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Londonas. — Pereitos sa
vaitės pabaigoj vėtros, po- 
tviniai ant sausžemio ir 
laivokrušos juroje nunešė 
daugybę gyvasčių ir sunai
kino daug turto Europoje. 
Ši audra buvo daug kenks- 
mingesnė negu buvus sa
vaitė laiko pirmiau.

Pirm šito, audrose žuvo 
85 žmonės ir padaryta mi
lijonų dolarių nuostolių. Šį 
sykį žuvo virš 100 žmonių. 
Jurose žuvusiųjų skaičius 
galutinai nepatirta.

Ši audra pasitaikė lygiai 
tą dieną kai suėjo 25 metai 
nuo baisios vėtros Anglijo-!

Reikalaus penkių darbo 
dienų. New Orleans, La.— 
Amerikos Darbo Federaci
ja savo konvencijoj priėmė 
rezoliuciją kovojimui už 5 
darbo dienas savaitėje.

Kitoj rezoliucijoj reika
laujama kad valdžios dar
bininkai -butų perklasifi- 
kuoti ant aštuonių valandų 
darbo, taip pat reikalauja
ma kad ugniagesiai dirbtų 
tik aštuonias valandas į 
dieną.

Konferencijoj lankėsi ir 
kalbėjo Hoover, naujai iš
rinktas prezidentu. Jisai je, kuomet sugriauta 1500; 
buvo entuziastiškai priim-inamų ir žuvo 8,000 žmonių. | 
tas, , (

Hoover taip pat dalyva
vo tenai buvusioj guberna
torių konferencijoj, kurio
je išsireiškė jog butų reika
linga sudaryti į$3,000,000,- 
000 fondas suteikimui dar
bo darbininkams kuomet 
užeina bedarbės šiaip pra
monėse. Gubernatoriai tą 
planą išklausė, bet nieko 
negali ’ daryti jo įvykini- 
mui.

BULGARIJOJ SUKI
LIMAI

Sofija, Bulgarija. — Ma-i 
kedoniečiams keliant riau- j 
šes ir žudystes Bųlgarijo-l 
je, valdžia gavo iš Anglijos 
ir Francuzijos persergėji
mą ir reikalavimą tą sulai
kyti, nes tas ne tik Bulga
rijai kenkia bet ir gręsia 
visų Balkanų šalių taikai.

Bulgarija atsakė jog tu
ri gana kareivių pati apsi
dirbti su sukilėliais, bet ne- , 
gali sugauti jų vado; jis tu- , 
ri tūkstančius ginkluotų < 
vyrų ir jie pabėga i nepri- ] 
einamus kalnus kada kariu- 
menė ima sekti.

bia kad jeigu pasaulyje di- 
dinsis žmonių skaičius po 1 
nuošimtį į metus kai]) da
bar,. tai bėgyje 200 metų 
privis tiek daug žmonių
kad žemė negalės jų išmai
tinti.

I Dabartiniu laiku ant že
mės gyventojų skaičius yra 

Į 1,950,000,000, sako Knibbs. 
! Dauginantis po 1 nuošimtį 
kas metai, bus šitaip:

2008 metais 3,950,000,000 
2089
2169
2250 
2330 
Jo išvedžiojimu, žmonija 

turės apsispręst: ar turėt 
mažiau gyventojų ir geriau 
gyvent, ar but perpilna ir 
skurst. Taigi, busią reika
linga gimdymo kontrolė.

7,800,000,000
15,600,000,000
31,200,000,000
62,400,000,000

i tono valdžia nepavelijo iš
duoti vizų grupei sovietų 
biznio misijos narių, kurie 
buvo pasirengę vykti j Su
vienytas Valstijas užsakyti 
$20,000,000 vertės automo
bilių. Misijos vadovai va
dinasi Ossinski-Obelinski ir 
Miešlauk (gal abu Lietu
viai, 
laukis).

Tai nepasisekė bolševikui 
komisarams įsigyti sau au
tomobilius už darbininkų 
pinigus. Automobilių Ru
sijoje nevalia niekam kitam 
turėt kaip tik valdininkams, 
jei kas kitas įsigytų tuoj 
butų apšauktas buržuju ir 
supuolę prole tari j ošiai su
ardytų ir žmogų nužudytų.

šaltas gražus rudenėlis. j tas apsčiai duotų pigios ele- 
I Didžiojo “ūkininko” vargai, j ktros jiegos mašinoms suk

ati. Darbininkai gautų ne- 
i maža darbo prie audimo. 
Be to, sėmenys vartojamos 

I aliejams, dažams, pokostui 
! gaminti.

O dabar linus, sėmenis 
slme 1 išvežani, jr užsienio gau- 
Neto- nam gatavas prekes. Jų 

, darbininkams, 
laivams, ap-

(Biznio reikalai.
Visuomenės gyvenimas.
Tautinė filmą.

Anglijoj, Vokietijoj ir Į 
Holandijoj buvo potviniaiJ 
Reino upė ties Kelno mies
tu pakilo 29 colius 24 va
landų bėgiu.

Varžytinės už algas. Vo
kietijos plieno ir geležies 
industrijoj, po streikų, dar
bo teismas nustatė algas 
kurias darbdaviai turi mo
kėti. Kompanijos ant to 
nesutikdamos iškėlė bylas 
to nuosprendžio panaikini
mui, bet Duis'burgo teismas 
užtvirtino tą. Dabar dirb
tuvių savininkai duoda ape
liaciją į Aukščiausi Darbo 
Teismą Leipzige.

31 NUŽUDYTA JAPONŲ 
RIAUŠĖSE

Londonas. — Gauta ži
nių kad laike Japonų impe
ratoriaus vainikavimo Lap
kričio 12 d. komunistų su
rengtose demonstracijose ir 
riaušėse užmušta 29 darbi
ninkai ir du kareiviai. Ja
ponų spauda tą faktą už
tylėjo.

RADO NEGYVĄ
Bellefontaine, O. — Čia 

i buvo dingus 19 metų mer
gina. šiose dienose medžio
tojai užtiko jos lavoną ap
leistoj akmenyčioj. Šalę jos 
rasta revolveris, kurį paži- 

įno kaipo savo šeimininkas 
pas kurį jį gyveno.

AMERIKOS PINIGAI
Į UŽRUBEŽIUS

Corunna, Ispanija. — Di
namito ekspuozijoj tunelyje 
ant gelžkelio užmušta pen
ki darbininkai ir keletas 
sužeista.

Francuzijoj pereitą metą 
padaryta 200,000 automobi
lių. šįmet jų bus padary
ta apie 280,000. Tas duo
da Francuzijai 34 nuošim
čius visos Europos automo
bilių produkcijos, tiek kiek 
išdirba Anglija, ir stovi an
troj vietoj po Amerikos.

Francuzijoj prie automo
bilių dirba virš 200,000 dar
bininkų, jiems išmokama į 
metus virš $100,000,000. Pa
ti Francuzija sunaudoja 31 
nuošimtį savo išdirbamų 
automobilių.

SMUGELYSTĖ DIDĖJA
Washington. — Valdžia 

ruošiasi imti dar griežtes
nių priemonių sulaikyti di
dėjantį šmugeliu vimą deg
tinės iš Kanados į Suvie
nytas Valstijas.

Per metus laiko iki Rug
sėjo 30 d. įšmugeliuota net 
1,121,872 galionai degtinės 
ir 3,452,272 galionai alaus. 
Šitas skaitlines gavo iš Ka
nados valdžios. Kanados 
svaiginamų gėrimų parda
vėjai turi pareikšti kam iš
duoda gėrimus ir tiek pasi
rodė išvežta legaliai. Tai 
esą tik dalis tiesioginai iš
gabentų, o kiek dar, gabena 
visai slaptai.

