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PASLAPTINGA TRAFLU VĖL SIAUČIA
GĖDIJA IŠSIAIŠ
I Staiga Ameriką užklupo
KINO

influenzos epidemija, šim- Laiškai iš Lietuvos
| Reikėti] tuo susirūpinti,
Kito vyro moteris nušovė tai tūkstančių serga, daug Kaunas linksminasi.
i nes kino filmos yra didelis
kitos moteries vyrą.
į vietų
pietinėse i..-valstijose Meno pasaulis.
įrankis tautinei kultūrai
Canton, O. — Gruodžio uždaryta mokyklos ir var Sportas.
i skleisti.
6 d. vakare netoli čia, Wa žoma viešos sueigos; šiau Ūkininkams kreditai.
t Be to, yra visokių slapco miestelyje, atėjus pas rinės valstijos rūpinasi su Degtindarių bylos.
i tų pasilinksminimo lindynamus ir išsivadinus lau tvarkymu viešo judėjimo
inių, kuriose gaunami narkan, nežinoma moteriška kad išvengus dar didesnio
Rašo Argus.
kotikai (opiumas, kokainušovė anglies prekiautoją sirgimo. Mirimas nuo in
įiias) ir kuriose tam tikros
SUV. VALSTIJOS, T. AREŠTAVO SUNŲ PO Fearn. šovikė dingo su fluenzos visiškai nežymus. Kauniečiai šoka. Šoka Imsies moters laikosi. Šios
Washingtone, atstovų bu jauni, seni ir kuproti, šo- visos musų visuomeninio
SĄJUNGA IR ARGEN TĖVŲ LAIDOTUVIŲ tamsa.
IR DARBININKŲ ŽINIOS
te
paduota bilius šaukiantis ka profesoriai, tarnaitės, gyvenimo opos atsirado paGruodžio
14
d.
tragedija
Carbondale, Ill. — Trys
TINA TAIKO
iškilo
aikštėn
kada
nusišovaldžią
skirti $25,000,000 studentai, darbininkai. Ba- sunkėjus po karo žmonių
minutos po sugryžimo iš.
NUŽUDYTA 100 STREIWashington. — Tautų kapinių palaidojus tėvą ir Ij vė pati ta šovikė, kuri pa- kovai su influenza.
liai.
oausu? gyvenimui.
o-vvpnimui Karia
liai, vakarai vnač
ypač gausų?
Kada navipnas
nevienas,
KERIŲ
Sąjunga ir Suv. Valstijos motiną, tapo areštuotas jų
ju sirodė esanti jauna kito vy
šįmet, šoka kiekvienas pa-, vargo spiriamas, stengiasi
Bogota, Kolumbia. —Ba ėmėsi tarpininkauti išven
ro moteris, Margaret Held- KIEK AMERIKOS ŽMO- 8al savo ston^ il‘ kišenių užmiršti vargingą kasdieni
nanų auginimo ūkių darbi gimui karo tarp dviejų pie sūnūs, Hudley, 39 metų, su
, , O.
- • Jos vy NĖS VERTI NEGYVI ■ Visur tas pats erzinan gyvenimą, imasi erzinančių
įtarimu
kaipo
jų
nužudyman
>
Lorain,
ninkų streike, atsibunant tų Amerikos respublikų —
ras,
kaip
jis
policijai
pasa Suv. Valstijose šiuo tar tis, trukšmingas pusiau A- svaigulių.
tojas. Tėvas ir pamotė ras
riaušėms ir susirėmimams, Bolivijos ir Paraguay.
koja,
iš
mažų
sugraibytų
ta nužudyti. Sūnūs gyve
pu yra apsidraudusių gy merikoniškas, pusiau Vo
užmušta 100 darbininkų ir
Bolivijos kariumenė ta no su šeimyna gretimame trupinių susekė kad jis ka vastį žmonių ant 95 bilijo kiškas džiazas.... Visur
■ 238 sužeista, pranešimai sa
Musų meno pasaulis tu
po sulaikyta nuo ėjimo ata name. Jam ir seserei bu da tai tą nušautą vyrą pa nų dolarių sumos, kuri ra vienodai, ritmingai šokėjai
ko. Valdžios pranešimai
rėjo
dvi meno šventęs.
kuoti Paraguayans karei vo užrašyta tėvo turtas, ku žino ir kad jo moteris su šosi šitaip: $95,000,000,000. juda.
paduoda užmuštų 30. Val
Valstybės
dramos artistė
juo šoko jų vestuvėse. Bet
vius.
ris vertas $50,000.
Nekurios kompanijos tik jj Kaune, vienu tarpu, net Vainiunaitė minėjo savo
džia kaltina komunistų agi
iki galutinai priėjo prie ga šįmet Įrašė žmonių Į gyva-i[maži vaikai švilpdavo foksNemažai darbuojasi ir
tatorius kurie lenda į dar
Argentina, didelė pietų A- BANDITAS SUŽEIDĖ 8 lo jis savo moteries neuž sties apdraudą ant kelioli-IItrotą “Bulbički”. Visur jį dešimts metų darbą musų
bininkų tarpą ir kursto
teatre. Savo artistinę kar
puolė, nes vis netikėjo kad kos bilijonų dolarių.
merikos kaimynė, ir visų
būdavo išgirsi. Ar negalė
POLICIJANTUS
prie kraujo praliejimo, ža
jerą
pradėjo tolimoj Ode
bendrom pastangom mato
ji tame šovime butų buvus
tų kokią nors modernišką
dėdami rojų bananų šalyje.
Chicago.
—
Garsiam
Ita

soj
(prie
Juodųjų jurų),
ma bus išvengta karo.
Įmaišyta, kada laikraščiuo
melodiją sukurti modernišRiaušėmis padaryta virš
KOKIŲ
GERŲ
YRA
lų
žudeikų
distrikte,
vienas
Lietuviškuose
vakaruose.
Kaip išeina aikštėn, Suv.
se skaitė. Ji tą naktį turė
kesnis musų kompozitorius
milijono dolarių nuostolių.
Malden,
Mass.
—
Viena
16
metų
juodukas
per
penOdesoj
ji
gimė,
augo.
Tik
Valstijos
V AloLlJUC turi
Hill 1UVJUO1VO
įdėjusios Bo- I
- v
jo išvažiuot pas seserį ir iš
Vanagaitis ar kuris kitas,
turtuolė
padovanojo
sene

nenugalimas
tėvynės
ilgė

livijoj ir Paraguayuje apiei^as valandas atsišaudė po važiavo, o jis nepaisė. Ka
panašią į garsiąją “Valen
Reikalauja Federates ko- $100,000,000 ir stengėsi pa-j licijai, kurių buvo net 100 da vėliau buvo parašyta jog liui laiškanešiui $1.000 už
sis
privertė
ją
1918
metais
sija’', “Alaska” ii' kt. ? Lai
. misijos. Angliakasių ųrtijoą imti i savo rankas finans? yyrų ir naudojo kulkosvai kulka kuri nušovė Fearn tai kad jis per 42 metu jai
švilptų visas civilizuotas vykti Į Lietuvą. Čia ji įs
prezidentas Lewis ragina nę tų šalių kontrolę.
dį ir akis ėdančias dujas. buvo .38 kalibro jis pagal reguliariai laiškus atnešda pasaulis Lietuvišką moder tojo j savo pamėgtą darbo
Senato tarpvalstijinės ko
sritį — teatrą. Veikalas
Aštuoni policijantai sužei vojo apie savo revolverį ir vo. Ir ji turbut ne jauna ninę melodiją!
mercijos komitetą užgirti
poniutė,
jeigu
taip
ilgai
tą
sta.
Pats
banditas
nužudy

pastatytas, jos jubilejų be
paklausė pačios kur jo re
TAI CUDAUNA VIETA!
Jau turim 10 kinomatoWatsono’ bilių įsteigiantį
laiškaneši
pažysta.
tas
kada
14
žuvių
ji
sužeiminint, buvo “Nakties Se
volveris yra. Ji pasakė kad
Meksikoj yra cudauna
grafų Kaune. Baigiamas
Federalę Anglies Komisiją.
!
dė
ir
peršovė.
jos valizoje. Ir paėmęs re
vieta ir bažnyčia Guadalustatyti ir vienuoliktas. Ki- renada”, kur ji vaidino vy
Lewis mato svarbą reika
volverį rado jį išnaudotą.
pe, kur Gruodžio 14 d. ap
4 sudegė. Hazard, Ky.— no Lietuvoje esama nema- riausią rolę.
lingumo valdžiai kištis į
silankė 100,000 pamaldžių KAS TRUKDO KELLOGG Jis užtiko jos parašytą at Sudegus hoteliui, sudegė 4 ža. Bet savos tautinės ki-i Publikos buvo pilnutėlis
reguliavimą anglies ir vis
PAKTUI?
sisveikinimo raštelį ir jos ypatos, dar 6 pasigendama, no filmų pramonės nėra. Į
pilgrimų iš visos šalies. Ta
(Pabaiga ant 6-to p.)
kas butų puiku jeigu ang
pasiryžimą
nusižudyti, ir
bažnyčia
pabudavota
1531
Washington. — Tiktai 27
| į. i Į. i I. £ I I I
/ į£
i
lies industrija galėtų atsi
metais. Pilgrimai dalyva Senatoriai trukdo užtvirti tada privertė ją važiuoti
stoti ant rimto biznio pa
vo be kunigų vadovybės, nimui Kellogo Pakto, ku sykiu j Cantoną ir pasiduo M*
mato, nereiktų tada kasyk
tyHr
ti policijai.
loms kelti kainas ir jos tu nes iš priežasties Įvestų re riuo valstybės pasižada neligiškų įstatymų kunigai sigriebti ginklo viena prieš Jiedu važiavo savo auto
rėtų gana pelno. Žinoma,
negali būti vadovais. Šven kitą nesusipratimų atsitiki mobiliu. Netoli Cantono at
ir darbai eitų daug normatė atsibuvo pagal papročio me. Jie nesudaro vieno vykus, vyras sako, ji užsiliškiau negu dabar.
su pusiau laukiniais šokiais trečdalio senatorių, prie to kišus revolverį sau į anti
•įsiir baliavojimais, po pamal ir tie 27 nėra vienaip nusi paleido šūvį į širdį ir mirė
Billings, Mont. — Kasyk dų.
r
statę. Pusė jų tiktai neap įvažiuojant į miestą.
I
■*
’
*'
los šioje valstijoje, buvusios
H
Šios moteries giminės no
sisprendę, kita pusė nori
r
-»«!<
užsidariusios per 10 dienų
PRADĖS KASTI ANGLĮ pakeitimų, o keli visai ne ri kad policija ištyrinėtų
iš priežasties unijos pasi
sukalbami. Taigi kodėl se jos nusišovimą, nes, sako,
SAKHALINO SALOJ
priešinimo numušimui nuo Sakhalino saloj, šiaurėje natas nebaigia diskusijų ir tai yra tik kalba iš Heldalgų $1.20 nuo dienos, vėl
r
nuo Japonijos, kuriai sala nepriima to pakto? Kitos mano pusės. Sako jis galė I#
r
pradėjo dirbti, kada paga ir priguli, yra anglies ka valstybės irgi laukia Ame- jo ją nušauti bevažiuojant.
linus susitaikyta.
Ji paliko 4 mėnesių kūdikį.
syklos ir ten esama anglies rikos.
w
Vienijasi. Vakaruose ke
R
sluogsnių 3,000,000 akrų
lios didelės miško kirtimo ir
DAR VĖL TAMPYSIS
plote. Japonija tas kasyk 16 MOTERŲ PRIGĖRĖ
apdirbimo kompanijos jun
las laikė uždarius. Dabar Johannesburg, pietų Af Washington. — Valdžia
wgiasi Į vieną didelę korpo
pradės išduoti operuoti ir rika. —r Čia tarp laukinių tuoj iškels bylą prieš A1R
raciją, kurių bendras kapi
bertą B. Fall, Harry Sin
anglj imti.
yra
paprotis
tam
tikromis
R
talas sieks $100,000,000. Jų
Kadangi tiek daug ang apeigomis priimti mergai- clair ir tris Sinclair kom
R
tikslas užvaldyti medžio
lies ten yra, komercijos ži tęs, kada sueina 15 metų panijas išjieškojimui $20,industriją.
novai priduoda tam tarp amžiaus, į mergystės stoną, 000,000 nuostolių už aliejų
R
R
tautinę ekonomišką reikš ir jos tampa tinkamos ve kurį Sinclair per Fall Įga R.
vęs iš valdžios globos, sau
Sandusky, O. — Pirmu mę.
dyboms. Mergaitės veda
M
R
naudą plėšė.
kartu po dviejų metų atsi
R
ma j upę apiprausimui.
Byla už konspiraciją tų R
darė stiklo išdinbystė. Ji
**
MANIU LAIMĖJO
Dvi senyvos moterys nu
Mes linkime jums Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų M.’tų.
R
aliejaus
šaltinių
atidavimo
prie darbo laiko apie 100
Bugarestas, Rumanija.— sivedė 14 mergaičių pas
Gausus Clevelandas, miestas Geros Valios, tinkamai apvaikščioja Ka
R
darbininkų.
Tautinė ūkininkų partija upę, tuo tarpu užėjo lietus. pasibaigė be naudos val
lėdas, gausybės ir geros valios šventę.
r
laimėjo rinkimus j atstovų Apsisaugojimui nuo lietaus džiai. Ir dabar valdžia nie
R
Kalėdos yra taipgi ypatingai iškilmė Šeimynos ir Namų. Lai jos
Michigan valstijoj viena butą, perviršindama kitas jos suėjo Į urvą pavande ko nepeš, bet advokatai žiR
pralinksmina kiekvienus namus ir kiekvieną šeimyną.
moteris nuteista visam am partijas. Laimėjusi parti nyje. Bet lietus buvo ne- no kad galės naudotis tai
R
r
žiui kalėjiman už prasižen ja tik ką nesenai pastatė j paprastai didelis, upė pa- ir kelia naują bylą.
Ir iai naujas, m.’ta : fi/Lb didel us pr’.b.d-.r; g«->
su karia j-'i
r
prasideda.
gimą prieš prohibicijos įs premjero vietą savo žmogų, tvino ir vanduo užliejo ur- Anglija moka skolas. S.
r
tatymą. Ji buvo tris sy Maniu, kada atsistatydino va ir jos visos prigėrė.
Valstijų iždas gavo iš Ang
kius rasta kalta Įstatymo garsus liberalų vadas BraR
lijos $94,200,000 karo sko M1
laužyme, po ko atėjo baus tianu.
Vokietijoj, 160 oro lini lų. Iki šiol jau sumokėjo -*6
City Manager.
R
mė visam amžiui kalėti, pa Komunistai tapo visiškai jų per mėnesi perveža viso $964,800,000; dar liko mogal tos valstijos įstatymų. sumušti.
apie 20,000 pasažierių.
iketi $4,453,000,000.
M A& i' iįį įjf
įs, Ą įį,
ii 4
i

