas bus tas “Palangos Ponaitis’”. Kas 
kitas bus ne tiek svarbu, bet visiems rupi kas 
vaidins Ponaičio rolę tame keistame, paslapinga- 
me veikale, komedijoj “Palangos Ponaitis”.

Visi kiti artistai bus vietiniai, išskyrus tą Po- Ponaitis sudainuos gražių dainų, solo ir duetų su visai pigu, tiktai po 50c. 
naitį, o katras jis yra iš mums-gerai žinomų ir t p-le Sof.j J’ ’ ’ " " T' 1 " ............ ' ' _. . .

“Vai eisim, eisim, (namie nebūsim) j ‘Dirvos’ vakarėli, 

Ten susieisim kaimynus savo, daug gražaus jaunimėlio.

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI

Įvairiose temose atsibuna kas 
SEKMADIENIS

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

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

Turėsim juoko, dainų malonių su kankliais ir trimitais, 

Nepražiurėkim, nes nesulauksim vakaro tokio kito.”

Melodramatiška Komedija

NETIKĖTA MIRTIS
Gruodžio 28 d. staiga mirčia mirė Lucilė Eitu

tienė, 21 metų amžiaus, nuo 8324 Bellevue avė., 
palikdama savo aštuonių mėnesių dukrelę, ir vyrą 
dideliame nusiminime. Gydytojai negalėjo pa
sakyti jos mirties priežasties, bet spėjama kad 
mirtis paėjo nuo nepritaikyto valgio. Ji susir
go Kalėdų dienoj, iš vakaro prieš tai valgius gry
bų, kaip sako policijos Saržentas Ji hn Carey, ku
lis teiravosi apie jos mirtį.

Komedija iš prietikių vienos Amerikos Lietuvaites su paslaptingu Lietuvos Ponaičiu garsiame Lietuvos rezorte

ANTRA DALIS “EKSCELENCIJOS”, TIK DABAR VISI PERSIKELIA I PALANGĄ IR TEN RANDA DAUGIAU AMERIKIEČIŲ

Ir Talento Vakaras su Kanklių muzika
N ...

Nušrkc nuc tilto. Nuo Central tilto nušoko į 
upę ir prigėrė nežinomas žmogus. Jį matė šo
kant keletas darbininkų kurie ten arti dirbo. RENGIA “7)IRVOS” BENDROVĖ

t

Nepasisekė pajuokti. Kcmun siu agentų su 
agituoti nariai taip vadinamos jų “bedarbių ta
rybos”. prieš Kalėdas surengė pašalpą Clevelando 
miesto tarybai: radę apšiapusę eglaitę pastatė 
aikštėje ir pridėjo parašą: “Clevelando Miesto 
Tarybcs Kalėdų dovana bedarbiams”. Prie eg
laite-:: buvo priraišiota kaulų ir vištų bei kitų pau
kščių galvų. Tuo 'tarpu pasitaikė pro šalį eiti 
Lietuviui policijos kapitonui, Jonui Savage, ku
ris buvo c’.vilėse drapanose. Nekuria tų bolševi
kų jį pažino ir pradėjo šalintis nuo eglaitės. Su 
pagalba kito policijanto Kapt. Savage tą medelį 
sudegino.

Bėdai biams reikia saugotis tokių komunistų 
agitatorių kurie žmonėms ne pagelbėt rūpinasi 
bet kad tik įtraukt j bėdą. Jokics naudos bedar
biui nėra jeigu jis žiopsos į tokius durnus ko
munistų vadų špesus, o jeigu kiltų peštynės tai 
vadai pirmiausia pabėgtų, o neka'C bedarbiai nu
kentėtų.

Koncertas, Teatras
ir ŠOKIAI!

Rengia
S. L. A. 136-ta ir Jaunuolių 339-ta kp.

Sausio-Jan. 1
(Naujų Metų Dienoje)

LIETUVIŲ SALĖJE
6835 Superior Avenue

Durys atdaros nuo 3:30, pradžia nuo 4:30 vak.

Detroitictė, P-lė SOFIJA

P-lė Žukauskaitė specialiai užkviesta prisidėti prie kon
certinės dalies ir ji sudainuos su “Palangos Ponaičiu’ 
daug gražių duetų, nepriklausomai prie paties veikalo. 
Ji dainavo gerb. Miko Petrausko operoje “BIRUTE’ pa
čios Birutės rolę ir nepaprastai atsižymėjo. Smagu bus 
Clevelandiečiams ją išgirsti, bus pirmas jos atsilankymas.

WHIIM

Bet kas bus tas “PALANGOS PONAITIS”? Kas vai
dins JO rolę? Gaila sakyti, bet tai bus paslaptis iki pat 
to veikalo pastatymo, nes artistas mušė telegramą už
drausdamas jo vardą paskelbti. Sako, tegul pasilieka 
paslaptis iki tai pat valandai kada aš pasirodysiu scenoj. 
Labai norėjome publikai pranešti kas jis toks, bet dabar 
turim jo norą pildyt ir nesakysim. Tiek tik galim pasa
kyt kas jis vra vienas iš garsių ir visų Clevelandiečių my
limų “DZIMDZ1U” artistų, kuris Clevelande jau daug 
sykių dalyvavo, dainavo ir juokino publiką.

Smagiose ir liūdnose savo meilės scenose su ta Amerikie
te “Ponaitis” padainuos gražias dainas, kurios pravirg- 
dys klausytojus. Veikalas bus gražesnis ir patraukian- 
tesnis už visas operas ir operetes kokias Clevelandiečiams 
nekurie pradėjo statyti.

iii®NED SAUSIO-JAN. 8 i
Prasidės su muzika ir baigsis su muzika. Bus 
daines gerų dainininkų. Bus suvaidinta K. S. 
Karpavičiaus komedija “JAUNYSTĖS KARŠ
TIS”, bus smuila solo, banjo solo, piano solo, kla

siški šokiai it tt. ir tt.

LIETUVIU SALEJE 6835 SUPERIOR AVENUE

KADANGI PROGRAMAS BUS ILGAS, 
VISKAS PRASIDĖS NUO 5 V AL. VAKARE

Muzika:
“The Arcadian Melody Pilcts” Orkestrą

(po vadovyste E. Butkaus)

Tikietai programai 50c.
Ant šokių 35c. yp. arba porai 50c.

kviečia visus Rengėjai.

JAUNIMUI ANT ŠOKIŲ PO 35c.TIKIETAI PO 50c YPATAI. (KELETAS SĖDYNIŲ PO $1.00)