INFLUENZA PLINTA
Suvienytose Valstijose šį 

rudenį vėl apsireiškė in
fluenza, skelbia Su v. Vals
tijų Sveikatos Departmen- 
tas. Labiausia apsireiškė 
Kalifornijoj ir South Caro
lina valstijose.

Lenkijoj, po didelių strei
kų, daugelyj didelių dirb
tuvių įvesta aštuonios dar
bo valandos j dieną.

MAŽESNIUS PINIGUS 
GAUSIM KITĄ METĄ 
Washington. — Kitą va

sarą Liepos mėnesį išeis į 
cirkuliaciją mažesni Ame
rikos popieriniai pinigai 
nuo $1 iki $20.

Nuo Balandžio mėnesio 
bus sulaikyta spausdinimas 
dabartinio didumo pinigų ir 
per tą laiką reiks apsieiti 
su senais, suplyšusiais pi
nigais iki naujų pasirody
mo.

RUSAI DUODA JAPONI
JAI ALIEJŲ 

Maskva. — Japonija 
vo aliejaus koncesiją 
Sakalino salos, iš kur
metai gauna po apie 150,000 
tonų aliejaus. Pati 
nija gauna iš savo 
dusyk tiek.

ga- 
ant

Japo- 
žemiu

Kaunas. — Ruduo 
Lietuvoj ypatingas, 
kis kaip kitais metais. Sau- fabrikams 
sas, gana nešaltas. Jau kiškeliams, «P-

; vnnA nactnrack Mioė Lapkričio pirmos dienos, c draudos kompanijoms, ban- 
i, jpac pastai asis, Mie.-|dar lapai ant medžių; nors kams sumokam ir išlaiikom 

trumpai, bet saulutė rus- jU0S; 0 sav0 nieko
1 vais savo spinduliais glosto1 

išvargusią Lietuvos žemelę..
1 Jau ūkininkai suvalė vis-; 

ką senai nuo laukų. Pa-j
1 kankamai laiko 

sisėti. Žodžiu, 
giu gana gerai.

Bet pačiam 
Lietuvos “ūkininkui”, mi- 
nisteriui pirmininkui Prof. 
Voldemarui, yra didelis ru
pesnis su Lietuvos-Lenkijos 
derybomis Karaliaučiuje- 
Prusuose. Turbut kaip se
nas pasaulis taip senai Li > 

| tuvis kovoja su Lenku. T;
, amžių bėgyje, tai sil- 

į pnėjo, tai stiprėjo. Ypač 
naujai atgimus Lietuva tu- 

l rėjo vesti žiaurias kovas su 
| brolžudžiais Lenkais. Len
kai, kur tik gali, kur tik 
prieina, tuojau ‘ 
šunybių padarys, 
ginusia,

MIRĖ SUDERMANN
Vokietijoj mirė garsus 

rašytojas ir dramaturgas 
Herman Sudermann. Jisai 
buvo garsus apie 25 metai. 
atgal, kuomet išleido savo|k“”a 

Jei- geriausius kurinius ir b’i-iKanados premjeras 
do pranešimą jog pereitais 
nemažiau 11,500,000 svečių 
iš Suvienytų Valstijų apsi
lankė Kanadoje, kurių aš
tuoni milijonai aplankė On-1 
tario provincija, kuri mat kada sekėsi, 
yra “šlapia”. Tik paimk po Jo veikalus vaidinti laikė 
$20 nuo ypatos praleidžia- f 
mus Ontario svečių, pasi-laktorius ir tuoj jo dramos 
darys $170,000,000 pelno. O| buvo verčiamos į kitas kal- 
šįmet kaip spėjama bus iš

keista bent $200,000,000.
Bendrai apskaitliuojama ® 

jog šįmet Suv. Valstijų gy- -

vo visų mėgiamas. Apie 
pradžią šio šimtmečio jisai 
savo raštais taip buvo pa
traukęs pasaulio atidą į sa
ve kad vargu kitam taip

•t

buvo ir ap- 
tuo atžvil-

didžiajam

Vienas 
;teraturos 
Prof. M. 
savo 25 metų darbo 
tuves. Biržiška tai 
iš nedaugelio tų bajorų- 
dvarininkų, kurie pasiliko 

! ištikimi atgimusiai Lietu
vai. Dėkinga visuomenė, 
studentija už jo darbus ata
tinkamomis iškilmėmis pa
gerbė tas sukaktuves. Bu
vo suruošta viešas paminė
jimas su paskaitomis uni
versitete; spauda taip pat 
neatsiliko. Jos puslapiuo
se mirgėjo Biržiškos darbų 
aprašymai. Didžiausi jo 
veikalai yra pašvęsti musų 
tautinėms dainoms.

geresnių musų li- 
istorijos 
Biržiška,

žinovų, 
šventė 
sukak- 
vienas

broliškai’'; 
Ir dau- 

kaip Lenkų budu' 
tinka, iš pasalų. Pav. niek
šingas Vilniaus pagrobi
mas, to musų amžino mies
to.

Jų tikslas įsiviešpatauti 
Lietuvoje ekonomiškai: ne
ri turėti rinką savo fabri- 
.... ‘Tai

resnis. Sudermann girnelę Karaliaučiaus 
Rytų Prūsijoj liūdnose pel-! tikslas. Bet veltui 
kynėse ir beveik visi jo ku- stangos _ ne taip 

apgaus, 
neisim.

Lenkų 
j Lietuvoj 
Kad užkirtus joms kelis 

Jau gatavi planai prade-L apkrovė dideliais mv; 
ti rinkti surašą kiek visa-[t.,is _ iki 300 nuošimčh,

Jo veikalus vaidinti laikė 
sau didele garbe kiekvienas

I bas.
1 Nors jis pragarsėjo dau
giau kaipo 'dramų rašyto
jas, bet kaipo nevelistas-

ventojai visose šalyse užru-, apysakininkas buvo dar go-.ka prekėms.
bežyje praleis apie $900.- 
000,000.

Šitą matydami, Amerikos i ““
pramoninkai nori pravesti I ™ ,turi, ,melanchohs 
obalsį “Pamatykit Ameri
ką pirmiau!” Tik pagalvo
kit kiek butų pelno gelžke
liams, viešbučiams, krautu
vėms, valgykloms jeigu tie 
kurie išplaukia laivais į už- 
rubežį išveždami tūkstan
čius dolarių, pradėtų basty
tis po šią šalį, po žymesnes 
vietas, ir pinigus palaikytų 
savo krašte.

UŽKVIESTA 107 TAU
TOS

Sausio 7 d., į Tarptauti-
ORLAIVIŲ NELAIMĖS
Ohio valstijoj Lapk. 25 ir!

26 d. užsimušė aštuoni la-i TA. .
kūnai paskirose nelaimėse. n- L^eną Amerikos auto- 
Du užsimušė pašto lakūnai, mobilių parodos New Yor- 
penki šiaip lakūnai ir vie- ke, užkviesta 107 tautų au

tomobilių pardavėjai.
Bet ar yra tiek tautų pa

saulyje, paklaus bent skai
tytojas. Taip, ant mažos 
žemės priskaitoma 154 pa
skiros tautos.

na moteris.