Gerieji Clevelando Žmones!
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Korespondencijos

dedasi ir girdisi Žemaitiš
P. Mikolainis nepersenai vičių už tai kad jiedu ne
koj tėvynėj. Jiedu pažaper “Sandarą” užkabino bėgo kartu su Mikolainiu ir
LINKIME LINKSMU KALĖDŲ
jo Žemaičius iki ašarų pra“Tęvynei” aukščiausio or- kitais paskui komunistus ir
VISIEMS SKAITYTOJAMS,
virkint, o Aukštaičius iki
deno medalį, išrėždamas socialistus, kaip kad nubėPITTSBURGH, PA.
niekintų Lietuvių kalbą tas
KORESPONDENTAMS,
ašarų prajuokint.
pagyrų pamokslą “Tėvy go Sandariečių vadų dalis.
sunkiai nusidėtų prieš gam
RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS
P. Dargis.
nei” kaipo geriausiai iš vi Neapsimoka laukti seną
Tautiškos Bažnyčios šven tą, ir prieš Dievą. Lietuvių
AMERIKOJE,
LIETUVOJE
sų
tautiškų laikraščių, nu tvės, nes nežinai ką jį attinimas (tąsa)
kalbos svarbą šiandien pa
IR KITOSE ŠALYSE.
sistačiusiai prieš Lietuvą. nes. Vienus ji pataiso, o
Įspūdis. Prisižiūrėjus ir žįsta pasaulinis mokslas;
AKRON, OHIO
Ir graudžiai apsiverkęs kad kitus sugadina....
“Dirvos” Redakcija
ir prisiklausius visų šitų Lietuvių kalba šiandien
tautininkai neteko “Vieny
ir
Administracija.
ceremonijų, susidaro dide imama mokint jau univer Artinas nauji metai, su
PAJIEŠKOJ1MAS
bės ir “Dirvos” (o ištikro
lis Įspūdis tautišku žvilgs sitetuose, ir kitose mokslo kuriais prasidės nauji rei
tiedu laikraščiai socialis Jieškau Aleksandrą Gildą,
niu. Mišios kaip ir visos įstaigose. ... ”
kalai musų viešame gyve
tams nenusilenkė), nubėgo apie 12 m. atgal gyveno Mašventimo ceremonijos, Vys Ar girdėjo kas tokį pa nime: renkama draugijų ir vęs apgaudinėjimas jums
į Kauno “Lietuvos Žinias” hanoy City, Pa. Prašau atsi
gyrimą
Lietuviams
ir
tokį
šaukti arba žinančių pranešti.
naudos
nenešė
ir
neneš.
kupo Gritėno atlikta Lietu
organizacijų kuopų valdy
ir
tenai padėjo
antn laužo
J.
_
.
T
.
T
_
Jonas Mikolaitis
įvertinimą
Lietuvių
kalbos
Žaibas.
vių kalba. Graudu prisi
bos.
Rašo Žinučių Rinkėjas.
O. Sirvydą ir K. S. Karpa- ]137 E 72 st
Cleveland, O.
pirmiau,
iš
svetimtaučio,
minus Lietuvių tautos pra
Laike rinkimų, kada į su
Nauji rekordai. S. Rc- Kaip tik komunistai kiek
eitį, kuomet musų kalba dargi Lenko lupų?
sirinkimą ateina daugiau
davičia
turi daugybę visai šiurkščiai! grypšteli “Nau
buvo iš visur ujama, o čia
narių, nešvarus politikie
Vyskupas Gritėnas
šiandien katalikų bažnyčios Vyskupą Gritėną teko riai pasinaudoja proga ap naujų Vanagaičio ir kitų jienas” tuoj “Tėvynė” grie
aukštas viršininkas ją var pamatyt ir išgirst pirmu šmeižimui kitų žmonių, vi žymių musų artistų rekor biasi ginti ir valiai pliekti
toja taip iškilmingose apei kartu. Ne senas, augalo sokių protestų rašymui ir dų ir šiose dienose lanky komunistams kailį. Nesu
gose. Musų kalba praeity tas ir labai gyvos išvaiz tt. S.L.A. 198-tos kuopos damasis po Akroną galės prantama kodėl galėtų bū
mene
Shipol’Splendor
je buvo visų peikiama, iš dos. Jis sakė du pamoks susirinkime Gruodžio 9 d. aprūpinti visus su puikiais ti “Tėvynei” tiek reikalo su
juokiama ir niekinama, o lu, ir abiejuose pasirodė kada niekas iš rimtesnių rekordais Ęalėdoms.
‘“Naujienomis” vien tiktai
šiandien katalikų vyskup i > esąs ne tik bažnyčios virši žmonių neapsiėmė j valdy
del to kad abiem tiem laik
mišiose gieda “Ramybė ninku, bet ir dideliu pat- bą, nenorėdami į tarpą ko
raščiam Smetona nepatin
DAYTON, OHIO
Viešpaties lai buna su ju triotu, tikru Lietuvių tau misarų pakliūti, kuopos pir
ka. . . .
DĖKITĖS PRIE DIDELĖS EKSKURSIJOS
mis” .... Lietuviškai! Ar tos sunum. Savo pamoks mininkas ėmė terlioti nau
Tą pat “Tėvynė” daro jei
Visokios Žinelės.
ba vėl, seniau Lietuviai, no luose jis nei vieną posmą ją SLA. kuopą. Mat, bolDaytone naujienų netrū “Naujienas” pakrapšto ir
rėdami ar nenorėdami, la neužbaigė be patriotizmo. ševikėliai sumanė sau nau ksta, tik korespondentai “Vienybė”.
vinosi svetimų kalbų. Gi Lietuva, Lietuvių tauta ją gišeftą: statė į valdybą tinginio liga serga, ar gal
Nėra peranksti pradėti dabar planuoti smagiai kelionei į Lietuvą
šiose apeigose, vyskupui Lietuvių kalba ir viskas rimtesnius narius kad tik plunksnos surūdiję, todėl
ant vieno iš didžiausių ir gražiausių laivų pasaulyje.
Chicagos komunistų da
asistavę kunigai svetimtau kas tik Lietuviams priklau galėtų sulaikyt bėgimą na laikraščiuose bendrai ma vatka gvoltu sušuko kad
S. S. HOMERIC Išplauks June 15
čiai, vienas gieda Kolekci so, viskas jam labai šiltas rui iš jų užuitos kuopos į žai žinučių iš musų kampe Chicagoj “Didelės perinai
šita Ekskursija specialiai paruošta Lietuviams keleiviams. Pa
ją, antras Evangeliją — dalykas, ir prie kiekvienos SLA. 354-tą kuopą. Jeigu lio pasirodo. Štai tik kelių nos pas kriaučius”. Kadan
tyręs kelionės atstovas iš White Star Line važiuos sykiu ir nie
Lietuviškai! Ir nors vie progos jis ragina klausyto bolševikėliai liks valdyboje pastarų dienų nuotikiai:
gi ir aš esu kriaučius (siu
kas nebus aplenkta ar pražiūrėta kad truktų jūsų patogumui ir
nam kalbos žodžiai biskutį jus visais budais dirbt de tai kuopa liks be narių, c
malonumui. Pradėki! dabar rūpintis apie Gryžimo Permitus ku
SLA. 105-toj kuopoj na vėjas) tai žingeidumo ap
rie nesat Amerikos piliečiai.
“šlubuoja”, tačiau jis di Lietuvystės išlaikymo.
jiems be publikos ne gyve riai pradėjo kelti vieni am imtas skaitau toliau paty
Kreipkitės pas musų gerus Lietuvius agentus pilnų informacijų
džiuojasi jog Lietuviškai
Pittsburgo Lietuvius ra nimas: nėra iš kur aukų iš kitų kokius tai priekaištus, rimui kokios ten permai
arba rašykit tiesiog i
gieda, Lietuvių bažnyčioje, gino nors vakarinę mokyk kaulyti, kur propagandą ii buk kiti pyksta kad iš jų nos įvyko. Nagi ve: “Štai,
Lietuviams jis tarnauja.
tarpo atsirado tokių kurie kada progresyviai (reiškia
WHITE STAR LINE
lėlę įrengt parapijos salė šmeižimo darbą varyti.
Arba vėl, svetimtautis je, ir ten priaugantį jauni
Pirmininkas atidaręs sa- palaiko katalikų pusę, kiti komunistai) kriaučiai buvo
International Mercantile Marine Company
kunigas sako pamokslą, mą mokint Lietuviško raš /o burną rėkė, girdi, mes kitaip nukalba. Šitokie už- sušaukę mitingą pasitari
1000 Huron Road
Cleveland, Ohio
Angliškai. Pasisako esąs to ir Lietuviškos kalbos dabar turim eit pabučiuo metinėjimai visai butų be mui kaip sėkmingiau kovo
Lenku, bet, sako, “Lietu kad jaunimas nenutaustų. ranką 354-rai kuopai kad reikalingi, nes darbštus na ti prieš samdytojų sauva
viams lenkiu galvą ir ati Už tą viską Vysk. Gritė- ateitų užimti musų kuopoj riai visur reikalingi. Čia liavimą, tai Levino šaika
duodu jiems garbę už nar nui priklauso garbės vai valdybos vietas. Bet dy veikimo dirva rodos maža jėga tą mitingą suardė.”
sumą morališkose kovose nikas. Jei tokių dvasiškių kai tas žmogelis paskuti o ir ta neišdirbta gerai. Ne- ’ Žinant kaip komunistai
už savo tiesas. Lietuviai Amerikos Lietuviai nors nius penkis plaukus ant sa reik užvydėt. Nuo musų kovoja prieš samdytojūs,
daug ilgų metų buvo sveti trečdalį turėtų nereiktų vo viršugalvio nešioja, ma visų energijos ir pasišven aišku kaip diena kad komu
mųjų priespaudoje; pri mums šiandien aimanuoti nydamas jog judošišku pa timo dirbti Lietuvystei pri nistai buvo sušaukę mitin
spaudėjai visokiais budais kad Lietuviškas jaunimai bučiavimu vėl prisivilios iš klauso musų tautos ateitis, gą pasitarimui ne kaip sėk
10 inch 75c.
naikino, draudė gražią kal Lietuvystei Amerikoje jau anos kuopos narius. Atsi o iš priekaištų vieni ki mingiau kovoti prieš sam
bą Lietuviams, o kad gaut žuvęs.
kratę sykį tų parazitų, jie tiems jokios naudos nėra. dytojus, bet prieš unijos
JONAS BUTĖNAS, Baritonas
greičiau pasekmes, užgynė Šiaip Vysk. Gritėnas var negryž nors ir į kojas bu Adventams užstojus, vis! vadus ir skyrių valdybas
Su Orkestras Akompan.
Pamylėjau Vakar
paskui ir spaudą. Neleido toja labai aiškią kalbą, kaip čiuosi, ne tik į ranką.
pasilinksminimai sumažėjo, kad kokiais nors provoka
Išsigėriau Arielkytės
steigt mokyklų, kad taip kalbėdamas taip ir giedo Tame mitinge jie pasiūlė po švenčių vėl bus visokių cijų budais jas išvertus, c
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
išnaikinus viską Lietuvių damas, o kalbėdamas apie nariams dvi protesto rezo pramogų. . Kaip girdima, patiems pasiimti vadovybę
Fr. Yotko, Leader; Singing by A. Šaukevicius
16115-F
Jaunikio Polka
tautos. Vienok Lietuviai Lietuvystę visada lyg susi liucijas. Mat, pagal jų Gu susiorganizavęs teatrališ į savo rankas, tuomet gi
Žuvininkų Valcas, Mahanojaus Lietuvi&ka Orkestrą,
Fr. Yotko, Leader
prieš tą viską narsiai kovo judina. Tokį vyskupą Lie dišką protą pikta kam pa kas ratelis, kuris stoja į padėjus unijos reikalus pc
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
jo morališkomis priemonė tuviams turėt yra didelė saulis nesiklausia jų kaip darbą su 27 nariais. Pirmą šluota, vesti grynai komu
Kalakutų Barškalai, Polka
16116-F
Nekaltybės Valcas
mis, ir kovas, vieną po ki garbė.
reikia valdytis. Kita rezo pasirodymą turės pasitin nistinę propagandą.
tai, laimėjo. Kalbą jie iš
Tačiau
tas
jiems
nepavy

, Korespondentas. liucija buvo protestas prieš kant naujus metus. Linkė
ANTANAS VANAGAITIS
laikė ir išsaugojo iki pat
Su Piano Akomp. M. Youzavitas
Gugio išrinkimą SLA. iždi tina rateliui sutikime ir ge ko, o nepavyko todėl kad
Trys Jaunikiai
16117-F
Mirė
staiga.
And.
KranMudu Du Broliukai
šių dienų. Už spaudą ko
ninku. Tuos “protestus” rovėje kuodaugiausia nu Chicagos siuvėjai visi kaip
Antanas Vanagaitis ir K. B. Kriaučiūnas
voj Lietuviams prisiėjo nu skas, 45 m., nuo 2114 Wat- nutarė patalpint savo laik dirbti.
vienas yra tikri unijista:
I
TRUBADŪRŲ KVARTETAS
kęst daug vargo, baudų ir so nst., Gruodžio 13 d. stai raščiuose.
Su OrkeitroB Akompan.
Lietuvių benas irgi ture ir provokatoriams pasiva
18109-F J1 Tyliąją Naktj
L Rami Naktis
nepailso, ir kovojo iki spau- ga nualpo ir mirė K. Šin Negana kad jie tarp sa tų kilti iš sunkaus, šalto dinusiems “progresyviais”,
ištrėmimų, bet jie kovoje kūno krautuvėje, 2114 For vęs savo kuopoj ergeliuoja- miego, nors vieną kartą į kurie su visokiais gengsteTRUBADŪRŲ KVARTETAS IR SOLISTĖS
Su Orkestras Akompan.
da tapo grąžinta. Toliaus, bes st.
16110-F
Šventoji Naktis, Pirma Dalis (M. Petrauskas)
si, bet štai Gruodžio 16 d. mėnesį beno nariai susiėję rials lenda į unijas, neduo
Šventoji Naktis, Antra Dalis (M. Petrauskas)
jie vedė ‘kovą už savo nepri Įkurta Sandaros kuopa. ateina, ateina vienas jų a- galėtų užtraukti savo gra da nei išsižioti. Taip ir ge
klausomybę, ir gabaus lai Linksma pranešti jog Pitts paštalas su glėbiu plakatų žius maršus, taipgi galėtų rai.
f MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
I
Pr. Yotko, Leader. Singing by A. Šaukevicius
mėjo ir šitą kovą, ir šian burgo Lietuvių tautinės į SLA. 354 kuopos susirin dalyvauti parengimuose.
16111-F 1 Vilniaus Polka
l Petronėlės Polka
dien džiaugiasi savo tėvy draugijos padidėjo dar vie kimą, nieko nesiklausęs da Benas ir teatralis ratelis
nės nepriklausomybe. Ant nu šeimos nariu, Sandaros lina savo lapus. Bet gavo vietos Lietuviams labai rei
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ '
Fr. Yotko, Leader
16112-F
Magdės Polka
galo Lietuviai pradėjo kovą kuopa, kuri įsikūrė N. S. nuo dalyvių gerą pamokini kalingi.
Medžiotojo Valcas
ir už savo kalbos tiesas dalyje.
Sargas.
mą ir manau kitą sykį ne
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
maldoje, ir šitą kovą Pitts- Tiesa, trejetą metų atgal lys kąi degloji į bulves.
Puiki Porelė, Polka
16113-F
Šešupės
Bangos,
Polka
burgo Lietuviai savo fron čia veikė skaitlinga nariais
Tas išėjo, už poros mi
te jau laimėjo. Dabar ei Sandaros 43 kuopa, tačiau liutų įlenda kiti du ir kon
OPEROS ARTISTE, LIUDA SIPAVICIOTC, Contralto
lė kitoms Amerikos Lietu paskutinių trijų metų bėgiu fiskuoja sėdynes, niekam
Bėda, Kad Giltinė No Ėda
16108-F
Vasaros Naktys
vių kolonijoms stoti kovon jokio veikimo nei susirin nieko nesakę. Šitie gavo
už savo kalbos tiesas mal kimų nebuvo, todėl dabar, dar smarkesnį pamokini
Pirkit šiuos rekordus iš savo artimų pardavėjų
doje, steigiant tautiškas subruzdus vietiniams' vei mą, ir išsinešė kai musę
arba užsisakykit paštu. Reikalaukit Katalogų.
katalikų bažnyčias.
Esu kėjams, tapo įkurta nauja, prariję. Buvo tikėtasi kad
Columbia Phonograph Company
Lenkas, myliu savo tautą ir 92-ra kuopa, kuri savo vei ateis dar kiti ir pradės sa
1.825 E. 18th Street
Cleveland, Ohio
tėvynę, bet myliu ir Lietu kimą pradės nuo iškilmin lės sienas griaut, bet jau
vius, taip kaip ir savuo go įkurtuvių - margumynų nesulaukta. Mat, jie buvo
sius.”
vakaro, Sausio 1 d., Lietu ten kur kitame budinko už
Toliau, šitas kunigas ra vos Sūnų salėj, Belmont st. kampyje sulindę ir mitinVtva* tonal Recording
Made the NewWat]
gino Lietuvius ir ateityje North Side. Šio vakaro gaudami turbut apsisapna
l
TheRecords
Electrically
I
without
Scratch
gaivint tautystę, vaikus programą sudarys geriausi vo kad jau bolševizmas įvy
_______
mokint Lietuviškai, nes Pittsburgo ir apielinkės ko, na ir davai savotiškai
Lietuvių kalba, sako, “yra scenos mėgėjai. Specialiai elgtis.
Šiuos visus Rekordus galima
brangi liekana, kaipo se yra pakviesti iš Lietuvos Patarčiau darbininkams
niausia už kitas kalbas, ir atvykę “Telšių Pliumpis”, tolintis nuo tokių žmonių,
gaut “Dirvos” Krautuvėje
gražiausia už visas kalbas “Raseinių Magdė”, kurie o kurie jų suklaidinti gryžJaučiasi
kokios pasaulyje yra. Kas Žemaitiškai papasakos kas ti į savo tikrą kelią, tas saCleveland, O
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DIRVA

Artistiški
Dideli
Spalvuoti
Vaizdingi
“Keleiviui” mažiau ra ir rimtu žmogum, daugiau Susivienijimas Rengia
Puikus
gaut Maikiotėvo munšaino; parašinėti i Lietuvą klaidi Ekskursiją Lietuvon
• •
*• 1 •
’
su prisiuntimu į kitus miestus
“Naujienoms” dar labiau nančių žinių apie Amerikie
sapnuot apie socialistų su- čius;
Mėnesiai ir dienos Lietuviškai — tinkami pasiųsti į Lie
Igryžimą į galybę per Susi Vanagaičiui mažiau dai
tuvą arba laikyti Lietuviškuose namuose.
nuoti apie munšainuką ir
vienijimo iždą;
“Darbininkui” tikėt dau butlegerius;
No. 1: Ūkininko kiemas, girdo arklius, ant stogo garnys.
Pilkai neinšiuryti Skin
giau ką rašo “Rytas”;
No. 2: Karžygis gina Lietuvą nuo užpuolančio erelio.
“Garsui” duot vietos ku derio, 'ba pats pirmiau nu
(Pažymėkit numeriu kokį norit ir kiek.)
nigams aprašyt savo įspū mirs už jį;
Kanados
Lietuviams
pa

džius iš Lietuvos, apie blo
Kas ims 4 Kalendorius — vienos rūšies arba po du abiejų
gą katalikų gyvenimą pc kelt avies kaili “darbininkų
rūšių gaus po 25c, taigi už 4 siųskit lygiai $1.00.
“■bedieviais”, nes jiems na užtarėjų” ir greičiau pa
(Mažesnes sumas kaip $1 galit siųsti štampais.)
bagams parvažiavus į Lie matyt kad tai yra ne kas
tuvą, Palangoj reikia atsi- kita kaip tik alkani bolše---------- Reikalaukit “Dirvoje” -------GERB. SPRAGILO šVEN-1 sukti kalnierius jei nori pa- vilkeliai;
l’-I.Ė P. JURGELIUTĖ, S. L. A.
kuri keliauja su Ekskur
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
Brazilijos Lietuviams iš Sekretorė,
TŲ KALĖDŲ LINKĖ matyt kas už kopų guli, o
sija Liepos 8 d. Didžiu
______________________________________
.
_
_______________
___________________
/
Cunard Laivu Aquitania
policijdntai vistiek nelei pažadėtų skarbų greičiau
JIMAI
į '4 £ £
4
£ -i £ £
L
IT#UiT
susidėt kelionei reikalingą
Gerb. Spragilas žada pra džia;
Cunard Linija skelbia jog!
sumą
ir gryžti Lietuvon;
Nieko panašaus savo gyvenime neskaitėt — ir nedėt didelį darbą — imt i§- “Draugui” daugiau mig
Susivienijimas Lietuvių A-;
Visiems kitiems, visu)’ menkoje pasirinko puikų j
gausit paskaityti jeigu praleisk neįsigiję “JUODĄ KAR
tyrinėt iš kur atsirado ar dyti ‘katalikų dvasią;
laikraščiams kitur linkiu visko to ko pa ekspresinį laivą Aquitania!
ŽYGĮ“.
kas išmislino kad Kalėdoms ! I Bolševikų
tys
sau
nelinki,
o
kitiems
Sūsilaukti
ęksųrsijos
pieme

savo ekskursijai, kuri iš-Į
ateinant mes vienas kitam
nų iš’ Lietuvos, kurie dau vėlina.
turim dovanas dubti ir 1 liiV
plauks
iš New Yorko į Lie-j
i '
Ir tuomi užbaigiu savo tuvą Liepos (July) 8 d. at
giau; moka koliotis;
kėjimus siųsti.
Ale dar -turės ištirt pir Visų laikraščių korespon linkėijmus, žinodamas kac einančią vasarą.
miau kur tyrinėjimus da dentams lankti kada redak jie vistiek nieko nereiškia,
Tikimasi kad tai bus di-j
ryt: ar oru skraidant, ar į cijos pradės mokėti atlygi tik gerb. redaktorius norė džiausią tos rūšies ekskurjo kad parašyčiaus Kalėdų sija ateinantį metą, nes nė
žemes kasantis, ar kur ki nimą už rašinėjimus;
linkėjimus,
ba be linkėjimų ra abejonių jog daugybė
Komunistėliams
pasisiūti
tur eiti, keliauti, lysti ar
negali
būti
Kalėdų, ba to Lietuvių pasinaudos proga
kelnes
su
didesniais
kišeklausinėti.
niais,
ba
pranašaujama
už

kia
jau
pasaulyje
įviso ma turėti gerą ir smagią ke
0 tuo tarpu, kad neliktumet be linkėjimų, gerb. eis geresni laikai, daugiau da, ale iš kur ji atsiradę lionę tėvynėn tinkamai su
Spragilas linki štai kam ir gaus iš dai bininkų aukų; dar gerb. Spragilas turės tvarkytoj ekskursijoj, ku
—Dvi knygos — 420 puslapių — tiktai už $1 .25
Proletarijošiams sunkiau gerai patyrinėti.
ko:
rią asmeniškai lydės Cu
Slaptiems Spragilaičiams dirbti ir atiduoti pinigus
nard Linijos Lietuvių sky
“JUODAS KARŽYG1S” yra tai apie prietikius vie
ir Spragilai tems grečiau bolševikėliams, kad daugiau
riaus prityręs viršininkas
no jaunikaičio milžino, kuris iš paprasto girių sargo pa
susilaukti savo Imperato skurstumet ir galėtumėt
(manager) P. Bukšnaitis,
tapo garsiu karo vadu, o ant galo ir didkunigaikščiu ir ka
įžiūrėt
jų
piešiamą
rojų;
riaus Lietuvoje;
Susivienijimo Sekretorė pralium
dviejų didelių valstybių. Tai yra tolimos senovės
lė P. Jurgeliutė ar kiti S.
Lietuvos “krikščionims” Tautininkams daugiau įpasaka
apie to jaunikaičio prietikius narsiuose darbuose
L. A. viršininkai.
kuodaugiau niekinti tauti sileisti bolševikėlius į Su
ir
meilėje,
apie jo pergyvenimus karuose ir tarp moterų,
Cunard Linijos Generalis
ninkų vyriausybę kad ga sivienijimo kuopas kad tu
kaip
ji
mylėjo
kunigaikščių dukteris už jo gražumą ir nar
Keleivijos Reikalų vedėjas
vus dykai užlaikymą Var rėtų su kuo po teismus ve
sumą,
kaip
jam
visur sekėsi, kaip pagaliau buvo privers
H. P. Borer pasakė: “Mes
niuose, ba iš valdžios iždo džiotis ;
tas apleisti savo šalį delei pavydaus kunigaikščio sunaus,
K. Klimas iš Wanamie tikrai didžiuojamės kad Su
jų fondų niekas neužpildo: Susivienijimui iš baimės
ir
kaip jis iškeliavęs svetur susitiko paslaptingą moterį,
kad
bolševikai
neužimtų,
Pa.,
rašo:
Siunčiu
S3;
iisivienijimas Lietuvių Ame
Lietuvos
liaudininkams
kuri
jį ir kuris ją pamilo be jokio apmąstymo, ir kas pas
įšokti
Į
socialistų
maišą;
jų
$2
už
“
Dirvą
”
ir
$1
už
rikoje pasirinko musų Li
sulaukti panaikinimo karo
kui
po
to dėjosi.
“
Baltijos
Arą
”
.
niją savo ekskursijai, ir
stovio kad galėtų su social Jurgeliutei važiuoti į Lie
Vd- Jacunskas, iš Tama- kad Aquitania gabens tą
Su pinigais pridėkit ir savo aiškų adresą.
demokratais susivieniję mi tuvą su ekskursija vietoje
Vitaičio,
kuriam
nereikalin

$1
Už
qua,
Pa.,
prisiuntė
didelį Susivienijimo narių
tingus laikyt ir žadėt žmb
ga Lietuvos pažinti;
“Baltijos Arą”.
buri. Mes specialiai sten
nėms ko negali duoti;
Komunistams Lietuvoj įs Mikelsonui dar sykį į Jonas M. Navickas iš giamės sutvarkyti viską
Cleveland, Ohio
6820 Superior Ave.
teigti dar kelias savo slap Lietuvą nuvažiuoti ir apsi- Scranton, Pa., rašo: Pri taip tobulai ir tinkamai
tas spaustuves kad “fašis stoti Klaipėdos gatvėj, ii siunčiu $3, atnaujinu save kad ši ekskursija turėtų
tai” turėtų kur kratas da nusigąsti kad “visas Kau prenumeratą, ir $1 už įs visus kelionės patogumus
pas tik ištvirkėlių lizdas”; tojirną į “Baltijos Aro” lai ir parankamus koki tiktai
ryti ;
Socialdemokratams per Karpavičiui paliauti pri- vyną.
galima. To visko vykdy
rodinėti
kad
Lietuvoj
bado
mui
mes. nusprendėme sių
liaudininkų galvas šalį val
A. J. Martišauskas, vieti
nebus,
ba
tas
komunistams
dyti ;
nis, rašo: Prisiunčia $1 ui sti sykiu su šia ekskursija
Tautininkams daryti ką nepatinka;
“Baltijos Arą”, kaip kny musų Lietuviško Skyriaus
nors kad kitą vasarą Lietu Grigaičiui džiaugtis dar ga bus gatava prašau pri vedėją P. Bukšnaitį.
voj butų dar šalčiau ir kad labiau kad turi Susivieniji siųsti.
visai nieks neužderėtų, kadi mo kontrolę savo saujoje ir S. Rodavičia pridavė $1 Influenza Smarkiai Plečias
opozicija turėtų už ką juos; gali dirbti aiba su komu , prenumeratos už “Baltijoj
Daugelyje Valstijų
nistais arba su tautinin Arą” Adolfui Lukoševičiui
įkriminuot;
“Žymus padidėjimas” apsireiškuį EIGŲ susiduriat su kebliu klausimu
Norintiems bėgti į Bra kais, kaip kada koks sapnas Kaltinėnų pašto, Lietuvoje sios influenzos keletoj valstijų apie
Gruodžio 1 dieną “sukėlė Suvienytų
ziliją palaukti iki juros iš užeitų;
ką duoti Kalėdų dovanų, pasvarAyriausybėje su
A. Kulbickas, vietinis, į Valstijų Sveikatos
”, pareišgė Surgeon Gen
džius, kad pasimatę su bež Sirvydui jaunajam iško rašė į “Baltijos Aro” pul sirūpinimą
eral, Dr. Hugh S. Cumming, Gruo
stykit šitą sumanymą: Duokit ban
6 d. Tą vieną savaitę iki 1 d.
džionėmis galėtų pareiti į voti kad priešai manytų a- ką savo brolį Liteuvoje, K džio
Gruodžio susirgo 15,000, kuomet
kinę knygelę, — su tam tikra suma
Lietuvą;
normaliai susirgimų esti tiktai apit
pic jį o ne apie jo tėvą ka Kulbicką.
300 ypatų.
Amerikoje:
da apie “Vienybę” kalba;
liga apsireiškė Kalifor
padėta taupymui ant tos ypates var
Mikolas Macaitis, “Dir Žymiaikurta susirgo
8,213 ypatų, sa
“Dirvos” skaity tojams Strimaičiui išsirūpinti iš vos” skaitytojas iš Simsbu nijoje,
ko jis. Montana raportavo 3,372
do.
daugiau naktų nemiegot: komunistų honorarą už ra ry, Conn., užrašė metams susirgimu, Oregon 296, Utah 258,
Arizona 300, South Carolina 2,718,
štus, ba tautiniai laikraščiai “Dirvą” M. Veršauskui iš Georgia 344, Alabama 198 ir In
“Dirva” skaitant;
’
l
Ypatingai tas tinka jaunoms y pa
“Vienybei” mažiau išda per tokią daugybę metų nei ten pat, kaipo Kalėdų dova diana 261.
SAUGOKITĖS ŠALČIŲ
loms kurioms labai reikalinga paakvinė! komunistų skiepo pa cento nedavė;
Apsižiūrėkite
persišaldymus —
ną.
net menkus šalčius galvoje ir ger
slaptis;
Gugiui greičiau važiuot į
klėje.
stinimo pastumėjimui prie taupymo
V. Šimonis iš Philadel Neleiskit jiems nueiti j krutinę ir
“Sandarai” pasisakyt kas New Yorką ir pasiimt S.
phia, Pa., užrašė Kalėdų plaučius.
ir pasitenkinimo.
Vengkit būti drėgname arba šla
yra jos redaktorius;
L. A. iždą.
dovaną
“Dirvą” metams J. piame ore.
“Tėvynei” daugiau iškel- Mikolainiui atsiminus jog
Neikit iš namų jeigu jaučiatės
Tabeliui iš ten pat.
Taupymų knygelės šiame banke, ku
ligoti. Influenza, grippas, pneumo
dinėt “fašistų” blogumų;
kada tai buvo redaktorium

1929

30c

25c

Sieniniai

Kalendoriai

Juodas iCariygis

Prenumeratoriai

Dovana su Ateičia

TĖMYKIT!

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
M------------------------------------------------------------ H
M
;
;
;

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
organizacija Suvienytose Valstijose,
kurios turtas viršija $1,000,000.00.

H
q

I
«

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.R0 (į
pomirtinių. Pašaipų išmokėta $413,550.15.
K

*

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai priImama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tėvynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos

m

*

;
I

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

t
H

ii

Sekančiam numeryj bus
svarbus pranešimas skaity
tojams ir prenumerato
riams apie 'knygą “Baltijos
Aras”. Tuo tarpu pataria
me visiems pasiskubinti su
prenumeratomis už tą gra
žią apysaką, nes dar galės
tilpti jūsų vardas knygoje,
kaipo knygos leidėjo.

Kas daugiau? — Rašykites
“Baltijos Arą”, užrašykit “Dirvą” sa
; LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA g
viškiams Kalė
S 307 W. 30th Street
New York, N. Y. R I
3
□1
doms!
nnxxxDaaEDEXXXXXXXxaxxxxxxxxxxsxxxzszxxxxxssxxxxxxxai
;

Del platesnių informacijų kreipkitės šių© adresu.

K

nia arba kitos rimtos ligos tankiai
paeina nuo šalčių.
Greitam prašalinimui persišaldy
mo išgerkit karštą puoduką Bulga
rian Herb Tea. Tai yra tyras šak
nelių sutaisymas kuriame gamta pa
gelbsti prašalint iš sistemos nuo
dus.
Parsineškit dėžutę iš savo
vaistininko šiandien ir bukit prisi
rengę apsisaugoti pirmame atsitiki
me persišaldymo.

KAIP IŠVARYTI ŠALTI IR
GRIPPĄ
Gausus skystimas nuverdantis iš
šaknų kurios randasi Bulgarian
Herb Tea prietaise, geriant sykį ar
du i savaitę yra geriausias žino
mas būdas palaikymui sistemos pi
noję sveikatoje ir išvengimui šal
čių ir influenzos perų nuo įsigavimo su savo pražūtingu darbu.
Tiktai įsigykit dėžutę Bulgarian
Herb Tea iš savo vaistininko š’andien. Tiktai 35c., 75c arba $1.25
už dideli šeimyninį paką. Jeigu jū
sų vaistininkas neturėtų wes mie
lai pasiųsime didelį šeimynini paką.
Nesiųskit pinigų, tik užmokėsit lai
škanešiui $1.25. Adresuokit: Mar
vel Products Co., 209 Marvel Bldg.,
Pittsburgh, Pa,

rias galite gauti prie

Langelio 12,

palengvins jūsų rūpestį ir jieškojimą

ką nupirkti.