4 žuvo orlaivyje. Spoka
ne, Wash. — Nukritus or
laiviui užsimušė keturi la
kūnai. Trys išliko gyvi 
septynių skraidžiusių.

iš

200 UŽMUŠTA
Filipinų salose siaučiant 

baisiai vėtrai užmušta apie 
200 žmonių. Tūkstančiai 
kitų liko be pastogės.

Barberton, O. — Chemi
kalų skyriuje -stiklo dirbtu
vėj eksplodavus garo tan
kui vienas darbininkas už
mušta ir šeši sužeista.

ką-liudną dvasią.

DARYS PASAULIO UKIU

Iš senovės jau Lietuviai 
šventė vėlinių (uždušinių) 
dieną. Nes gal tai viena 
iš artimesnių Lietuvio sie
lai krikščioniškų švenčių, 
primenanti senovišką mi
rusių garbinimą. Bet šį
met ta diena buvo labai iš
kilmingai apvaikščiojama. 
Kapai nušvito tukstančiais 
žiburėlių. Iškilmingi gar
sai muzikos bei choro ty
liai plaukė į beribę dangaus 

Bernauti Lenkams erdvę, o iš viršaus mėnuo,

paslep-

jų p?- 
greitai

prekes jau turi 
gana plačią rinką.

. . , Į Lėti O ------- 11x1 UUU UUUCJHIUU •

me pasaulyje yra ūkių ir jų Nesenai padaryta LietuvOr-
didumas, kokie 
iš jų gaunami.

Statistikos bus 
per 200 valstybių 
same pasaulyje

produktai

renkamos 
kurios vi- 

randasi.

CHINAI PRIĖMĖ VISUO
TINĄ KALENDORIŲ 
Nanking. — Nacionalis

tų valdžia įsakė atmest se
ną kalendorių ir įvest nau
jąjį, kokį naudoja visas va
karų pasaulis. Chinai lai
ką matavo pagal mėnulio, 
jų mėnesiai turėjo po 29 ir 
30 dienų.

Musų kalendorius parem
tas ant saulės metų.

Vokietijos prekybos sutar
tis greičiausia atidarys Lie
tuvos žemės ūkio produk
tams rinką. Iki šiol Vokie
čiai jų įvežimui šiokių to
kių kliūčių darydavo. To
kiu budu ekonominė padė
tis dar gerės.

Lietuva su savo linų pa
sėlių plotu ir derlium už
ima pasaulyje trečią vietą 
1927 metais sėmenų derliu ; 
siekė 357,000 kvintalų ir 
pluoštų 335,000 kvintalų. 
Pasėlių plotas 84,000 hi 
(tiek pat veik dešimtinių, 
margų dvigubai). Pasiro
do, ir mes kai ką turim!

Reik kiek kapitalo, dau
giau žinių, mokslo, ir ganaProvidence, R. I. — Ke

turios Rhode Island audi- “ '
nyčios užlaikančios apie^razi Pramones ^ka išaug
ti,600 darbininkų, nutarė t’4 Lietuvoj. Audimo pra- 
numažinti savo darbiniu-1 monei viskas yra — linų 
kams algas. rpluošto, upės, durpynai —

pro retus, pageltusius .me
džių lapus, apšvietė tą liū
desio kupiną vaizdą.

Oras pasitaikė gražus. 
Žmonių labai daug prisirin
ko. Pasitaikė net vienas 
nelaimingas atsitikimas, te
ko iššaukt greitosios pagal
bos automobilį.

Pažymėtina kad 
gražiai sutvarkyta 
kritusių už Lietuvos 
karių kapai. Kiekvienas 
turi kryžių su pavarde, gi
mimo ir mirimo laiku. Čia 
pat pažymėta dovanos už 
atsižymėjimą kovose.

Jau kelinti metai išeilės 
kai Lietuva mini Vilniaus 
pagrobimą. Tik šių metų 
pati iškilmių dvasia kiek 
kitokia buvo. Tauta neliū
dėjo, bet ruošėsi į garbingą 
žygį. 12 valandą žmonių 
minios puikavosi Laisvės 
Alėjoje, ir suskambėjus 
Laisvės Varpui, Amerikie
čių dovanai, sušvilpus fab
rikų švilpukams, minia nu
rimo, sustingo. Daugelio

(PABAIGA ANT 3-čIO PUSL.)

labai 
musų 
laisvę
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA. AKRON, OHIO

Penki apkaltinti. Teis
mas už nužudymą Miko Ja
roševičiaus (Yarsavage) is 
Nanty Glo, angliakasio, te
besitęsia. Penki jauni an
gliakasiai suimti sąryšyje
su ta žudyste tebelaikomi 
kalėjime. Jų gynėjai duos 
apeliaciją. Suimtieji yra: 
Joseph Basetti, John Mick- 
low, John Koneski, Sam Ko- 
neski ir Fred Simonetti.

Jie Įkaitinti mirtinai pri
mušime Jaroševičiaus per
eitą Kovo mėnesi kapinėse 
prie Crawford Run rd., In
diana township.

Tyrinėjant butlegerystG 
skandalą, valdžia pasiryžo 
imtis apžiūrėti bankuose 
padėlius tam tikrų policijos 
viršininkų, patyrimui kai]) 
daug jie pinigų padėjo, ži
nant po kiek gauna algų. 
Nekurie liudininkai sako 
jog jie degtinę turėdavo 
pirkti iš pat policijos sto
ties.

Iš anglies konferencijos. 
Anglies žinovų konferenci
joje daugelis mokslininkų 
išsireiškė kad su laiku, ka
da išsibaigs pasaulyje mai
stas, žmonės galės iš ang
lies maistą imti. Ir kitokių 
išmistų jie pripasakojo.

Konferencijai baigiantis, 
kalbėtojai išsireiškė jog an
glį būtinai reikia pradėti 
naudoti kitokiems tikslams 
negu tik .kurui, nes anglies 
industrija šlubuos i)' maža 
bus iš jos nauda. Reikia iš 
jos gaminti aliejus ir kito
kius dalykus. Tam viskam 
tačiau dar reikia didelių ty
rimų, išradimų.

Konferencija tęsėsi še
šias dienas.

Pennsylvanijos bažnyčios 
giriasi kad per pastarus 10 
metų į jas Įsirašė virš mi
lijono naujų parapijonų.

1926 metais jos turėjo 
5,212,050 parapijonų, 1916 
m. 4,114,527.

Per tą dešimts metų bu
vo pabudavota 529 naujos 
Įvairių tikybų1 bažnyčios.

Moterų parapijonių yra 
daugiau negu vyrų: iš pa
minėto skaičiaus vyrų yra 
2,080,919, moterų 2,465,139 
prigulinčių Į bažnyčias.

Pennsylvanijos bažnyčių 
vertė 1916 m. buvo $208,- 
132,581, o 1926 metais du
syk tiek, $439,851,704.

Bažnyčių ir kunigų už
laikymas irgi pasidvigubi - 
no: 1916 m. kainavo $37,- 
911,576, o 1926 m. $85,849,- 
995.

Parsiduoda Pittsburge 
Gi osernė ir saldžių ir kar
čių gėrimų krautuvė. Par
siduoda pigiai iš priežas
ties važiavimo i Lietuvą. 
Biznis išdirbtas per 15 me
tų. Kaina visai pigi.

Kreipkitės skubiai: 
2220 Forbes street 

Pittsburgh, Pa.

Musų mieste darbai eina 
taip kaip ir kituose mies
tuose: vienos dirbtuvės ge
rai dirba, kitos blogiau, o 
trečios visai nedirba.