Pirmą depozitą galima

pradėti nuo $1.00 arba kiek daugiau
jums patinka.

Incorporated 184$

imthe City of-Ctevelančt
PUBLIC SQUARE
DĖKIT SAVO

TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ

4

DIRVA

Palangos Ponaitis
Trijų Veiksmų Komedija
LAUŽYKIM BOLŠEVIKU “ŠRIUBUS”!
10,000 Litų Ūkiams
Gelbėti
Komunistai papratę šriubuoti kur ką mano padary iš laikraščių. O Lietuvos Lietuvos vyriausybė nu
ti. Bet ir juos pradėjo laikraštininkai tame yra vi sistatė rimtai dirbti. Mišriubuoti ir nabagai jaučia siški žlibiai. Amerikon ne nisteriams numažinama al
atvažiuos koks žmogelis ir gos. Žemės Ūkio Rūmai iš
si nekaip.
Clevelando SLA. 14 kuo nepasigirs redakcijoje kad savo sąmatos apsiėmė su
pa rinkdama 1929 metams jis teks ar toks. Visus juos taupyti apie pusę milijono
litų, iš kurių duos ūkinin
valdybą sulaužė visus ko mes žinome kas kuo yra.
kams
paskolas pašarams
munistų šriubus ir savais
Bet laiks no laiko Lietu pirkti. Šimtą tūkstančių
juos taip sušriubavo kad jie vos laikraščiuose pamatysi
litų pasiėmė sutaupyti Že
tik čiaudo.
kad “lankėsi iš Amerikos mės Ūkio ministerija.
Kelis slaptus susirinki rtvykusi poetė ir Amerikos
mus jie atlaikė ir darė muš laikraščių bendradarbė” ar Be to, Žemės Ūkio Rū
trą kaip kuopą užvaldyti. ba “visų Amerikos Lietu mai prašė vyriausybės pa
Juk apie 400 narių tai di vių laikraščių koresponden skirti 10-12 milijonų litų
nukentėjusi ems
delis kąsnis jų kovoje už tas” su dar kitokiais titu specialiai
nuo
lietingo
oro šiaurės ap
vietą dolariams žebravoti. lais, kurių čia kaipo tokių
skričių
ūkininkams
kreditų
Atlaikė savo mitingą ir niekas nežino. Kai nuvyks
pavasario
sėjos
reikalams.
tautininkai ir nutarė neįsi ta Į Lietuvą Sirvydas, Mileisti raudonųjų į valdybą. chelsonas, Grigaitis, žiū Vyriausybė viename miNors mūsiškiai žmoneliai rėk parašyta: “p. Antanas nisterių kabineto posėdyje
paprastai neenergingi ir Sirvydas, Petras Michelso- principaliai nusistatė skirti
užsileidžia, bet atėjo i mi nas, Jonas Grigaitis” ar pa apie 10,000,000 litų Į žemės
tingą vistiek daugiau negu našiai. Buvo tokių atsiti banko akcini kapitalą, o
komunistų paprastai suei kimų kada pasirodė jog net Žemės Bankas iš tos sumos
kredituos nukentėjusius una, varu suvarytų.
žymiausio Amerikečio vei kininkus dviem metam pa
Tai yra antras komunis kėjo vardo teisingai nepa
vasario sėjos reikalams.
tų pralaimėjimas kaip po rašė.
Kreditas bus duodama ne
Varšava: renkant pavasari
“
Dirvos
”
redaktoriui
nu

pinigais
bet sėklomis, tiktai
delegatus į seimą sulau
vykus
Į
Lietuvą
pereitą
va

tiems
nukentėjusių
skričių
žyta jų Šri ubai, o savo ma
sarą
užtikta
ten
vienas
te

ūkininkams pas kuriuos šį
šina atnešta tokia stipri jog
kis
iš
Amerikos
kuris
titu

met neužderėjo javai ir ku
pagaminta seimui net ašlavosi
ir
“
Dirvos
”
ir
kitų
rie iš savo ūkio negali pa
tuoni tautininkai delegatai.
laikraščių
atstovas,
ir
kaipo
daryti pajamų sėklai įgyti
Komunistų 14-toj kuopoj
tokio
net
fotograrijos
tal

ir
be kreditų pavasarį ne
yra apie 60, su pritarėjais,
pinta
....
galės
laukus įsėti.
o virš 300 šiap sau Lietuvių.
Kada tie 300 miega ir atei
na iš jų į mitingą tik 25
suėję komunistai padaryda
vo ką nori ir dabar norėjo
tą pat padaryti.
Tokia pat proporcija ko
munistų. yra ir kitose kuo
pose ir visame Susivieniji
me. Jeigu butų keli žmo
nės su energija, jie padary
tų organizacijoj žymią per,
UNDINĖ IR JURŲ VILNIS
mainą: sekantį seimą turė
(Sekimas)
tume 90 nuošimčių dele
Paklausė
undinės
jūružių
vilnis:
gatų tautininkų ir galėtu
Kodėl
taip
išbalus,
kodėl
tu
liūdna?
me padaryt ką norim: per
Kodėl, pasakyki, nerimsti tu vis,
varytume naują konstituci
O tavo dainelė liūdesio pilna?
ją ir komunistai liktų pa
Pamylau mėnulį, 'kurs plaukė aukštai,
žaboti ant visados.
Jis švietė taip aiškiai iš dangaus erdvių,
Centro valdybai iki kitų
Krutinę, pečius man’ bučiavo karštai
rinkimų yra gana laiko ap
Ir kvietė pas save už jurų gelmių. .<.
sigalvoti, bet jeigu taip gal
Dabar
gi jis plaukia sau vienas slaptai,
vos kaip iki šiolei, verčiau
Nerodo
man savo malonios šypsos,
lai nieko negalvoja.
O
veidas
jo kartais net žvelgia rustai....
Komunistų visos įmonės
Ir aš pasiilgau jo meilės šventos.
užsukta kaip Susivienijimą
Todėl tai išbalus, todėl tai liūdna,
užvaldyti, o musų centro
Nemiela man viskas kas dedas aplink;
valdyba, šalip kritikos or
Todėl tai dainelė ilgesio pilna....
gane ant jų pliovonių ir ge
O, jura, gilioji, priimk, nuramink!
ro pasitikėjimo kuopos vei
Ant. Skrinskis.
kėjais nieko daugiau neda
— —
«
ro.
Reiktų Apsižiūrėti

Lietuvos laikraščiai dau
giau žino apie Abisinijos,
Australijos, Chinijos žmo
nes negu apie savo tikrus
brolius Amerikiečius. Ig
noravimas Amerikos Lietu
vių spaudos, nesekimas jos
išsilieja daugelyje terlionių
apie Amerikiečių Lietuvių
neva veikimą, jų žmones ir
viską. Net gandais vaduo
jantis negalima butų to
kių keistenybių parašyti
kaip kartais parašo.
Lietuvos spauda visai ne
pažysta nei Amerikos Lie
tuvių veikėjų. Amerikos
Lietuviai laikraštininkai vi
sus jų veikėjus turi kaip
ant delno, ir tik daugiausia

KAS GI----Kas gi taip žėri prieš mane,
Lyg žybčioja karšta ugnis,
Kas gi tai]) jaudina mane
Kad net virpėti tur’ širdis:
Ar tai žvaigždelės iš dausų,
Žavi mane iš tolumos?
Ne, ne žvaigždelės, tai tiktai
Akelės mano mylimos!
Tai ji štai stovi prieš mane,
Net rankom ją pasiekt gali,
Akelės dega taip karštai,
Iš džiaugsmo dreb’ širdis jautri.
Jos lupos šypsosi meiliai,
Lyg akstiną mane bučiuot,
Tik kuomet noriu jas pasiekt
Ji bučkio vis nenor’ dar duot... .
Ir tai ne sapnas, ne, ne, ne,
Tai tikrenybe aš giriuos,
Jaučiu ateina ta diena
Kai meilę man apvainikuos!...
Adonis.

K. S. Karpavičius

ne baderiuojat! Ar negali pažystamas at
eiti ?....
Pranas: Pažystamas: toks pažystamas
Ona (nudžiugus): Pasakysi?.... Ak kaip aniedu poneliai. Pasijusi kaip jis tau
tu, nevidone!.... kiek tu mane prikanki paskutinį žiedą nuo piršto numaus. Nors
nai. ... Čia gal jokios paslapties nėra, tik neduokit jai pinigų nešiotis, gali užsmaugt
tyčia norėjai patirt ar aš tave myliu... už kelis dolarius.
(griebia jį į glėbį, bučiuoja). Pasakyk,
Ona: Vačykit savo dolarius ir žiedus!
pasakyk, aš užslėpsiu tavo paslaptį giliai Kokie bomai jus įbaugino tai manot kad
savo širdyje ir niekas jos iš manęs neiš čia visi raberiai....
galįs kad ir mirti reikėtų....
Keidė: Ju never ken tel.... Man vis
Ponaitis: Tik jau neprisiekauk taip la akyse stovi tiedu Ekscelencijos....
bai .... pas moteris paslaptįs ilgai netęStyvis: Abečiu any money kad šis yra
sėja. ... ir tu ne kitokia....
trečias iš jų gengės.... Mačiau vakar
Ona (bučiuoja jį): Pamatysi, niekas ’uos visus tris pušyne....
nepatirs iš manęs, o už tai tave tūkstantį
Jonas: Aš nemačiau jų nei vieno, ale
kartį labiau mylėsiu! (vėl bučiuoja)
jeigu tokių yra tai geriau apsivačyt....
Rozalija: Rylly, Eny, ar tu pažysti jį
Scena 3.
taip gerai kad net į auzą įsileidi? Be(Už lango pasirodo Bačkis, pusgirtis. Pa čiu dar ir dabar nežinai kas jis toks. O
matęs juos bučiuojantis sukranksi.)
jeigu ir pasisakytų, ar gali tikėt. Matai
Pranas: Sei, Eny, pasakysiu mainei kad kaip buvo su mumis: kokiais aukštais po
tu viena namie su feleriais piknikus lai nais vadinosi, o buvo paskutiniai bomai.
kai ....
Ona: Jis mane nesuėdė, dar sveiką ra
(Tuo tarpu Ona ir Ponaitis baigia): dot. ...
Ponaitis (pakuždomis): Aš turiu išei Rozalija: Ale nežinai dar ką gali pa
ti.... Sutik mane šį vakarą pas tą didelę daryt .... gali nukidnepyt, ir paskui -reiks
pušį, aš tau viską pasakysiu.... (pasiima mokėt paskutinius centus kad gyvą pabu
skrybėlę ir lazdelę. Ona dar skubomis pa stų .... Meksikoj daug tokių atsitikimų
bučiuoja Ponaitį.)
esti....
(Per duris ineina Pranas, Ponaitis iš Ona: Čia Palanga, ne Meksika....
eina pro jį prasilenkdamas.)
Jonas: Na, gana tų ginčų, už (kelių die
nų išvažiuosim ir viskas pasibaigs. ...
Scena 4.
Ona (tą išgirdus pašoka): No! aš ne
Ona ir Pranas. (Pranas visu laiku su važiuosiu! Važiuokit sau kad norit: Aš
skrybėle, ant šono pavertęs.)
čia dar mėnesį busiu, o tada....
Pranas (pavydžiai): Tu vėl su tuo ne Marė: Kreize tu, ką šneki: kas čia ca
žinomu ponaičiu?! Kokį biznį jis turi čia ve paliks.... Iš ko gyvensi?.... Važiuo
lysti ?
sim mes, važiuosi ir tu....
Ona: Tokį kokį ir tamista.... Juk aš
Keidė: Čia samting fišy.... Ei, Frenk,
su tavim dar neingeidžd.
tu tu-slou prie jos....
Pranas: Ale jau mes su maine sutarėm,
Ona: Kad skubinat, palikit mano šiL
tai kaip ir ingeidžd. Man tik sarmatą da kąrtę, aš parvažiuosiu viena.... Aš gau
rai su boisu susidėdama, lyg kokia beibė! siu džiabą Kurhauze už veiterką....
Ona: Eik pas mergas, ko prie beibių
Styvis (priėjęs, švelniai): Lisen, Eny,
lendi....
ii- tu kaip musų leidės: užsidegė gauti
Pranas: Eskiuzmi, Eny, kad aš toks Kauno ponaičius, ir kiek liepėm vačytis,
raf. Velyk gražiuoju susisetlykira. (Lu neklausė.... Jei ne mes, sakau, šiandien
pas rankove šluosto, eina artyn prie jos) jos butų visą Lietuvą keikę.... Žiūrėk
Duok man kišą ir viskas bus O. K. Kai I kad ir tau taip neatsitiktų, ar dar blogiau-.
pareis tėvai apkalbėsiu* apie gryžimą. Tas Toks smalsus ponaitis.... Frenkis nais
ponaitis tave tik fulina.... (Lenda, (kabi vyras, gyvensi su juo kai'su Rakefelerlu.
nasi, nori bučiuot.)
Turi net dvi mašinas.... ko daugiau tau
Ono (nesileisdama): Sei, Frenk, mudu reikia? Gryždami aplankysit Paryžių, ir
dar neingeidžd....
kitur, tik sakyk jam kur nori....
Pranas: O tą boisą tai galėjai bučiuot?
Rozalija (piktai): Tu jai lekcijų apie
(griebia ją j glėbį, prasideda stumdymąsi, mus nedavinėk. Ji ženysis su Frenkiu ir
Ona pabėga, nesiduoda, nustumia nuo gal dacol, o mes turėsim klessy veseilę. Einit,
vos jo skrybėlę).
Eny? (Lenda prie jos, glosto, kursto.)
Ona: Nemislyk kad tu toks smart pri Ona: Aš ausis užsikemšu ir per mėne
verst mane bučiuot....
sį laiko nenoriu girdėti apie jokią ženatPranas (nurimęs, bet piktas, jieško sa vę....
vo skrybėlės, padeda ant krėslo, paskui
Keidė: Dont by silly, Eny.... Sutarpats užsėda): O, well, tas kelias dienas kit su Frenkiu, pasivažinėsi kur tik norė
galėsiu pakęst.... (sėdasi ant Skrybėlės) si.... Supaisysi meilės, jeigu tą ponaitį
Ona: Šitaip tai džentelmoniškai: pa ir myli.... Jis tave tik paerzino, ir pati
lauk iki ateis tavo laikas.... (nusisukus kėjai. . . Pamesk jį kolei dar ant juoko
nuo jo užsimąstė.)
nepaliko.... Ko slėptųsi jei butų geras
Pranas (apžiūrinėja suplotą skrybėlę): žmogus ?
Matai kokia tu partikli: tai reikia tik pa Marė (pakuždom, iš arti): Kreize tu:
taikyt tai ir biznį gali daryt. ...
matai kad mums pinigų reikia... . jau tė
vo senatvė. ... (Rozalijai) Prikalbėk jai,
Scena 5.
kurna....
Pro langą praeina ir sueina į vidų: Jonas,
(Bus daugiau)
Marė, Keidė, Rozalija ir Styvis.
Pranas: O, štai jau ir jie. Pašnekėsim
visi.
Rozalija (pamačius Oną ir Praną toli
vieną nuo kito): Na, judu, jaunikiai, ko
Įgaliavimai reikalingi pervedimui
taip arti vienas prie kito ?....
Pranas: Matai, misis, Enė labai beš- Jūsų turto, kurie gyvenat Ameri
ful: radau su tuo ponaičiu besimeilinant koje, likusiems jūsų broliams ar
tai susisarmatino ir pabėgo Į kampą.... kitokiems giminėms likusiems tė
vynėje padaroma “Dirvos” Agen
(Keidė prieina prie Onos, šnekina.)
Marė: Vacumere, Eny, ar vėl už tą tūroje pagal Lietuvos vyriausybės
reikalavimo, patvirtinama Lietuvos
boisą faituojatės?....
Styvis: Ale tai drąsus ponaitis: priki Konsulate, ir paruošiama gatavai
bo prie mergaitės ir negali atsikratyt. Ar persiuntimui. Nelaikykit savo da
išsipasakojai jam kiek daug pasagos gau lių neužbaigtų.
si? Reikėjo imt girtis apie tūkstančius,
tuoj butum išradus kas jis do paukštelis.
Ona (rustai): O, šarap jus visi: ko ma 6820 Superior avė.
Cleveland, O.
(Tąsa iš pereito num.)