Mums Lietuviams dide-
liausią bėda kad tarp musų 
eina dideli nesutikimai. Iš 
seniau mat čia buvo įsivy
ravę bolševikėliai ir turėjo 

i daug savo pasekėjų. Tada 
(jiems buvo rojus: visokias 
aukas tik žėrė i savo kiše- 
nius. Bet su laiku pasekė 
jai pamatė kad savo komi- 

i sąru kiaurų kišenių nepri
eis, ir visų melagysčių ir 
(keiksmų apsibodo klausyti.
ir žmoneliai spjovė ant vi
so bolševizmo ir raudonieji 
Akrone susmuko, liko tik 
vieni komisarai be kareivių 

i Vienok komisarai nenu
leido rankų: jie sugalvojo 

I vėl naujus planus: brukti;
i SLA. 198 kuopą, nes ter 
buvo šimtas suvirs narių 
ir dar sutraukė Į kuopą jie 
savo bobas, ir neilgai tru 
kus jie pasižabojo neku 

I riuos kuopos valdybos na 
I rius, pirmiausia raudone 
apinasriuką užmovė finan 
sų raštininkei, taip vadina 
mai “mamai”, vėliau visi 
kuopos valdybos nariai pa
sivedė komisarų globai n? 
ir prasidėjo visokių komi
tetų rinkimai ir aukų žeb- 

' ravojimas neva streikuo 
Į jantiems darbininkams, c 
j tas ėjo i komisarų kiaurtv 
kišenius; pradėjo ir kuo 
pos iždą naikinti, o nariam' 
uždėjo ekstra duokles. Tik 
rai bolševikiškai apsieidam' 
į kelis metus iždą ištušti
no, narius apkrovė mokes 
niais, o kuopos susirinki
mai pavirto trukšmų ir bar 
nių vieta. Daugumas rim 
tų narių pradėjo Į susirin 
kimus neiti, kiti pasiryžę 
visai Susivienijimą mesti

Bet laimė davė kad Šv 
Juozapo draugija sumanė 
pereiti į Susivienijimą ii 
prašė Centro duoti kitą nu
meri. Duota teisė Įkurti 
čia kitą kuopą, 354 nume
riu, ir rimtesni nariai per
ėjo į naują kuopą, o kiti 
pasiryžo toliau tą padaryti.

O ką komisarai daro kad 
kita kuopa Įsikūrė? Jie iš 
proto eina: keikia, dengia
si, šmeižia visokiais budais 
tuos narius kurie pereina Į 
naują kuopą; nariams ei
nant. Į susirinkimą jie pas 
salę apstoja duris ir kolio- 
jasi visokiais žodžiais. Rim 
tesni žmonės žada atkreipt' 
j tai policijos domę, nes tie 
pusgalviai neturi tiesios ke 
lio pastot.

Kodėl komisarai taip ne 
šėls: juk apmažėjus jų kuo- 
mai vėl užsidaro aukų plau
kimas. Kad sustiprint sa
vo poziciją, jie buvo parsi- 
kvietę net Bimbą pasakyt 
jiems raudoną pamokslą ir 
palaimint, kas įvyko Lapk 
10 d. Išėjęs kalbėti, raudo
nasis “prabaščius” Bimbt 
kaip paleis kakarinę joge’ 
Grigaitis, Mikelsonąs, Vi- 
taitis, Karpavičius didžiau 
si niekšai pasaulyje, taip ii 
varė kas tik jam ant liežu 
vio papuolė. Padarė kalbos 
pertrauką na ir davai uba
gaut: Aukų, darbininkai,

aukų duokit....
Visas tas vakaras susidė

jo iš keiksmų pasaulio ir vi
sų buržujų, o išgyrimų so
vietų rojaus. Užbaigęs sa
vo pamokslą, aukas kiše- 
niun susipylęs, kalbėtojas 
nuėjo pas bobeles, sakė jo 
draugužiai, o viernus ta- 
mošėlius paliko besimel
džiančius į šv. Leniną.

Žaibas.

BALTIMORE, MI).

Fėrai. Lapk. 17 d. Lietu
vių salėje atsibuvo Sanda
ros 5-tos kuopos fėrai, ku
riuose buvo išstatyta daug 
gražių daiktų išlaimėjimui 
Gražiausia buvo tai adv. N 
Rastenio padovanota rankų 
darbo taca; ją išlaimėjo S 
Levonavičius. Publikos i 
fėrus atsilankė neper dau
giausia, bet kiek teko nu
girsti, pelno likę apie $30

Lapkričio 18 d. D. L. K 
Keistučio draugija laikė sa 
mo priešmetini susirinki 
,mą, kuriame tapo nominuo
ja Gruodžio mėn. rinkimui 
įauja valdyba sekantiems 
metams, taipgi direktorių' 

salės bendrovę, ir viso' 
ritos komisijos. Keistučic 
draugija yra vienas iš di 
džiausiu musų organizacijų 
Baltimorėj, narių turi apie 
450, turtas siekia $42,000

Antra didelė draugija čir 
yra tai D. L. K. Mindaugio 
narių turi virš 500, o kapi 
alo apie $30,000. Prie šio. 
■raugijos priklauso ir mo- 
erys. Butų žingeidu išgir
si kuri kita Lietuvių kolo- 
ii ja Amerikoje ’ tliri tokia: 
urtingas pašalpines drau 

gijas kaip Baltimorėj.
Užtai šios draugijos yr: 

turtingos kad bolševikėliai 
negauna paimti jų į save 
rankas.

Lapk. 18 d. Lietuvių Mo- 
erų Pilietiškas Klubas tu 
•ėjo šokius Lietuvių salėje 
Atsilankė gražus būrelis ne 
tik jaunimo bet ir senes
niųjų, kurie lyg nenorėda
mi užsileisti jaunimui šoke 
kad jų kaktos buvo šlapios 
kaip Lietuvoj per rugianju 
te. Pilietės iš to vakaro tu
ri apie pusšimtį dolarių pel
no. Jos neužilgo rengs šei
mynišką. vakarienę.

Lietuvių Salės B-vė skel
bia ritamų skritulių (bolių) 
kontestą ir skiria $75 do
vanų. Kautynės prasidėjo 
Lapk. 20 d., dalyvauja du 
Lietuviški ir du Angliški 
muktai. Kontestas tęsis a 
nie 20 savaičių.

Komp. Mikas Petrauskas 
atvažiavęs Į Baltimore ne 
tik pats nenori ilsėtis be" 
ir (kitiems neduoda ramu
mo. Teko nugirsti kad su
rinko buri, su kuriuo žada 
parodyti Baltimoriečiams 
savo operą “Šventoji Nak
tis”. Tą sudaręs, vėl gru
puoja visas pragaro baise
nybes ir žada parodyt sa
vo “Velnią Išradėją”.

Birjotiškis.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicano. Ill.

Lithuanian Consolute 
15 Park Row New York Cit? 
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

2622 — 16th Street N. W. 
Washington, D. C.

i
ŠERNO PAMINKLO 

FONDO PRAŠYMAS
Prisidėkit Pasaulinėn 

Parodon
Chicago. — S. A. Zolp, 

namų budavojimo genera- 
Jis kontraktorius, 834 W. 
33rd St., sukvietė keletą ži
novų pasitarti kaip geriau 
Lietuviams prisirengti prie 
pasaulinės parodos Chica- 
goj 1933 metais.

Zolp davė sumanymą su
sižinoti kiek mes Ameriko
je turime Įvairiose šakose 
išradėjų, kad butų galima, 
sujungtomis jiegomis, iš
statyti parodoje grynai sa
vo vyrų svarbesnius išvedi
mus, parodymui pasauliui 
jog Lietuviai yra sugabųs 
ir aukštai kultūringi žmo
nės. Tas reikalinga iškal- 
no rengti kad patyrus kokis 
lidelis paviljonas mums 
bus reikalingas, kiek lėšų 
gali būti sukelta ir kaip jas 
•ukelti.

Labai butų malonu išgir
sti musų išradėjų nuomo
nes tame reikale kaip gali
na greičiau, nes laiko ma
žai. S. Gasparaitis.

i reti kur girtavimas nuves.
Girios Volungis.

PAKVIETIMAS LIE
TUVIAMS IŠRA

DĖJAMS

Šerno Paminklui Statyti 
komitetas pasilsėjęs porą 
mėnesių, pradėjo išnauje 
larbuotis tam prakilniam 
.ikslui atsiekti, ir visi ko
miteto nariai iš tikros šir
dies dirba kad Gegužės -30 
L 1929 m. iškiltų gražu: 
lidelis paminklas ant to žy
maus musų rašytojo kapo.

Kad pasiekus tikslą ir 
kad musų geri norai išsipil
dytų paskirtu laiku, reikia 
visuomenės paramos pini- 
giškai.

Brangus broliai, neatidė
liokite, nes čia yra labai 
svarbus istorinis dalykas 
Amerikos Lietuviams. Pa
skirkite nors mažą auką, už 
viską Komitetas bus dėkin
gas. Musų darbe kiekvie
nas centas lošia svarbią, ro
lę. Mes esam pilnai Įsiti
kinę kad draugystės ir pa
vieniai asmenys Įvertins šį 
darbą ir išklausys musų 
prašymo.

S. K. Grisius, sekr.
6228 So. Sacramento avė.

Chicago, Ill.

TORONTO, ONT. 
KANADA.

Jaunimo vakaras. Toron
to Lietuvių jaunimo kuope
lė, kaipo naujai pradėjus 
gyvuoti ir veikti kulturinį 
darbą, jau suruošė viešą 
vakarą Lapkričio 3 d. su 
vaidinimu ir dainomis. Su- 
lyg tokios jaunos draugijė 
lės, pasirodymas buvo gan;? 
geras. Ypač dainos žavėjo 
Lietuvius, kurių tūli apie 20 
metų kaip negirdėjo jokie 
Lietuviško choro dainuo
jant. Publikos atsilankė ga
na Skaitlingai. (Viskas ėjo 
gana tvarkiai, tik tūli alu
čio mėgėjai norėjo savo jo 
marką kelti, tvarką ardyti, 
ir reikėjo eiti juos malšin
ti, po ko vyrukai išdūmė i.- 
salės ir nuėjo savais keliais- 
toliau savo “teatrus” lošti.

Gaila kad musų tūli Lie
tuviai taip susidraugavę su 
svaigalais. Laikas pasižiu-

ART. STASIO PILKOS
KELIONĖ

LONDONAS, ANGLIJA

Tūlas Lietuvis, Kiškelis, 
Woolwich gazo dirbtuvėje 
dirba be pertraukos jau 
penktą dešimtį metų. • Kiš
kelis yra atvykęs iš Lietu
vos, jau dikčiai pagyvenęs, 
bet dar jaučiasi geroj svei
katoj.

Lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos kapitalas pastaru 
laiku kiek padidėjo. Dabar 
ižde turi apie 60 svarų 
sterlingų. Tūlas laikas at
gal buvo išrinkta komitetas 
gauti daugiau aukų, vaikš
čiojo po Lietuvių namus ra
ginant tuos kurie moka pa

šaltam orui užeinant: 
Gruodžio mėn.:

1 — Bridgeport, Conn.
2 — Philadelphia, Pa.

9-12 — Amsterdam, N.Y.
Sausio, 1929:

6 — Cleveland, Ohio.
Vasario 17 d. Chicagoje 

(Goodman Teatre, naujas 
veikalas.)

Visur dalyvaus su savo 
jauna senatve, 105 metų 
Jurgis Skinderis, nesenai 
atvykęs iš Lietuvos. Pro
gramas visai naujas, kurio 
pažiūrėti rytuose žmonės 
Į sales nesutelpa. Smulkes
nis maršrutas bus paskelb
ta vėliau.

“MARGUTIS” bus $2
Pabrangs linksmumo ir dai

nų su gaidomis laikraštis
“MARGUTIS”.

Rašykite tuojau ir siųskite 
$1.00 ir gausite “Marguti” 

per visus metus.
“Marguti” leidžia komp. A. 
Vanagaitis kas mėnuo, su 
muzika, dainomis ir juokais. 
Už 10c stempa galit gauti 
vieną “Margutį” del susipa
žinimo. Reikalaukit tuojau.
Nuo Sausio 15 d. kaina bus 
$2.00. Skaitykit “Marguti” 
ii' busit visados linksmi. Ja
me yra vaikams piano “py- 
selių”, labai lengvų ir gra
žių. Tik už $1 gausit 12 
“Margučių” i metus.

“ M A R G U T I S ”
3210 S. Halsted St.

Chicago, Ill.

didint savo mokesti pagal 
išgalę. Žinoma, tas kiek ir 
pagelbėjo.

Bandoma įtraukti Lietu-į 
vių jaunuomenę prie rėmi
mo bažnyčios, bet sunku su 
ja. Yra parapijoj jaunuo
lių kurie remia bažnyčią, 
bet ne visi.

Nesenai Lietuvių bažny-! 
čioj vyrų pusėje tapo pa
statyta diktoka figūra Pa
nelės Marijos.

Kalnavertis.
PAJIEŠKAU

sesers Genovaitės Belevičienės- 
Jankevičiūtės, paeinančios iš 
kduvos m., Panev. ap. Prasi
šalino nuo savo vyro Antano 
iš Elizabeth, Pa., 7 metai at
gal, pasiėmė su savim dukterį 
3 mėn. senumo. Genovaitė bus 
apie 40 metų. Reikalinga del i 
vyro mirties, nes palikta dūk- 
terei turtas. (49)

Stasė Vaitkevičienė 
11413 Abelvzhite avė. 

Cleveland, O.

PUIKIAUSIAS IR GERIAUSIAS MUZIKA- 
LIS LAIKRODIS PASAULYJE

Stebėtinai grojantis Laikrodis ir 
t ii naujausias laikrodžių išradimas. 
Tas laikrodis rodo valandas ir mi
liutas, kaip ir kiekvienas kitas. Pa
darytas stipriai, gražiai apdirbtas ir 
laikys visa amžių. Jeigu mėgstat 
girdėt gražią muziką, nereikia mė
tyt pinigų už visokius muzikalius 
instrumentus, pav.: pianą, fonogra
fu, smuiką, kornetą ir tam pana
šius. Jums tereik tik pasukt rak
tą viršuje to laikrodžio ir jis gros 
gražiausias melodijas, kurios palin
ksmins jus Jr jūsų draugus. Jis 
groja 15 minutu su vienu užsukimu 
ir kiekviena syki užsukus groji ki
tokią melodiją. Laikrodžio mecha
nizmas pats perkeičia voliuką. Tai 
didelės vertės laikrodis, nes sala 
laikrodžio turit dar ir muziką. To
ki laikrodį reikėtų turėti kiekviena
me name. Ir jus to laikrodžio ki
tur negausit kaip tik pas mus. Tik
ra jo kaina $18.00. Kiekvienas ku
ris iškirps ši skelbimą ir prisius 
mums užsakymą, gaus šį laikrodi 
už $8.85. Mes neprašom pinigų iš- 
kalno, tik parašyk savo vardą ir 
adresą aiškiai ir įdėk $2.00 depozi
to, o likusius užmokėsi kaip laikro
di, atveš jums i namus. Kiekvienas 
kuris prisius $8.85 iškalno už ta 
laikrodį, tas dar gaus VISAI DY
KAI gražią deimantinę špilką ir pa
auksuotą retežėlį.