‘DIRVA”

GERA NAUJIENA
KELEIVIAMS

United States Lines pra
neša jog, iš priežasties pa
didėjimo trečios Odesos biz
nio, tapo reikalinga išsiim
ti speciali leidimą tvarky
mui imigrantų ir transmigrantų Francuzijoje.
Iš tos priežasties Pary
žiuje United States Lines
ofiso štabe dadėta dar šeši
vyrai, kurie moka visas
Europos kontinento kalbas.
Tų vyrų pareiga bus sutik
ti visus United States Lines
laivus Cherbourge, ypatiškai dalyvauti jų pervežime
per Francuziją ir nugaben
ti prie rubežiaus į jų šalis,
pavesti kitam vadovui, kū
lis daveš juos iki galo.
Šito naujo patvarkymo
patogumas yra tas kad tie
vadovai, atstovai United
States Lines, galės geriau
patarnauti negu šiaip sau
iš keleivių naudos jieškanti patarnautojai.
Dabar galit parkeliaut į
savo tėvynę be jokio truk
dymo ir gaišinimų kaip bū
davo keli metai atgal. Kaip
tik užlipat ant United Sta
tes Lines laivo, jus liekat
ypatiškoj priežiūroj kom
panijos atstovo, kuris mo
ka jūsų kalbą ir kuris turi
daug metų patyrimo pasitarnavime pasažieriams.
Kuomet pasiekiat Fran- euziją, tuoj jus paima kitas
United States Lines atsto
vas, kuris sutvarko ir pri
žiūri jūsų kelionę iki pervažiuojat per Francuziją,
o nuo rubežiaus vėl su ju
mis vyksta kitas palydovas.
Per visą kelionę, tokiu
budu, jus esat “Po Ameri
kos Vėliava”.
PAJIEŠKOJIMAS

Jieškau savo pusbroli Petrą
Vilką, 19 metų Amerikoj, gy
veno Mass, valstijoj. Paeina iš
Virbališkių, Ukmergės par. Jis
pats arba žinantieji atsiliepkit.
Povilas Davonis
777 Biruta st.
Akron, Ohio

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO
Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E.
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave.,
I29-G, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo
paprastu budu namie.
Mrs. Hurst neturi nieko parduoti.
Tik iškirpkit šį pranešimą, pasiuskit
jai su savo vardu ir adresu, ir ji
noriai prisius jums svarbias infer
manijas visai dykai. Rašykit jai
taniau kolei dar neužmiršot.

ood
A food for pro
tein; a food for
mineral salts;
for calcium and
phosphorus; all
the essential ele
ments for health
and strength are
found in good
cheese., And all
the essential ele
ments of good
cheese are found
in Kraft Cheese.

KRAFT<

>CHEESE

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY
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liepė saugoti kad nebūtų durnų ir kad di mums užteko....
— Nuo dabar, kalbėkit su manim tik
delė liepsna neįsiliepsnotų, nors to seniui
saviškai,
aš tuoj turiu savo kalbą išmokir nereikėjo. Ta vieta buvo nuošali ir jon
1
ti,
—
įsakė
Hakas, ir prasidėjo klausinėji
niekas kitas neužeis, nes visą tą sritį tu
mai
kaip
kas
vadinasi, ką tik aplink save
rėjo savo žinioje Hakas. Jei kiti vadai
PAŠAIPA
čia butų buvę, jie priverstų senį ugnį už matė:
Kapsas.
Klausė kaip Žemaitiškai vadinasi že
gesinti arba nužudytų jį jei priešintųsi.
mė, giria, medžiai, krūmai, šakos, paukš
čiai, upelis, jura, vanduo, bangos, oras, de Aš jau tikiu kad darbi
Kas tie Milžinai?
Visu laiku kai su seniu kalbėjo, nei besys, dangus; rankos, kardas, kirvis, dir ninkų klesa, laikui bėgant,
(Tąsa)
— Iš kur tu žinai kad jo vardas Kas- Hakas nei vaidila nepagalvojo paklausti žas, kalpokas, avalai, sagtys, jiešraas, sai iškils labai aukštai ir virs
tys? — klausė senio Skaldąs jo kalba.
kas tie milžinai yra jeigu moka šią kalbą. dokas, vilyčios; ugnis, plėšikai, priešai, ka 'labai buržuaziška. Šiandien
— Gal tu, seni, klysti, — pridėjo Al Nuėjęs su jais, tik dabar Hakas sugalvo riautojai, vyrai, moterys, vaikai, senis, ji dar neišaugus, o žiūrėkit
Hakas Užpuola Savo Lizdą
das.
v jo:
valgis, bakūžė, ir viskas, viskas ką tik jis kiek garbintojų jau turi:
Kas proga, Hakas sueidinėjo Nidą, vis
— Ne! aš jį pažystu — jo veidas man
matė
ar sugalvojo, ir tiedu skubino atsa garbina darbininkus ir so
— Kaip tai kad judu šią kalbą taip
slaptai, ir kuomet, kelintą dieną skyrėsi, akyse stovėjo per daug metų! — šaukė vai
kinėt ir paaiškint. Daug ko tuoj jis atsi cialistai, ir katalikai, ir
gerai mokat?
jųdviejų širdys buvo pernaują atgaivin dila.
—
Kaip? Nagi ar mes ne Žemaičiai? minė ir ėmė pats ištardinėti, ir kada ma Sandariečiai, ir “net” ko
tos meile kokią jie pergyveno pirmos pa
— Ką jus ten kalbatės ir kokiu liežu Mes čia ją išmokom.
tė pro šalį einantį Žemaitį arba pats pri munistai. Visi vienu balsu
žinties laikais. Išlydėjo ji Haką ta proga viu? — susirūpino Hakas.
— Tai kaip judu atsiradot Danijoje? ėjo, tuoj kalbino saviškai nors maišytai, darbininkams gieda — kad
kai išleido savo vyrą, vienam linkėdama
— Mes kalbamės Žemaitiškai, — at
— Mes buvom pagrobti kada buvom kas vargšus žmonelius drąsino ir rodė jog jų laikraščius darbininkai
geriausių laimių ir laimingo sugryžimo, o sakė Aldas.
apie
trylikos metų amžiaus ir išgabenti į čia yra žmogus kurs juos myli ir nenori škaitytų.
kitam....
▼
▼
v
— Iš kur jus tą kalbą išmokot? Ir aš Jomsburgą. Iš ten mus pardavė, jau pra jiems skriaudos.
— Nunuodysim mes ji ir bus po vis rodos ją kur tai girdėjau!.... Kalbėkit, dėjusius suaugti į vyrus, į Roeskildą, ir
— Kodėl judu negryžot į savo šalį ka
Kas ne katalikas tas ere
ko.... — kuždėjo Aldas Hakui ir savo daugiau.... — ragino Hakas Daniškai,|
da
galėjot
iš vergijos pabėgti? — klausė
patekom pas Astridos tėvą. Kada sustiptikas. Taip mano ir taip
broliui, kuomet jie išplaukė i atviras ju užsimąstydamas apie girdimą svetimą bet! rėjom ir suaugom į vyrus, gavom dirbti jų Hakas-Kastys.
sako “mieli broliai Lietu
ras. Jis suprato Hako minti. Juk butų ir žinomą kalbą.
— Ką mes butume veikę: čia nors sa
jo laivuose, kur ir po šiai dienai buturne
viai katalikai”. Ir taip
prasižengimas pagrobti svetimą moterį,
— Ką jis saiko? — nerimaudamas tei- į dirbę jei ne tu.
va bet viskas svetima: svetimi žmonės,
yra. Tik nesuprantamas
nors ji pirmiau yra nuo jo atimta... . Mei ravosi vaidila.
— Bet kodėl jus neužmiršot savo kal viskas kitaip negu per dvidešimts metų daiktas kodėl šventas tėvas
lės apimtas, viską jis butų daręs kada Ni
— Jis sako tą kalbą kur tai girdėjęs bos kuomet aš vos tik retą žodį teprisi įpratom vergaudami.
su kvakeriu Hooveru nusi
dą surado, tačiau kelias dienas išbuvęs ke ir nori girdėt daugiau. Iš kur tu, seni, jį
Hakas dairėsi po gražius smiltynus ir
menu ?
fotografavo, arba “nusimulionėj gavo progos vėl visaip išsigalvoti. pažysti? — norėjo patirt Skaldąs.
— Tu buvai pagrobtas mažutis, kaip džiaugėsi. Pirmą sykį gavo patirti iš kur
”.
Ir buvo taip: kuomet Nida išsyk ne
— Tikrai, jis musų kalbą ne tik gir senis sakė, ir prie to vienas buvai, o mes lis kilęs. Tiek metų pragyveno ir nežino šė pikčerį
▼
w
tikėtai jį pamačius jo negeidė, jis buvo dėjo bet ir mokėjo. Aš gerai žinau kas jis!
dviese, tai ilgai savo kalbą vartojom ii jo kur jo tikra tėvynė ir pats vienas var
gatavas ją imti ir vežtis. Išvykdamas pa yra, nes aš jo tėvą pažinojau —• jis yra
Seniau madoj buvo “po
dabar kur reikėdavo kad niekas nesupras gu butų kada suradęs, jei ne tiedu milžinai.
liko ją užkrėstą nauja meile prie savęs, gyvas atvaizdas savo tėvo, kurį Vikingai
nai
”, paskui į madą inėjo
Nuo dabar šie trys vyrai tapo kaip
tų, kalbėdavom saviškai.
o dabar pats atšala nuo jos.... Ar gryžt nužudė.... Tą mes gerai atmenam. Vi
— Bet kodėl judu man niekad neišsi- broliai, ir jie išrodė kaip trys broliai milži- Į “daktarai”, gi vėliausiais
ar ne — mane sau, ir nežinodamas kaip si jo tėvą gerai dar atmena ir kas iš senų
tarėt jog buvot pavogti ir jog iš čia paei ■>ai, tik Hakas buvo plonesnis, nes jaunes laikais ineina “profesiona
išeis karas su Žemaičiais, norėjo kad jam pamatys šitą vyrą visi pasakys kad jis
lai”. Profesionalu liktis la
nis.
nat, kuomet aną vasarą čia lankėmės?
netektų gryžti pas ją daugiau ir ardyti yra tėvas o tėvas; ir jis rodos Kastyčiu
Sudėjus tokių trijų- vyrų spėką ir su bai lengva. “Tėvynė” net
— Ką čia visokius mažmožius visiems
jos sukurtus namus.... Juk jos vyras buvo vadinamas. Narsus jo tėvas buvo,
siuvėjams profesionalų di
pasakosi ir kam rupi iš kur koks vergas manumą, ką jie galėtų padaryti!
irgi yra žmogus, ją užlaiko, globoja, kas ir matau jog sūnūs narsiu išaugo.... nors
plomus
duoda, ir tai dykai.
Aldas ir Skaldąs — kaip juos Danai
paėjo? Jų daug buvo ir visi iš kur nors
▼
▼
▼
kitas geriau jai duotų?.... Vienok, taip svetimiems tarnauja. Manėm kad ir jis
pavogti, ar būtum norėjęs klausyti visų vadino — Lietuviškai vadinosi Ardis ir
išeitų jeigu žmogus širdies neturėtum, jei žuvęs, o jis gyvas atsirado.... Gal žino
Klausykit,
bernužėliai!
pasakojimų jei kožnas butų ėmęs aiškint Skardis, ir jiedu Haką pradėjo vadinti jo
nemokėtum mylėt, jei šaltas protas val apie savo sesutę ką? Papasakok jam ką
Jus
mokindami
mus Lietu
tikru
vardu,
Kastys,
kaip
vaidila
pasakė,
kad tas iš čia, tas iš čia paeina, kuomet
dytų jausmus. Taigi kuomet atbusdavo aš sakiau....
viškos
kalbos,
išmeskite
iš
jų žemę priplaukiam ? Ir tavęs nežinoda kaip ištiesiį mes jį iš pat pradžios ir žino
jo prisiminimai ir jausmai, Hakas vėl bu
Ir Aldas su Skaldu škubomis ėmė aiš mi, ką turėjom kalbėti Žemaitiją pasiekę? jome.
savo rankvedžių žodį “lan
vo kaip pirmiau, ir ryžosi, kuodaugiausia kinti Hakui tą ką iš vaidilos girdėjo, o
ka”, nes tai Lenkiškas žo
(Bus daugiau)
Manėm kad esi Švedų jarlo sūnūs ir to
prisiplėšti, gryžti ją paimti.
kadangi jaunikaitis prisimindinėjo tą kal
dis “lonka” (Rusiškai lug),
Kai pulkas jurų baisybių, nugulė Ka- bą, pats ėmė tikėti vaidilos žodžiams.
nes jo vieton mes turime
350 pusi, knyga,
nuto laivai visą Žemaitijos pakraštį, ir iš
Per jo mintis perbėgo ankstyvos jau
žodį
“pieva”. Ar girdit?
paveiksluota, už
jų pabiro pulkų i pulkai gerai apginkluotų nystės laikai, gyvenimas: prisiminė jurą,
sisakant dabar,
kariauninkų. Matė juos gyventojai už už kurios saulė leidosi; prisiminė pušynus,
Sakote kad nabašninko
bus tik po
plaukiant ir kūrė laužus duoti gandams prisiminė savo tėvą, motiną, sesytę; pri
“Amerikos Lietuvio” leidėtolimesnių vietų žmonėms eiti j pagalbą. siminė užpuolimą, žudynę, tėvo nukovimą,
jas M. Paltanavičia slėpė
Bet nespėjo laužai gerai Įsidegti — juos motinos nužudymą; plėšiką tempiantį jį
Siųskit savo prenumeratas dabar — jūsų vardas bus įdėtas knygoje.
savo būklę? Gerai. . Bet
smėliu apvertė ir užgesino užpuolikai ir į laivą sykiu su sesyte; kovą juroje, kur
kiekviename “A. L.” nume
Paskutinės dienos prisiuntimui jūsų prenumeratų — knyga jau visai baigiama
metėsi į visas puses plėšti ir žudyti, iki su sesyte buvo perskirtas; gabaus prisi
ryje mes matydavom pa
spausdinti ir užsiprenumeravusieji gaus ją daug pirmiau negu apysaka baigsis
Kanutas įsakė žmones palikti gyvus, ku minė atsiradimą svetimoj šalyj pas neži
rašyta
: “ ‘Amerikos Lietu
“Dirvoje”. Todėl paskubėkite siųsti savo SI.00 ir patalpinti knygoj savo vardą.
rie nesipriešina, o jų mantą atėmus tarp nomus žmones, kur susikalbėt negalėjo:
vis’, published by Michael
kariauninkų dalinti, ši žemė turi būti jo, išmokimą anos kalbos....
Paltanavičia, 14 Vernon st.
“BALTIJOS ARAS” nuves jus
todėl lai bus ką ir valdyt, nes pačių atėjū
— Nejaugi čia yra mano gimtinė?'
Worcester, Mass.”
nų neužteks gamybai ir jie turės badu Tikrai žinau kad ne iš Švedų kilęs, ner į gilią Lietuvių senovę, Į tam
Tai koks čia būklės slė
sių musų istorijos dienų laikus,
mirti arba tuoj trauktis.
ten man viskas buvo svetima iki apsipra
pimas
?
kuomet tik ką tepradėjo atsi
Kanutas tuoj paskirstė sritims savo tau.. . O viską kitą toliau paskui gera
viršininkus, gyventojams Įsakė sunešti vi atmenu! A'k, tai aš parvykau savo tėve skleisti aiškesnė musų tautos is
SLA, 36-ta kuopa, iško
są mantą ir mokėt savo karaliui donį. Gru žemę apgrobti, savo brolius žudyti! Be' torija, kada Lietuviai pradėjo iš
vojus
sau “nepriklausomy
žengti
iš
pasakiškos
epochos
į
dai, kailiai, medus, gyvuliai, vaškas, gin gal senis klysta.... Pasakyk seniui ta'
bę
”
iš
komunistų, taip dir
istorišką.
taras ir viskas kito buvo gabenama Į pa ir lai jis man papasakoja daugiau....
ba
(ar
darbuojasi) kad net
skirtas vietas, ir vaitojo žmonės atiduoda
— Jo tėvas buvo šios srities viršaitis
centro
sekretorė pasigedo
Apysaka
nušviečia
anų
laikų
mi paskutinį savo sunkaus truso daikte]'. Vieną dieną, užpuolė mus Vikingai, api
šitos
kuopos
organizato
Bet ką darys — už nepaklausymą gręsia plėšė, sudegino, jo tėvas tikrai žuvo — ra istoriją musų tautos kaimynų ir
riaus
konteste.
Tiesą pa
mirtis arba vergija.... Ir taip ramiu bu dom jo lavoną tarp kitų, bet motinos ir jo yra tokia traginga kaip tada
sakyti
reikia
kad
jos ir su
du Žemaitija turėjo tam Saksų ir S'kandi- su sesyte daugiau niekas nematė. Vieni buvo apverktinas musų bočių
sirinkimai organe bene kar
vų viešpačiui nusilenkti.
spėjo kad jie irgi nužudyti ir sudegė, kiti padėjimas po priespauda žiaurių
tą metuose garsinami.
kaimynų
iš
už
Baltijos
jurų.
Hakui teko užžiurėti sritis kur dabar sakė matę plėšikų nešamus į laivą, ir nuo
Daugiau tokių “darbš
yra vieta Palanga vadinama. Vaikštinė to niekas daugiau jų neregėjo.... — pa
čių
” kuopų, o tuoj socialis
Apysaka prasidėjo Lietuvoj ir
jo jis po pušyną su savo draugais milži sakojo senis, ką viską abu broliai milži
tai
užvaldys Susivienijimą.
baigsis tenai — ir baigsis taip ne
nais — jie nuo jo niekur nesiskyrė — ir nai perdavė Hakui.
vieną dieną užėjo, tarp didelių medžių,
— Aš noriu kuogreičiau išmokti šios laimingai kaip nelaimingai pra
gražiame elke, senį kūrinant ugnį. Pa kalbos, tada jis pats man apsakys aiškiau sidėjo. Knyga bus didele, virš
Jo, Jo! Dar viena Gruo
laikydamas tą ugnį nauju gandu Žemai ir geriau.... Jeigu aš iš čia kilęs ir tą 300 puslapių, ir kiekvienam bus
džio 17 atėjo, ėjo ir praėjo,
čiams pulti atėjimus, Hakas šoko prie se kalbą tikrai mokėjau, vėl greit ją atmin malonu ją turėti prie kitų savo
o socialistai nepardavė Vil
nio, stuiųė jį į žemę ir puolėsi užberti ir siu. Bet negalim mes ilgiau gaišti, kas surinktų žingeidžių knygų.
niaus Lenkams ir Voldema
išgesinti ugnį. Tai buvo šventa ugnis, o nors gali nužvelgti.... — tarė Hakas, ir
ras nepabėgo pas kaizerį.
Kadangi jų bus išleista tik tiek
tas senis — vaidila. Tuo tarpu Haikui nuo ėjo šalin su savo milžinais, kitur tvarkos
galvos nukrito jo garsus šalmas su aro žiūrėti. — Judu nuo dabar mokinki! mane kiek iškalno prenumeratų ateis,
sparnais.
šio krašto kalbos, nepratarkit daugiau žo kiekvienas pasistengkit užsirašy
Senukas, per ašaras žiūrėdamas į jau džio svetima....
ti “Baltijos Arą” dabar, prisiųsną narsuolį sušuko:
Ir jie šalinosi, palikdami senį ramy dami savo dolarį ($1.00).
Visi kurie užsirašo knygą yra
— Kasty! tai tu iš negyvųjų sugry- bėje, tik paklausė kam jis tą ugnį kūrina
jos
leidėjais ir gauna tik už pa
žai?! O, dievai, ką aš matau! — ir žemo
— Tai yra šventa musų tikėjimo ug
Kurie nesekei ištisai per laik
prastą
išleidimo lėšų kainą. Jo
nis ir mes ją amžinai saugojame nuo iš- rašti, įsigiję knygą galėsit per
slinko prie jo paglostyti.
kia
kita
Lietuviška išleistuvė ne
Hakas vėl norėjo stumti senį, many gesimo, nes tik per ją mums dievai visas kelis vakarus perskaityt ištisą, o
gali
taip
pigiai tokią didelę kny
damas kad tas kokius burtus ant jo užleis palaimas teikia.... — aiškino vaidila.
kurie esat nauji “Dirvos” skaity
gą
išleisti
ir duoti. Visų knygą
Atsiminė ir tą Hakas kad jo jaunys tojai turėdami knygą žinosi! vi
ti nori, bet tuoj prie jo prišoko abu mil
užsisakančių
vardai tilps knygo
tės dienose, pačioj kūdikystėj, ir paskui są pradžią. Kurie sekat iš laik
žinai ir sulaikė:
je ir skelbiami “Dirvoje”.
— Šis senis tave pažysta! — tarė Al Šveduose, matė dideles apeigas prie ug raščio, galėsit turėti sau atmin
nies,
ir
Šveduose
pats
dalyvavo
pagonų
tį arba padovanoti savo drau
das Daniškai.
— Ką jis niekus kalba! Aš jo savo iškilmėse kur būdavo kūrinama ugnis, ir gams čia arba pasiųsti į Lietu
paliko senį toliau savo ugnį užžiurėti, tik vą.
6820 Superior avė.
Cleveland, O.
gyvenime nemačiau ir čia nebuvau!
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DIRVA
I
Laiškai iš Lietuvos Į Šimkus, paragintas “Dir Žinomas rašytojas, pasi siekti laimingai tikslo.
Vienoj byloj kaltinami naujų liudininkui pristatyt.
vos” redaktoriaus Karpa žymėjęs istorijos darbais I V aidžia paskyrė dešimts Ruklos spirito varyklos ir Antroj byloj taip pat ne
(TĄSA NUO 1-MO PUSL.)
vičiaus keliauti Į Lietuvą, apie Lietuvą, Akiras, išėjo! milijonų litų ūkininkams degtinės dirbtuvių Janavo- mažesni nuostoliai, siekia
teatras prisikimšę. Artistė esąs labai patenkintas ta pėkščias kelionėn aplink nukentėjusiems nuo lietin-, je savininkai, kurie be val 7,500,000 litų. Liudininkų
gavo daug sveikinimų, gė kelione ir ragysiąs kitais pasaulį. Tai jau ketvirtas go oro, pavasario sėjos rei džios leidimo slaptai gami iššaukta nemaža armija, 50
lių ir veik visą vežimą viso metais daugiau Amerikos Lietuvis mėginąs apeiti pė-į kalams. Tos paskolos dau-l no ir pilstė degtinę ir tuo žmonių.
sportininkų vykti Į Lietu kščias platų pasaulį. Vie giausia taikomos šiaurės! pridarė valstybei iki šešių Šiose bylose stebina tai
kių dovanų.
nas iš tų keliauninkų mi Lietuvos ūkininkams, kurie milijonų litų nuostolių — pareikštos milžiniškos nuoVerta pažymėti kad tarp vaPastaru
laiku
Šimkus
rė kelionėj, du gryžo nepa labiausia nukentėjo.
bent tokiai sumai palaiko! stolių atlyginimo sumos.
kitų vaidino, pirmą kartą,
j
kiek
ilgesnį
laiką
buvo
ap