PRACTICAL
1219 Irving Avenue, Dept. 123

COMPANY
Chicago, III.

SALES

07/26 y/eW JjtJLcIl I

Copluruiq % Coxmiru

delei Buick’o įrengimo naujos 
kilnojamos priešakines sėdynės 
Kiekvienas jausis patogiai važiuodamas prie rato iš priežasties Buick’o įtaisymo 
naujos piiešikinės stumdomos sėdynės ir nustatomo pagal reikalo sty ravimo {ratu 
keto; tai yra kiekvienam pagal reikalo nutaikymas kaip jam geriausia galima pa
siekti ir patogiau kėrvyti.
Tai nepaprastas patogumas — ir tai tik vienas iš daugelio patogumų kokius turi 
šis naujausias ir puikiausias Buick. Naujas dviem šluostytuvais elektriškas btiklo 
valytojas. Buick’o lengvas pirštų galais styravimas: pagerintas sugrupavimas in-i 
slrumentų kontroliavimo; ir daug kitų pagerinimų sudėta čionai taip kad jottis kitas 
automobilis už tą kaina negali b gintis.
šitas viskas, sudėjus dar su nepaprastu gružumu ir nesulyginamu veikimu, patrau
kė visos šalies palinkimų prie Buick’o . . . padarė jį neginčijamu vadovu visą' 
kitų tos kainos rinkoje ... ir sykiu mylimiausiu Amerikos šeimynose .tani!

Sidabrinių Sukaktuvių

Su Fisher Darbo Viršais

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

The Hertz Buick Co. 
1440 West 25th St.

The Ohio-Buick Co. 
1900 East 24th St.

The Broadway Buick Co. 
2 1H { Drnn (į \r 

4255 Pearl Road

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI,

The Bailey Buick Co. 
11400 Detroit Ave.

The Euclid Ave. Buick Co. 
6612 Euclid Avenue

1

BUICK PADARYS JUOS



DIRVA

DRAUGAS STEPAS PRI- 
RODO KAD LIETUVOJ 

VISI IŠŠAUDYTI
— Dddrauge, aš atėjau 

pppas tave pareikalaut kad 
tu papasakytum darbinin
kams teisybę.

— Kokios teisybės tu, 
Stepai, nori pasakyti?

— Aš reikalauju kkkad 
tu papapasakytum vivivisą 
teisybę apie Lietuvą. Tu 
ten buvai, pats sasasavo 
akim matei, o ppper “Dir
vą” meluoji.

— Na, kas tau, Stepai, 
šiandien yra: ar parėjai iš 
Niuburgo ar dar rengiesi 
eiti?

— Nemimimislyk, drau
ge, kad aš monkė ir neži
nau kkką šneku. Aš tutu- 
turiu fafafaktus kad Lie
tuvoj dddarbininkai žvėris 
kai kakakankinami ir šaša- 
šaudomi, o tu ppparvažia- 
vęs, Smetonos ppprisilaižęs 
gigigiri kad ten viviviskas 
gerai, visi linksmi ir gra
žiai gyvena.

— Niekas iš tavęs, Ste
pai nėra, kaip paskutinis 
mulkis, ar girtas, ar nekal
tai kitų užnuodytas, kad 
nori prikalbėt man, Lietu
voj buvusiam, jog tenai nė
ra taip kaip aš mačiau, bet 
taip kaip jūsų komisarai 
jums Įšneka, kad tik dau
giau dolarių duotumėt jų 
pilvams augintis.

— Na tai pppasakyk ko
dėl ten visus ddarbininkus 
šaudo ir i kalėjimus užda
rinėja, apie ką rararašo 
darbininkiškai laikraščiai, o 
o jus bbbuožgalviai viską 
užslepiat?

taip kaip 
tamsiems 

Įkalbėta, 
turi savo

nuva-

tau ir ki- 
darbinin-

Tie kurie 
tikslų, ne-

Draugas Stepas

— Stepai, jeigu tu 
žinotum Į Lietuvą, pats sa
vo akim pamatytum kad 
nėra 
tiems 
kams 
kalba
žiūrint ar jie bolševikai ar 
katalikai ar net tokie ku
rie save tautiečiais vadina
si. Buvo Lietuvoje šią va
sarą šimtai Lietuvių, kurių 
daugiausia paprasti darbi
ninkai ir parvažiavo pas to
kius pat žmones, o nerado 
nei vienoj šeimynoj jokio 
nario sušaudyto už tai kad 
jis buvo darbinikas. Jeigu 
koks Žydas bolševikas ar 
ir Lietuvis už kurstymą ar 
ruošimąsi kitų žudyti buvo 
su ginklais sugautas tai ne
reiškia jog visi buvo sušau
dyti ar uždaryti į kalėji
mus. Pagal tavo kalbos iš
eitų kad Lietuva turėjo bū
ti tuščia, nei gyvos dusios 
nebūti, tiktai ginkluoti po- 
licijantai švaistytųsi. O ra
dom kaimus pilnus, mieste
lius ir miestus pilnus žmo
nių, gatvės užsigrudusios, | 
visi vaikšto, daro, atlieka 
kam kas reikalinga, ir me- j 
ko nebijo, jei patys nesi- ’ 
nešioja ginklų ir neina ki
tų žudyti.

— O kkkam tie laikraš
čiai mememeluotų jeigu ne
būtų teisybė?

— Taigi, jums prastiems 
darbininkams sunku ir su
prasti kam jie taip daro. Ir 
daug jau tokių sutikau kaip 
tu kurie iš savo aklumo ne 
manęs klausinėja kaip Lie
tuvoje yra, bet man paša-1 

i koja kaip ten yra ir jeigu j

KELIONE

Per 80 Dienų

bandau pasakyt kad netie
sa jie pyksta ir sako kad aš 
keno nors įprašytas taip 
sakau. O tiems kurie nori 

i kad jus tikėtumet ką jie 
tauzija, labai smagu girdė
ti j°g JŲ pasėta pikta sėkla 
apie Lietuvą gerai dera jū
sų tamsuolių galvose. Ta
da jiems daugiau dolarių Į 
kiaurus kišenius tenka, ge
riau gali privalgyt ir pui
kiau nešiot. Jeigu tamsus 
žmogelis neturėtų palinki
mo tikėti į viską ką jam 
agitatoriai įšneka, agitato
rių visai nebūtų, jie turėtų
eit į dirbtuvę ir sykiu su Į tuviams 
tuo pačiu darbininku pra-1 kariauti, bet kariauti 
kaitų kaktos savo pelnyti į kėjo. Lietuvos tremtinių- 
ant barščių. j pabėgėlių ir likusiųjų Lie-

įtuvoje betgi pradėta galvo- 
Įti apie tėvynės ateiti. Ke-

PASTABU K ES j renskio revoliucija ir Lie-

Rašo Žinučių Rinkėjas.

LIETUVOS KARIUMENĖS DEŠIMTS ME- | šėrikų divizijos, 

TU SUKAKTUVĖS 
LAPK. 23, 1918-1928 M.