siekę
tikslo.
Be
to,
Akiras
jieškinį
valdžios atstovai. Bet valdžia vargiai ką be
Lietuvis kilimu, seniau dir
sistojęs
Klaipėdoj
ir
iškrė

platins
kelionėj
atvirutes
Nesenai
Kauno
apigarIššaukta
net 70 liudininkų. gaus. Greičiausia nieko.
bęs svetimiems, Krameris.
tė
gražią
“
štuką
”
.
Perleido
su
užrašu:
“
Ei
pasauli,
mes
dos
teisme
prasidėjo
dvi
Byla
tęsėsi
kelias dienas, Nebent nusikaltėlius paKaip pereitam laiške ra
per
save
patranką
su
ark

be
Vilniaus
nenurimsim
”
.
stambios
milijoninės
deg

kol
pagaliau
teismas atidė tupdys į kalėjimą ilges
šiau, opera pastatė naują
liais
ir
kareiviais.
Jau
anPalieka
jam
palinkėti
pa

tindarių
bylos.
jo,
nes
advokatai
žadėjo niam laikui. Be to, į šias
veikalą, “Madonnos Bran
j
trą
kartą
tokį
“
triksą
”
jis
genybės”. Pastatymas vy
kęs. Choras, solistai, or (iškrečia. Pirmą kartą Kakestras atliko savo uždavi i nadoj. Bet Kanados arknį patenkinamai. Šią ope j liai lengvesni buvo, sako
rą režisavo naujai pakvie Į jis, o Lietuviški sunkesni.
stas režisierius Pavlovskis; Tą jis jautė gulėdamas, kai
per jį važiavo patranka
tą darbą atliko labi suma
Sveikatai ši “štuka” nieko
niai.
nepakenkė.Garsus ristikas Juozas Toj pačioj Klaipėdoj su
ruoštose ristynėse Šimkus
Įsteigta 1881
nugalėjo Vokietijos čampioJohn Jacoby & Son
ną. Be to, jis rodė šiaip
Dry Goods
įvairiais budais savo “šy
Vyriškos Drapanos
lą
”: kai ant jo sprando lan
7036-7038 Superior Ave.
kstė geležį, kiek brakštelė
Lietuviška Valgykla jo sprande kas tai. Pasiro
6824 Superior Ave.
do, sprando kaulas kiek iš
Kviečiame Lietuvius atsilankyti
sinarino.
Gydytojo pastan
j šią patogią valgyklą. Puikus
valgiai, mandagus patarnavimas.
gom pavyko ši maža nelai
CHAS. STONIS
mė atitaisyti ir Šimkus vėl
sveikas kai ridikas.
$•4*4*4*4*4.4**F4*4*4*4*4*4*4*4' 4*4*4-4*4* 4-M*
Paklaustas apie įspūdžius
J O o ROSEDALE ■©! Lietuvoj,
pasakė esąs vis
Ory Cleaning Col kuo patenkintas.
Rand. 7906
X
Galutinai pasveikęs Vin
|
C. F. PETRAITIS, Prop. 4*
| 6702 Superior Ave., * cą. Lapkričio 18 d. turėjo
♦*4*4*4* 4* 4* 4*4* 4**>4*4*4*4*4*4*4< 4*4*4*4* 4 4* 4*
bokso rungtynes su stip
ruoliu Labanausku KedaiŽ
Tel- CHerry 2370
Iniuose. Rungtynės buvo pa
Ž P. J. KERŠIS
| skirtos iš 12 raundų, bet
•f baigęs Teisių Mokyklą Cumber- * Labanauskas išlaikė vos 3
T land Universitete, darbuojas su X
•> Teisių Ofisu advokato
4* ir pasidavė.
Vinča parodė
<• Anderson & Marriott ❖ neblogą techniką. Labanau
$ 308 Engineers Bldg. į. skas jiegą. Bet prieš tech
••• kur su visais teisių reikalais
niką vien su jiega nekovosi.
* Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir £
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- £ Labanauskas
kaipo imty❖ rėš teisinga patarnavimą.
❖
ninkas yra labai geras.
V

V

sumas ineina nuostoliai ii’
pabaudos vis trigubai, už
tai ir sumos tokios didelės.
Nesenai Tribunolas svar
stė šiurpią žmogžudystės
bylą, kurioj kaltinamasis,
Gvildys, padarė savo žmo
nai 40 skylių galvoje! Pra
džioj juodu gerai gyveno.
Vėliau vis pasikartoję šei
myniniai nesutikimai pri
vedė prie tokio liūdno ga
lo. Vyras gavo šešis me
tus sunkių darbų kalėjimo.

H

Prospect 2420

THE F. W. .ZIMERMMAN CO.
“"►‘rališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty';ti bankinių =ėpų ir mašinerijų. Rakandus pa-'
•>srr.

t
Ij

ir enk rannam

KALĖDŲ DOVANOS
Tik viena dovana tėra kurios pini
gai negali nupirkti, ir tik jus galite
duoti — tai yra jūsų Fotografija.

Tai yra lengva ir drauginga dovana
kuri turi savyje petsonališkumą — kas
yra ideališkiausia dovana Kalėdoms.

Niekas kitas taip neatsako, taip ne
pritinka kaip Fotografija.

Moterims Patinka Elektriškos Dovanos

East 79th St, Photo Studio
A. S. Bartkus

ĮJ

t

SERGANTI ŽMONĖS

?

KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI $
DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas
tu 45 metų pasekmingu medikaliu
ntyrimu, naudoja naujausius Euro
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia
stebėtinas pasekmes gydyme visokių
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo,
skilvio ir vidurių negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendrų.
Egzaminavimas su X-Rav maši^n
r kitais budais yra beskausmis ir
tokis tikras kad negalima padaryti
klaidos pažinimui jūsų ligos, Kraua, šlapumą ir kitus dalykus taipgi
egzaminuoja.
Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūnišką stovį ir neužDr. C. W. Smedley, Specialistas įleiskit, nes musų laikais beveik visos ligos yra išgydomos.
Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiafną 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.

j

Kampas E. 105th St.

Cleveland

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare
Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

£♦4*4* 4* 4* 4*4*4* 4*4*4* 4* 4*4•4* 4*4*4* *

I^IEKVIENA moteris tikisi sulaukti dienos kada ji
galės turėti savo namuose pilną rinkinį elektriš
ku padargų. Nes ji supranta kaip labai naudingi ir
kiek jie gelbsti prie padarymo namų tikrais.

Duokit

1197 E. 79th St

. .Boudoir Lamps
. .Bridge Lamp
. . Candlesticks
. .Chafing Dish'
. .Clothes Washer
..Cooker
. . Corn Popper
..Curling Iron
. .Desk Lamp
.. Dishwasher
. .Floor Lamp
. .Grill
. .Hair Dryer
..Health Exerciser
. . Heater
. . Hot Plate
..Immersion Heater
. . Iron
. . Ironing Machine
. . Kitchen Aid
. .Lamp Shades

14th Floor

Todėl tai žmonos, motinos arba businčios nuotakos vi
siškai patenkintos kuomet Santa Claus atneša joms
Elektriškas Dovanas — šįmet tas yra madoje daugiau
negu kitados kada Kalėdoms ateinant.

čionai electrical League patiekia surašą daiktų kurie
galima dovanoti. Tie daiktai galima matyti parodoje
gražiai išdėti Kalėdiniame Išstatyme Visko Elektriško
del namų, 14-tas Aukštas, Hotel Statler.

Duokit
. ...Library Fixtures
...Lighting Fixtures
. . .Massage Vibrator
... Percolator
. . .Piano Lamp
. . .Radio
.. .Range
. .. Refrigerator
...Sewing Machine
. . .Study Lamp
.. .Table Lamp
. . .Table Stove
. . .Tea Samovar
,.. Toaster
. . .Torchieres
...Toys
.. .Tree Lights
. f. Vacuum Cleaner
.. .Waffle Iron............
...Warming Pad

Electrical league
*

*

HOTEL STATLER

*

’
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ties mokesčių inspektorių i Vagonan įlipę, susidurėm £ £ £ ££££££££££ £ £ £ £ £ £££ £ £ £ £ £ £ £ £ £ ££ £ £ £ £ £ £ £ įį
C. Petrikį, kurio švogeris į su vienu leitenantu, kuris
gyvena Clevelande. Jis iš su mumis Palangoj viešėjo
sivežė mus ir dar pora sa keletą dienų. Jis ten labai
vo svečių į ežerą motoriniu gėrė ir girtas, nežinodamas W
laivu pavažinėti. Dabar ką daro, vieną pavakarę
matėm miestą ištolo. Vieš metęs viską, iš Palangos iš
nios buvusios su mumis la bėgo. Jis stovėjo Šiauliuo
kunigą kuris visą provoka- bai įdomiai kalbėjo apie A- se ir važiavo į Šiaulius. Bu
Telšiuose
torišką darbą varė: išrodo meriką ir sakėsi laibai no vo irgi Telšiuose. Jis su p.
Rugp. 29 d. Naktį, 2 va
kai vilkas: akis panėręs vai rėtų Amerikon patekti. Iš Gedminu iš senai pasižysta.
■ .w ■
landą, važiuojam į Paventės
kšto, intrigauja, bijo žmo jų patyrėm kaip Lietuvos Kai pradėjom vagonuose
stotį, netoli Kuršėnų, paim
gui akis parodyt. Jį matėm inteligentija nevienodai a- jieškoti vietų tiesiog nuti traukinį į Telšius. Tiktai
pasididžiuoja savo patarnavimu kokį suteikė Clevelandui
ir Kaune ir Klaipėdoj, kur pie Ameriką mano. Palan stebom: rodos Telšiai ne
vienas traukinis per dieną
tik pasisuksi.
bėgyje 1928 metų, ii' su ta pačia minčia apie Clevelando
goj, musų viloj pataikė ap koks miestas, žmonėms ne
Meina, jeigu nueis tai reikė’
Ir
p.
Gedminas
papasa

sistoti kitos dvi su vienu ko reikėtų kitur važiuoti,
gerovę mes ineiname į Naujus Metus, 1929.
laukti rytojaus. Vėl patamse, ir per tuštumas važiuo kojo kad perversmo reikė vyru, ir nepažindamos kad o vagonuose visose klesose
Visa musų energija ir visos pastangos bus nukreipta
jam, bet nieko nebijom. Jau jo, apsakė kaip negražiai mes Amerikonai, prie kito kaip kimšte prikimšta.
#»sugadinti
moksleiviai
nuo
stalo
sėdėdamos
labai
pras

Rugp. 31 d. Pirmą va
auštant pasiekėm stotį ir
(M
į tai kaip geriausia patarnauti jums visuose kituose at
laukiam traukinio. Atėjo Į pirmesnių laikų: pavelija tomis spalvomis Ameriką landą nakties atsidūrėm j
einančiuose metuose.
>*stotį palydėti ir Vezevičiai, ma buvo turėt savo politiš piešė, ir labai garsiai, tik Šiauliuose. Smarkiausia ly-Į f*
kas,
partijas,
ir
mokykla
li

vėliau
nutilo.
Iš
jų
nugir

kurie gyvena netoli už Ven
ja, net nesinori iš stoties
ko politikierių lizdu, o ne dome kaip mažai jos apie išeiti, bet norisi miego. To I
Linkime Jums Visiems Linksmų Kalėdų
tos upės.
-W’
Ši gelžkelio linija yra nau mokslo įstaiga; mokytojai Ameriką žino ir kokią pai leitenanto išsiklausinėjom,
ir Laimingų Naujų Metų
W. ■
ja, trys metai kaip nutiesta, su mokiniais negali susikal ką nuomonę apie Ameriką kokie yra viešbučiai ir kur
bėt;
mokiniai
į
mokytojus
išsidirbę.
eina nuo Šiaulių į Telšius.
geriau apsistoti, ir patai
žiuri
ne
kaipo
į
vyresnius
Tą
pavakarę
dar
aplan

kėm į kokį norėjom, ne taip
Traukinis atėjo po 4 vai.
S
ir mes įlipom į vagoną. Pa už save, bet kaip į savo par kėm Gedmino modernišką kaip Mikelsonas Kaune.
>>
taikėm įlipti į tą kamarą ku tijos priešus jeigu ne jų pa ūkę netoli Telšių ir išsiren Šiauliai irgi turi Metro
THE
TELLING
BELLE
VERNON
CO.
polio viešbutį kaip Kaune,
rioje buvo konduktoriai ir žiūrų mokytojas; o vienoj gėm į Šiaulius.
klesoj vis buna kelios par Pradėjo smarkiai lyti ir j ir visai moderniškas, sma 4$
skaitė bilietus ir pinigus.
Vienas jaunas kondukto tijos ir su mokiniais negali lijo iki išvažiavom. Stotini gu ir būti. Užmokėti rei
palydėjo p. Gedminas ir at kėjo už kambarį 17 litų, -«h
rius pradėjo krėsti juokus rodos gauti.
Šiandien mokytojų semi sisveikinę patraukėm Šiau arba $1.70, nors verta tris
su kitu senu konduktorium.
syk tiek.
! £££ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ -££ £ £ ££££££ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
Jaunasis sako skaitė lai narijoj buvo egzaminai, nes lių linkui.
už
poros
dienų
mokslas
kraštyje jog visus senus iki
50 metų ims į kariumenę prasidės. Pamatę vaikšti
eit Vilnių vaduoti... . Mat, nėjant po seminariją redak
visiems jauniems ant lupų torių Karpavičių, mokiniai
Vilnius, kur tik nepasisuk ir mokinės kuždėjosi kad
tai atvykęs jų naujas di
si.
rektorius.
Jisai klausinėjo senio ar
Ant (kiek kunigų neapitas eis kariauti, ir ar moka
kanta
prieš Gedminą suki
šaut, ir tt.
lus
matėsi
net iš to kad jam
7 vai. ryto jau radomes
iš
priežasties
egzaminų ne
ĮUAS metai, tūkstančiai moterų, kurios yra sugabios
Telšiuose. Pasitiko mus J.
turint
laiko
nuvykti
į
susi

Gedminas, buvęs seniau
sprendime stylių, rūšies ir vertybes, perka tiktai
“Dirvos’ redaktorius, da rinkimą aptarimui pasiti
Richman’s .Drapanas kaipo Kalėdų dovanas tėvams
bar mokytojų seminarijos kimo naujo popiežiaus le
vyrams ir sunams. Tas praktikavimas didėja, nes
direktorius. Telšių stotis gato, kuris atlankys Tel
šius,
jie
tuoj
paleido
gandą
Rich,man siutai, overkotai, arba tuxedo siutai nie
dar tik baigiama statyti, į
ją nebuvo galima i neiti. Ji buk jis tyčia ignoravo jų
kados neapvylė ir buvo patenkinanti — jie gražiai iš
bus tokia pat kaip kitos ge- pakvietimą ii' nėjo.
riša. klausima ka dovanoti.
Telšių inteligentija nori
resnėsės stotys Lietuvoje.
gaut
iš
Amerikos
Žemaičių
Telšiai yra miestas su aMes mielai apmainysime rublis pirktus kaipo dovaną—ir pa
pie 6,000 gyventojų, o turi paramos kurt savo kultū
ros
centrą,
kuriame
butų
darysim
visus reikalingus pataisymus dykai. Taipgi turime
daug žymių mokyklų, net
seminarija,
gimnazija,
ma

Merchandise
certifikatus, kokioj sumoj tik norit, tiek kuriems
Žydų rabinų seminariją ir
patinka
šitokia
dovanojimo forma.
žėjus.
Reikia
pinigų
pra

bus Žemaičių kunigų semi
džiai
darbo,
valdžia
duotų
narija, kurios visai nerei
kėtų, nes vienas Kaunas pabaigimui. Bet vargu Agali duoti Lietuvai kunigų merikoje rasis tiek duosnių
net perdaug. Bet mat, čia Žemaičių kad sudėtų $5,000
įkurta vyskupija tai reikia darbo pradžiai.
Skersai gatvės nuo baž
ir kunigų seminarijos.
nyčios
ruošiama vieta kur
V yskupau j a
Staugaitis.,
bus
pastatytas
Nepriklau
buvęs krikščionių demokra
tų politikierius. Ruošiama somybės paminklas, toks
statyti jam palocius už ko puikus ir didelis kad butų
kius $60,000, nes kur dabar garbė visai Žemaitijai. Ir
gyvena neišsitenka.... Na  tam tikslui brolių Žemaičių
bagai Žemaitėliai turės vėl pagalba iš Amerikos labai
užsidėti naštą ant daugelio reikalinga. Jeigu kas nore
TyTSAD smagu pasirinkti
tų pasiųst auką gali siųsti
metų....
Richman’s siuvyklų
pas Richman’s — kas sa
Telšiai stovi ant septynių Laisvės Paminklo Komite
darbo — parduoda
vaitė iš dirbtuvių suvežatui
Telšiuose.
kalnų, lyg Roma, arba ge
ma naujai pagaminti rubai
Lenkiškumas
mos tiesiog jums be
riau kaip Pittsburgas, nes Telšiuose
ir yra pilniausias rinkinis
nuo vieno kalno ant kito labai pažabotas, beveik iš
tarpininkų pelno.
visų
sezonų reikalavimams.
lipk ir lipk. Prie miesto naikintas, ne taip kaip bu
čia galit pasirinkti iš tūkstančių siutų ir ploščių vi
yra didelis ežeras. Telšiai vo keli metai atgal. Prieš
ponus
labai
smarkiai
dar

yra Žemaičių sostinė. Na
sokių naujausių stilių kokie tik vyrams patinka ir
mai centre visi mūriniai ir bavosi Gedminas ir kiti.
nėra nieko kas nenauja— gausiausia įvairybė modcpalikta raudonos plytos. Rugp. 30 d. Šiandien la-j
lių, materijų, spalvų ir mi
neištinkuota kaip kituose Į bai gražu ir šilta, ir tuoj!
Yra tik viena kaina
šinių ir taip visko to gau
Lietuvos miestuose.
j užėjo mintis kad butų ge -l
pas Richman’s —
siai yra jog mes galime
Viduryje miesto ant kai- rai būti Palangoj, nes ten
$22.50 už bent siu
no yra kalėjimas, matėm esant mažai gero oro ture-j
pditaikyt kiekvienam vyrui
tą, ploščių, ar tuxe
pulkelį vyrų ir moterų ka jom.
J
visuose stiliuose ir visose
do siutą su šilkine
linių varomų dirbti.
spalvose kokios jam ge
Aplankom Telšių pilia-!
kamziole.
Išsikalbėjus su p. Gedmi kalni, ant kurio dabai' sto-j
riausia patinka.
nu patyrėm kad jis jau iš vi Rusų cerkvė, pastatyta!
tos vietos paliuosuotas, ne prie Rusų. Dabar tą kalną
va gauna kitą vietą kitur, vadina Vilniaus kalnu ir
bet tyčia taip padaryta kad Gedimino kalnu. Ant jo
Dvi Milžiniškos Clevelando Krautuvės
pats nuo naujos vietos at- pasodintas Vilniaus medis.,
sisakytų ir liktų visai be kokius keli metai atgal sovietos. Šios vietos jis ne- dino po visą Lietuvą. MeAtdara Šeštadieniais iki 6 Vakare
teko per atkaklų kunigų delis labai gražiai auga.
į
en
politikavimą. Rodė net tą: Aplankėm Telžių apskri-į

Gerto. Spragilo Kelione
po Lietuvą

*

*

The Telling Belle Vernon
Company

S-

Praktiška Dovana Kuri Patiks
Kožnam Šeimynos Nariui

THE RICHMAN-BROTHERS COMPANY

725 Euclid Ave.

Prospect and Ontario
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Kas Girdėt Clevelande-Apieiinkese |

rengta imtynės pasimatysiu su visais.”

Šimkus Pirmutinis
J. Šimkui išpuolė garbė
| įjj 6820 Superior Ave.
Atdara vakarais.
Tel. Randolph 1476
pirmutinio Amerikos Lie
tuvio sportininko apsilan- j
--- -1v_ JT
OZAS
ŠIMKUS
GRYŽkyti pasirodyti su tuo ką
“Dirvos*’ koncertas su Įvai Skubėkit Įsigyti tikietus gra Nusišovė. Joseph Miner, 25
TA AMERIKON
išmoko Amerikoje. Lietužiai
tautiškai
vakarienei
kuri
ri programų, kuri išpildys ypam., nusišovė kada policija no
Birželio
.
27
diena
pasieI
va matč gryžusių daug pa
tos jaunučio amžiaus iki šim bus Lietuvių Salėje Gruodžio- rėjo jį areštuoti. Jis buvo pake
Lietuva,
o
Gruodžio
4
d
J
P
rastU. darbininkų, _ daug
tamečio Jurgio Skinderio, bus Dec. 30 d. Bus šokiai. Vy- | leistas ant pataisos, bet sulau
apleido
tai
taip
labai
Emerių
ir butlegerių, bet
j
rams
$1,
moterims
50c.
Gau

žė jam duotus pavelijimus ir
tikra naujenybė. Artistas Si.
“
nepatiko
”
stipruoliui
Juo‘
sportininkas
tik vienas•. Jįi
Pilka parodys daug savo šposų sit “Dirvoj” ir pas komisiją. 'buvo jieškomas. Jis pasakė sa- ... •
- T1kuris
• V1QJ1
1 jpflivn gražiai SUTIKO.
visa Lietuva
sutiko,
zui
Šimkui
Lietuva,
vo pačiai kada gryžo ant patai
ir padainuos juokingų dainų. Į
----------------atidavė
garbę,
ir
visur
bu
O štai naujiena! Lietuvaitėj Vanagaičio “Margutis” šven- sos jog gyvas daugiau nepasi važiavo tik mėnesiui, an
vo
su
imtynėmis,
mažai
kutram ir manė gryžti dar
poni arba panelė, už gražiau-''-0-1 : Kalėdoms jau atėjo. 15c.Į duos.
rudens
imtyir1
^
viet
^
aplenkdamas.
neprasidėjus
i..„
__
šią suknia kurią dėvės tą va-j
■ i Kaune, dar sykiu su juo
karą laike baliaus gaus puikius j Sieninių gražių kalendorių Į Artistas Stasys Pilka sveiki nių sezonui Amerikoje. Jis i'esant, matydavau kai]» jam
su Lietuviškais mėnesių var-l
Dirvos” eks-l
brangius gintaro karolius, par-i
na Clevelandiečius su Kalėdo perbuvo visus “kaip
' ėmis visi
pasipa-1 vaikščiojant gatvė
i
vežtus iš Palangos. Palangoj,] (tais galima '.gauti “Dirvos” į mis ir naujais metais. Dabar kursantus, ir
,....
.
......
“Šimkus,
nvn
O
u;i->.o£či>Jtik
žiuri
ir
kalba:
Kurhauze laike balių daroma! knygyne. Po 25c.
vieši Amsterdame, N. Y. Ra šakojo Lietuvos laikraščių: Šimkus”. Ir pavardė tokia
atstovams
atsisveikinant,
tokios dovanos dalyvaujančioms j
šo “Dirvos” redaktoriui:
lengva atsiminti, ir vyras
ponioms ir panelėms, taigi re-1 RICHMAN DARBININKAI
“Amsterdame turime savo už poros metų vėl mano ap su pečiais kaip durimis,
daktorius sumanė tą padarytiprogramą su Jurgiu Skinderiu lankyt savo tėvynę. Jis iš nors ne visai aukštas.
GAUNA ATOSTOGŲ
ii- Clevelandietėms . ir nursive-' Richman Bros. Co. išdalina! antru sykiu varyti, nes žmo Lietuvos išvažiavo 1909 m.
Palangon nuvykus, kada
žė pačioj Palangoj darytus, iš I .§150,000' tarp 2,700 savo dar nes reikalauja.
Nedėlioj bu ir Amerikoje užaugo.
jis vaikščiojo pavandenyj:
“Dirvos” redakcija gavo maudymosi kostiume, visi
Palangos gintaro, karolius.
bininku kaipo Kalėdų dovaną, sime Rochesteryje. Gruodžio
Tai bus paprastas balius iri praneša Frank C. Lewman, vi 30 ir rodos Sausio 1 d. busime nuo Šimkaus laišką iš Ber- irgi ji pažinojo, nes daug
dovana bus ne už maskaradą,! ce prezidentas ir generalis ma- Pittsburge, paskui, Sausio 2 ar lino. Jis važiuoja tais pat Kauniečių jau ten buvo nu
bet už .šiaip pirktą arba siutą nadžeris. Visi darbininkai sy 3 d. atvvksime į Clevelanda. keliais ir mato tas pačias važiavę pirma jo. Pažino
nešiojimui puikiausią suknią. kui gauna dvi savaites pasilsiu Manome Sausio 6 d turėti di vietas kurias aplankė gryž- jį ir kasdieninėse drapano
_
Clcvelando ir Lorain siuvyklo- j delį pasisekimą. Turim nauju darni Karpavičiai. Šimkus se, ir “darbiniam” kostiu
rašo:
me ir visaip.
Fra Clevelande įsisiautė ga-! se. Tai bus trys savaitės pa-! dainų ir visokiu foniu.”
“Jaučiuosi gerai ir linkiu
silsio
šįmet
su
užmokesniu,
sa-l
na smarkiai, daug žmonių ser
jums to paties, Išmokau
PADIDINA NAMŲ
ga, lengvai ar sunkiau. Už-| vaitę laiko gavo Liepos 4 d. j ELEKTRA VERTYBĘ
su Europos ristikais daugy- WAGNERTO OPEROS
“
Mes
dirbom
po
valandą
virš
drausta jau lankyti kalėjime
Amerikoje daugybe namu kurie
German Grand Opera
belaisvius kada ii' ten flu apsi laiko užsivarymui darbo šiam įsivedė elektrą padidėjo vertybėje bę jų triksų, nes visą laiką
keliariopai bėgyje pastarų dešimts ėmiausi
Graiko-Romėniš- Co., kuri perstato Richardo
pasilsiu!”, pasakė Lewman.
reiškė.
Ši kompanija tik ką nunuo- metų.
Dideliuose miestuose, kaip Cleve- kai. Man dabar norisi pasi- Wagner’io “Der Ring das
mavo
sandėlį Scrantone, Pa., landas, kiekvienas namas, su kele čiupinėti su visais mūsiš Nibelungen”. pradeda savo
Kiek bučkis vertas. P. Vatu išėmimų, turi elektros šviesų.
lencich, 41 m., užsimokėjo po- kurį užims nuo Sausio 1 d. Tai Ir kiekvienas namas kuris turi su- kiais čampionais, ypač vėl kelionę per Ameriką Sau
licijos teisme $25 pabaudos už bus 36 krautuvė, kada užbaigs vestą elektrą jrali naudotis elektros šauksiu Požėlą kaip tik su- sio 14 d. New Yorke, Man
padargais .
pabučiavimą gatvėj merginos tvarkyti ir Daytone, O., įstei Didelis prasiplėtimas elektros at gryžiu. Praneškit Marot- hattan Opera House, ir at
nešė j Amerikos gyvenimą naujus tai lai parengia mums čam- silankys Clevelande Vasa
prieš jos norą. Jis ją “baisiai” giamą krautuvę.
papročius.
Tas paprotis yra tai
mylėjo, o ji kitaip nesileido pa 1 Richman Bros. Co. padidino davimas Elektriškų Daiktų Kalėdų pionatą su Požėla. Skaičiau rio 12, 14, Ig ir 16 Naujoj
Jurgis Skinderis, 105 metų jaunikaitis džiaz šokikas,
dovanoms.
Dabar
jau reta ypata Kaune ‘Dirvoj’ kad Marot Muzikalėj Salėj miesto au
savo E 55th St. dirbtuvę ant
bučiuoti.
kuris dalyvaus “Dirvos” koncerte su artistu St. Pil
kuri
neduoda
arba
negauna
elektriš