Di- 
ne- 
ka-

Netruko jiems ir karo 
dalykų supratimo ir patyri
mo, truko tik ginklų. Lap
kričio 23 d. 1918 metais bu
vo paskelbtas pirmas “Įsa
kymas Lietuvos Kariume- 
nei”, Prof. A. Voldemaro, 
kaipo apsaugos ministerio,

Didžiojo karo laiku, Lie
tuvos žemė buvo draskoma 
ir mindžiojama tai Rusų, 
tai Vokiečių. Nebuvo 
ją užtartų, apgintų, 
džiosios Lietuvos vyrai 
šė vargo jungą Rusijos
riumenės eilėse, gi Mažo
sios Lietuvos sunai tarria- i pasirašytas Vilniuje, 
vo Vokiečiams. Lietuvos ši diena skaitoma Lietu-
atžvilgiu Rusai negeresni Į vos kariumenės Įsikūrimo 
už Vokiečius rodėsi. Lie- pradžia. Vos gavę progos, 

nebuvo prasmės musų kariai tepradėjo iš vi
rei- sų Lietuvos kampų traukti 

Vilniun, kaip Vilniaus link 
pasipylė alkanos Rusų bol-1

, Lietuviš
kais vardais pakrikštytos.

Tada Kaunan ministerio 
pirmininko M. Sleževičiaus 
šaukiami, skubiai rinkosi 
savanoriu būriai. Nebuvo 
jiems laiko praktikuoti, ri
mai reikėjo priešą vyti. O 
priešas iŠ visų 
slinko 
tijon. 
tiniai 
ginti, 
ką tevalgę. net menkai ap
ginkluoti.

ir jie to nepaisė. Jiems rū
pėjo tik apvalyti Lietuvą 
nuo priešų: bolševikų, Len
kų ir Bermontininkų. Jų 
svajonė • išsipildė; jų pasi- 
aukavimu Lietuva, nors 
dar be Vilniaus, tapo viso 
pasaulio pripažinta nepri-

pusių jau įklausoma Respublika.
Kaunan, net Žeinai-
Ir ėjo musų pirmu- 
savanoriai 

menkai aprėdyti,

Ši sekmadieni, Lapkričio 
!3 d., Kaune iškilmingai

Ėjo ii- darė stebuklu':.
Daug s k a i 11 i n ges n i s 

šas negalėjo at! 
kurie- pilnoj pra
vo už savo tėvynę. Jiem, 
net algos buvo nemokamos

tėvynė, i apvaikščiota kariumenės 19 
ne metu sukaktuvės.

Bet kol Vilnius dar neat
vaduotas Lietuvos kariu- 

i menės- uždavinis dar neat-
pi;ie- tas. Lietuvos visuomenė be 

ikyti vyrų Vilniaus nenurims, o Ame- 
mėj karia- rikiečiai padės atvaduoti.

P. Žadeikis,
Liet. Kar. Ats. Pulk. Lt.

K o m u n i stams besiver
žiant per uždarytas duris j 
S. L. A. Pildomąją Tarybą, 
socialistai vis giliau tenai 
įsikasa. Kur atsiranda vie
nas socialistas ten tuoj at
siranda penki komunistai, 
o to galima greitai sulaukti 
SLA. Pild. Taryboj.

Dabartinė Pild. Taryba, 
Įsodindama socialistą Gugi 
Į iždininko vietą, Įteikė sti
prų ginklą i komunistų ran
kas ir pravėrė plačias du
ris komunistams i Susivie
nijimo Pild. Tarybą.

Gugio iždininkavimas ap
sieis Susivienijimui keletas 
šimtų dolarių brangiau į 
metus, nes jam važinėti i 
Pild. Tarybos posėdžius iš 
Chicagos bus geros išlaidos. 
SLA. už tai turės užmokėt.

“Naujienų” užmačios iš
sipildė: Gugis pasodintas į 
SLA. iždininko sostą, dabar 
Grigaitis mano kad jis vi
są pasaulį užkariavo. Kaip 
ilgai “Naujienos” tuo savo 
laimikiu džiaugsis netoli
ma ateitis parodys.

Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp musu žy

miausiu Sportininku.

Tai yra knyga garsaus Francuzo JULES VER
NE. Su 12 juokingų paveikslų, 228 puslapių. 
JĄ GAUS DYKAI kiekvienas kas prisius "Dir
vai” 25 antrašus savo draugų kurie ‘Dirvos’ ne
skaito. Arba kas prisius naują metinę prenu
meratą (savo arba kito, bet turi būti nauja—se
ni skaitytojai prie to neineina.)

i tuvių karių širdyse sužadi- ! 
! no \ iltį laimingesnės atei- į 
ties nekaltai karo aukai- Į 
Lietuvai. t

Kariai-Lietuviai pradėjo j 
tarp savęs organizuotis, j 
nes svajojo kad gal jiems į 
kada 
tuvos 
džiui 
steigęs “Lietuvių Batalijo- 
nas”. Nors Lietuviams-ka ■ 
riams gryžti iš Rusijos Lie
tuvon, jau Vasario 16, 1918 
metais pasiskelbusion ne
priklausoma, organizuotai 
nepavyko, bet širdyje jie 
jau buvo Nepriklausomos 
Tėvynės gynėjai, discipli
nuoti kareiviai.

teks laimės būti Lie- 
kareiviais. Pavyz- 

Smolenske buvo Įsi-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

NUO 1-MO PUSI..)

mintys atsidūrė ten dar te- 
bevergaujančiame m u s ų 
šventame Vilniuje. ... Ne 
pas vieną spindėjo akyse 
drąsa, pasiryžimas....

'Vakare, paskaitomis, fil- 
momis buvo Vilniaus idėja 
populiarinama plačioj vi
suomenėj.

kiną. Ir 
artistai.
gražus

Nesenai matėm viename 
Kauno kine Lietuviška fil
mą. Lietuviškoji visuome
nė noriai lankė tą 
neapsivylė: geri 
geras vaidinimas.
gamtos vaizdai; ir pats tu
rinis paimtas iš netolimos 

Patį sukilėlių vadą Kostą 
Kalinauską Rusai pakaria 
Vilniuje. Prieš mirtį jisai 
taria pranašingus žodžius: 
“Lietuva, tu busi laisva!” 
“Girdim!” atsakė minia 
Tai dar viena auka už Lie
tuvos laisvę. ...

Bendrai, mes savo tauti- 
musų praeities. Medegą 
paruošė istorikas Prof. Ja
nulaitis, Šiurpus 1863 m. 
sukilimas prieš musų engė
jus. Neskaitlingi sukilė
liai, blogai ginkluoti, lieja 
kraują už Lietuvos laisvę 
Bet jų jiegos tirpsta. Pas
kutiniai žūva apie Gardiną 
pelkėse. Tik kranksėdamos 
varnos, sukasi ir rodo kur 
sukilėlių lavonai guli.... 
nių filmų iki šiol neturė
jom. Ką turim tą pagami
no svetimi. Kiek man teko 
patirti, Amerikoje esama 
kino artistų Lietuvių. Ar 
nevertėtų jiems suvaidinti 
keletą Lietuviškų 
Medegos yra daug, 
užtikrinta Lietuvoj 
tautinėms filmoms.

filmų?
Rinka 

geroms

Parašė K. S. Kam; icnis

U O J po Naujų 1929 me
tų “Dirvoje” pasirodys 
ši nepaprasta nauja is
teriška apysaka “KRY
ŽEIVIS”, iš laikų ka
da dar vos tavo be- 
pradedą Kryžiuočiai už- 

t puldinėt Lietuvių žemes 
ir paskui didžiausiomis gaujomis 
veržtis, po nepasekmingų ban
dymų atimti iš Pagony Šventą 
Žemę.
O Štai kokiu padrąsinimu popie
žius Honorius III siuntė Kryžei
vių gaujas ant Lietuvių: “Ten 
yra gentė neturinti jokio tikėji
mo, atsidavusi aršiau negu žvė
riškumui, kur tėvas visas dukte
ris kurias moteris pagimdo iš
marina iki vienai; kur be jokios 
gėdos mergos ir moters yra at
eidavusios galvijiškam gošlumui, 
kur suimtus krikščionis degina 
kaipo auką stabams, o kardus 
ir vilyčias jų kraujuose dažo.”