ta rengė Komarui su Sar- ditorijoj. Visa trupa aplei
40 nuošimčių šiais meais.
ku padargų kaipo dovaną.
ka ir kitais. Apie šitą Lietuvį Matuzelį bus kitame
Prieš Kalėdas, elektriškų daiktų palium. Bus gražios imty džia Hamburgą Gruodžio
“Dirvos” Ekrkursija Lietu Richman mano įsteigti krau- pardavėjai
numeryje papasakota daugiau.
turi išstatę languose vi
von kitą vasarą bus kelis sy , tuves New Yorke, Chicagoje, sokiausių padargų, kurie visi tinka nės. Galėsim ristis Graiko- 28 d. laivu “Deutchland”.
Romėniškai. Požėla tą sti Atvažiuoja 22 žymiausi
padovanoti.
kius didesnė negu buvo šią va j Detroite ir St. Louis.
Didelė diduma daiktų, kaip gali lių puikiai moka, ėmėsi per
artistai parinkti iš geriau
sarą. Daugelis jau iškalno
na numatyti, labiausia tinka mote
rims. Bet yra ir vyrams tinkamų 15 metų, aš tik per 6 mėne sių Vokietijos operų, du diNAUJI REKORDAI
ruošiasi. Taip ir reikia, nes
yra net vaikams elektriškų sius.
rigentai, 54 muzikantai ir
Kalėdoms norėdami įsigyti dalykų,
tokia kelione išanksto reikia
žaislų.
“
Siunčiu
labai
dienas
vi

Moterims
tinkami
dalykai
dalina

24
choristai.
naujų
rekordų
ateikit
į
“
Dir

rūpintis.
i kelis skyrius. Vieni yra darbą siems savo draugams CleMary
Diercke sakoma yvos” krautuvę. Vėl išėjo visa si
taupanti padargai namuose, kiti pagražintojai namų, treti gi reikalingi landiečiams. Jeigu bus su- ra garsiausia Brunhildos
l inksmų Kalėdų ir Laimingų 1 eilė naujų Columbia rekordų, ■pačioms
moterims stive pasigražin
kuriuos galit matyti skelbime ti* ati plaukams,
1929 metų
tai kūno mankšti- 11 i i t i i O M IL rolėje artistė kokią šian
dien Vokietija turi. Otti- Lietiivos Lietuviai ateina "į
niinui,
ir
tt.
ant
2-ro
puslapio.
Prie
jų
yra
Linkime tėveliams, broliams ir
lie Metzger-Latterman, ro
SVARBU VISIEMS
Sanitariškas Lietaus
švogeriams Lietuvoje, taipgi ir daugelis kiek pirmiau išleistų,
NUMATO GERESNIUS METUS
lėje Eidos Bayreutho iškil MAUDYNES. - 25c.
LIETUVIAMS
ŽINOTI
visiems giminėms ir kaimy kurių dar neturit.
Kaip numatoma, gelžkelių reik
mėse, ir Karl Braun, basso,
nams ir prieteliams čionai, sy Yra Butėno “Pamylėjau Va- menų industrija 1929 metais busian
Artinasi laikas ka
921 St. Clair, arti E^th St
Sveikinu ir Linkiu
negu buvo praėjusių pen
da savi nuo savų, Wotano rolės vaizdintojas
kiu ir visam “Dirvos” štabui. kas” ir “Išsigėriau Arielkvtės”. tikiųgeresnė
metų
bėgiu,
sako
The
Union
draugai
nuo
drau

Bayreuthe
yra
tarp
kitų
Yra
Vanagaičio
“
Trys
Jauni

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Visiems Linksmų
Malonu mums išreikšti savo
Trust Company, Clevelande. Nors
gų pradės gauti
4952 Broadway Cash mės’nyč’.a
pirkimai nupuolė iki žemo
dovanas atminčiai žymių operos dalyvių.
linkėjimus per “Dirvą”, nes ją ‘ kiai” ir “Mudu du broliukai”. gelžkelių
šventų Kalėdų
laipsnio 1928 metais, šis bankas iš
Kalėdų švenčių ir
Bus perstatyta serija iš Garantuojama $700 iki $800 savai
skaito musų giminės Lietuvoje J Ir du nauji rekordai arba ke veda tam tikrais įrodymais jog da
artimų ių bei drau
tinių
įneigų,
geri
moderniški
įren

turios gražios muzikos pusės: lykas pasikeitė ir pradeda jau eiti gų paguodai. Mes užpildėm sa keturių operų, “Das Rheinir
ir Amerikoje ir ja džaugiasi.
gimai, nauja ledo mašina. Trum
aukštyn.
vo krautuvę įvairiausiais ir tinka gold”,
“
Die
Walkuere
”
,
“
Jaunikio
Polka
”
ir
“
žuvinin

Andrius ir Ona Kulbickai.
pos valandos, žema renda. Parsi“Padangų
industrija
pastarais miausiais Kąlėtlų, dovanoms gražLaimingų Naujų Metų.
keletu metų nusilpo, kaipo tiesiogi laikciais. Didelis pasirinkimas dei “Siegfied”, ir “Goetterda- dnos pigiai. Matykit notarą ZimcrCleveland, O. kų Valcas”, su dainomis ir mu nė
pasekmė nepaprastai gero išto mantų visokios rūšies ir prieinamo emmerung”.
Tikietus jau man, 1406 E. 105th Street.
zika Mahanojaus Lietuviškų bulinimo
visų reikmenų ant gelžke mis kainomis. Laikrodžių, Laikro
1306 EAST 68TH ST.
Mainerių Orkestro.
lių”, sako tas bankas savo žurnale dėlių (Wrist Watch), Rašomų plun galima gauti pirkti Ger
PAVEIKSLAI RODOMI I Kitas yra “Kalakutų Barš “Trade Winds”. “Paskubėjimu pre ksnų garantuotų ant visados; viso man Opera raštinėj, 2258 Gelbėkit savo Automo
Rand. 6729.
kybinių vagonų judėjimo, gelžkeliai kių stalinių setų (Silverware), Rą
Jėzaus užgimimas ir Jo vi kalai” ir “Nekaltybės Valcas”. atsiekė
I
Euclid
avė.
tą pati padidėjimą savo pa žančių, Kryželių, Toilet Setų, Elekbilius nuo Sušalimo!
I----------------------------------sas gyvenimas, taipgi bus
tarnavimo kaip lyg dadėjus 800,000
--------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- ------------------------------- A

Sausio-Jan. 6, 1929
LIETUVIŲ SALEJE

P. Muliolis

rodoma Reformacijos, ir
Kristaus Sugryžimo ženk
lai

|

trikinių prosų geriausio išdirbinio,
Atsilankykit anksti, nelaukit
vagonų prie jų turėto skaičiaus r daugybė visokių dalykėlių nau-1 “Dirva” mėgiamiausias svečias
paskutinės dienos, ir gausit vi 1921 metais.
jausios mados.
| Lietuvoje — už $3 metuose
“Dabar jau pradeda pasirodyt'
sokių rekordų.
TAISAU LAIKRODŽIUS
pralinksminsit visą kaimą.

REIKALINGA LIETUVAITĖ
visokiam namų darbui; geri
namai, geras užmokestis. Atsikreipkit 1200 Addison road,
Rand. 1893.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per "Dirvą” šios
ypatos:

Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 23
pradžia lygiai 3 v. p. p.
ABELIO SALĖJ
7017 Superior avė.
Įžanga dovanai —
Kolektų nebūna.

Elzė Abraitienė ......... Lt. 200
Bronė Braciškaitė ........ 1000
Jonas Jodeika ................... 70
Ona Puskunigienė ......... 100
Adomas Kibeika ............. 150 j
Petras Jocius .............
95
Ona Podžiuvelienė ........... 150
i Ona Tomkienė ................. 500
' Antanas Dubinka .......... 250
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DR. ISIDORE ZWICK
perkėlė savo ofisą į naują patogią vietą

7805 Superior Avenue
(Superior prie E. 79th Street)

OFISO VALANDOS
1:30 iki 3:30 po pietų
6 iki 8 vakare
Sekmadieniais ir trečiadieniais 10 iki 12 dienų.
TELEPHONES:
Office: RAndolph 5703
Res.: KEnmore 1G70
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kad pasiekta punktas nuo kurio ne
ralima didesnio patarnavimo tikę-1
tis. Tas paremiama sulyginamu su
mažėjimu perviršio vagonų ir padi
dėjimu skaičiaus vagonų kurie pa
duoti taisymams.
“įrodymai galimo pagerėjimo pa
dangų industrijos randama ir kito
se aplinkybėse, kaip tai geresni už
darbiai transportacijos sistemų, ir
numatoma gerovė visose industrijo
se 1927 metais, kas be abejo rei
kalaus dar didesnio transportac’ju
praplėtimo visoje šalyje. Prie vis
ko, The American Railways Asso
ciation išdavė pasmerkimą visų me
dinių vagonų, kas reiškia jog medi
nius pradės pakeisti plieniniais.”__

Laikrodėlius, Grafofonus, Akinius,
visokius žiedus, geltonus šliubinius
žiedus padarau baltais, įdedu dei
mantus ir kitokius graždaikčius.
Per daug metų patyręs savo praktikoj, atlieku darbą geriausia ir
teisingiausia ir už viską pilnai at
sakau.
Maloniai kviečiu visus senus pa
žystamus ir nepažystamus, draugus
ir naujus kostumerius.

V. D. Štaupas, Jeweler
6701 Superior Ave.

PARSIDUODA
Parsiduoda ant 15603 Detroit avė. cash mėsinė, garan
tuoja §800 savaitėj ineigų, su
puikiais įrengimais, sena vie
ta. Taipgi galit iškeisti savo
namą ant bent biznio visose
miesto dalyse. Kreipkitės prie
Zimenman, Notary, 1406 E105t.h st.

i

K. E. YOCHUS
6907 Superior Ave.

Duokit išvalyt ir išprosyt savo senus ru'bus ir
Štai naujos žemos kai
nos tam darbui:
Vyrams
Vyrų siutai išvalyt ir
išprosyt tik
$1.40
Vyrų kelnės išvalyt ir
išprosyt
50c
Siutas prosyt
45c
Kelnės prosyt
20c
Moterims
Moterų fur coats išva
lyt ir išprosyt 1.50
Šilkinės dresės išvalyt
ir išprosyt
1.50
Atneškit pataisyt ir iš
valyt. Pasipuoškit Ka
lėdoms.
Siuvame naujus siutus
ir overkotus nupiginta
kaina beveik iki pusės
kaip kitur. Atsiminkit.

Pennsylvania 3249

Automobilių Taisymo
Garadžius

| Maskaradų Balius

GALIONAS po 81.00.
Naujas plačiai išbandytas po
visą Ameriką chemiškas išra
dimas Automobiliams nuo per
šalimo žiemos metu — tai yra
Y-W0RRY skystimas, kuris
nešąlą prie jokių mums žinomų
šalčių ir nekaista prie papras
to automobilio karščio. Garan
tuotas nuo išgaravimo ir ne
pakenkia viduje nei viršuje jo
kiai automobilio daliai. Vieno
pripylimo užtenka visai žiemai,
Kreipkitės pas P. Vasiliauskas
6820 Superior avė.
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Rengia DR. V. KUDIRKOS Draugystė
NAUJŲ METŲ DIENOJE

Sausio-Jan. ld. 1929
LIETUVIŲ SALĖJE, 6820 Superior avė.
įžanga ypatai 35c.
Kas nori turėti gražių juokų, smagaus pasišokimo
ir linksmo pasikieminčjimo su savo pažystamais, atei
kit į šį linksmą KAUKIŲ BALIŲ. Bus daugybė gra
žaus jaunimo, bus suaugusių ir net senelių. Kurie bus
gražiausia ar paikiausia įsirengę gaus dovanas.

Bus duodama 6 Praizai už geriausius apsi
rengimus.
Muzika bus labai gera šokikams — pradžia 5:30 vai.
Kviečia visus KOMISIJA.
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Visoki automobiliai pataisoma
kaip nauji. Duokit mums žinią
arba atvežkit čionai.

A. F. BALAŠAUSKAS
7030 WADE PARK AVE.

PARSIDUODA
4316 StS. Clair avė. cigarų,
tabako, saldainių, mokyklos da
lykų ir groserio krautuvė, ge
roj vietoj, biznis geras. Nuo
ma už krautuvę ir 3 kambarius
§50 į mėnesį. Galima pirkti už
apie §1100. Smulkmenos pas
Notarą Zimerman, 1371 East
105th ‘st.

ORTHOPHONICJ
O
o
Victrolas o
Brunswick
-

Phiko
Crosley
Atwater Kent
Lyric
Federal

Records
Victor
Columbia
Brunswick
Lietuviški

VISOKI MUZIKALIŠKI INSTRUMENTAL
Radio kainos nuo §77.00 iki §600.00.
Philco High Boy §275.00.
Atdara ir Vakarais.
Randolph 7649
Pirkite šventėms dovanas — giminėms ir draugams.

LIPSTREUS MUSIC STORE
Kampas E. 55th St. ir Lexington Avenue
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