£jj Popiežius apšaukė kryžeivystę 
ant Lietuvių, žadėdamas atleidi- 
dimą nuodėmių visiems kurie 
paims kryžių, ir lygino jų žygi 
su kelionėmis i Šventą Žemę.
Ij Dalykas eisis apie vieno Lie
tuvio pagono sūnų, kurs, kritus 
jo tėvui muiluose su ankstyves
niais krikščionimis, tėvo mirties 
valandoje prisiekia jog kaip tik 
bus gana tvirtas pakelti jo kar
dą eis i kovas prieš tuos nedo- . 
vėlius ir keršys jiems. ®Į Atei
na tas laikas • ir proga — išeina 
jaunikaitis Į karus prieš krikš
čionis puolikus, palikdamas sa- 
mylimąją ir žadėdamas, po lai
mėjimų, gryŽĖi. <ĮJ Bet praslen
ka dienos ir metai, o mylimojo 
nesulaukia. . . ’Kur jis? Nagi 
nelaisvėje pas krikščionis — jis 
tapo mūšyje sužeistas, paimtas 
nelaisvėn, ir ten gudriai elgian
tis, paviliojaznas pirmiausia gra
žias krikščionės akelėm, paskui 
išmokinamas tikėjimo, ir vaiki
nas virsta KRYŽEIVIU. q Lai
mėję tą, krikščionys nudžiunga. 
Jaunikaitis išvedamas sykiu su 
kitais kryžeiviais i karą j Šven
tą Žemę, u: įgrudinimui jo tikė
jimo, ir gryius bus geras 
ti puolimams jo paties 
ir šalies . . .

Ar liks užmarintas jo
žimas keršyt savo priešams, ką 
tėvui taip iškilmingai prisiekė? 
Ar sulauks jo mylimoji savo pa
mylėto, ar gvyš jis kaipo priešas 
žudydamas visus kurie nesutiks 
tikėjimo priimti? 
žmonėmis žaidžia 
tinka, ir kaip su
čiu apsieis pamatysime 
tą apysaką.
SJ Jis taipgi pergyvens 
to gyvenimo koki pergyveno ki
ti kryžeiviai, kurie neva švente
nybėmis pasidengę buvo, bet jų 
širdyse ir darbuose šėtonas va
dovavo.
ę “KRYŽEIVIS” vėl bus didelė 
apysaka ir skaitymo turėsit vi
sam metui.

panau-
žmonių

pasiry-

Likimas 
kaip 
šiuo

su 
jam pa- 
jaunikai- 
sekdami

valandas

ATNAUJINKIT SAVO PRENUMERATĄ, ATNAUJINKIT SA
VIŠKIU LIETUVOJE - UŽRAŠYKIT “DIRVĄ” DRAUGAMS 
ČIA IR GIMINĖMS LIETUVOJE IR KITOSE ŠALYSE - PRA
DĖS GAUTI APIE NAUJUS METUS IR BUS JUMS DĖKINGI.

Kaina: Amerikoje $2.00; Kanadoje $2.50; visur kitur $3.00

Siųskit prenumeratas money orderiais, čekiais arba registruotame laiške:

“DIRVA’ 6820 Superior avė. Cleveland, O.



DIRVA4

Trijų Veiksmu Komedija

“RAUDONI KARŽYGIAI” 
“Vienybė” rašo: *------------------

“Keleivio” koresponden
tas iš Springfield, Ill., pra
neša apie “tavorščiaus Pra
no K.” dingimą, su kuriuo 
dingo ir $800 Įvairių drau
gijų pinikų. Tas “draugas” 
buvęs vienu iš Lietuviškų 
komisarų ir draugas to ku
ris pereitais metais nusi
nešęs vietinės SLA. kuopos 
iždą.

O kaip tie musų bolševi- 
kėliai knisasi surasti prie
kabių prie kitų srovių vei
kėjų, užslėpimui savo tokių 
gražių darbelių.

O dar priskaityti reiki? 
jų legališkas vagystes: Tu 
las Zolpis Vilniuje Plečkai 
čiui gyrėsi kad kas meta 
Lietuviai komunistai Ame 
rikoje išleidžia po $25,00C 
propagandai tarp Lietuvių 
Jie, tiesa, surenka tukstan 
čius dolarių iš darbininki. 
kas metai, bet ar matė nor 
viena kolonija daugiau kai] 
desėtko kito dolarių vertė 
plakatų paskleista? Kiti vi 
si pinigėliai lieka komisam 
kišenėse.

Ką jie pridarė šiai orga
nizacijai tik jie patys tega
li užmiršti.

Gugis SLA. Iždininku i Bet už tą viską, už tuos 
Mirus pereitą vasarą T. blogus darbus, šiandien jie 

Paukščiui, Susivienijimas I sulaukė iš Susivienijimo 
liko be iždininko. Laikinai' riebiausio atlyginimo: pati 
tas pareigas atliko S.L.A. | pelningiausia vieta teko so- 
prezidentas, St. Gegužis.

Pereitą savaitę Pildomo
sios Tarybos ir komisijų 
posėdyje išrinkta naujas 
iždininkas.

Juo 
katas 
gos.

Po 
kandidatu, pagal pastaro 
visuotino balsavimo, išpuo- 
ė ta vieta bolševikų kandi
datui Gerdauskui, bet pa
uškėjo jog jis neturi tin
kamų kvalifikacijų būti iž
dininku tokios didelės or
ganizacijos.

Ar mums tautininkams 
gali patikti kad ton vieton 
nėjo socialistas? 
net.

Socialistai nuo 
netų, kada tarp 
■agus įgavo, buvo didžiau- 
;i ardytojai, trukdytojai ir 
kaldytojai Susivienijimo.

liko socialistas advo- 
K. Gugis iš Chica-

Paukščio, sekančiu

j cialistui, kuomet yra tikru 
gerų žmonių kurie Susivie
nijimui dirbo ir galėjo bū
ti paskirti.

Tautininkams reikia ruo
štis prie sekančių centro 
valdybos rinkimų ir pasi
stengti kad iždininkystė vėl 
pereitų Į tautininkų rankas.

Niekuo-

pat 1905 
Lietuviu

Palangos Ponaitis
(Tąsa iš pereito num.)

Scena 6.
Ateina iš dešinės Bačkis ir Marė, patykiai 

kalbasi. Sustoja juos išgirdę:
Karosas (lyg bardamas Dielę): Kodėl 

ponas turi tokią prastą opiniją apie Ame
riką?

Dielė: Dėlto kad ten žmonės turi dirb
ti kai mulai ir vis pinigų neturi.

Karosas: Klysti, ponas, jei šitai]) apie 
Ameriką manai. Atmink kad Amerikie
čiai Lietuvą begaliniai sušelpė, o tas reiš
kia kad jie pinigų turi. Jei ne Amerikie
čiai mes ir šiandien badautume....

Dielė: Jie ne gero padarė bet sugadino 
Lietuvą. Visi paprato iš jų dolarių tykot 
ir net dirbti nenori.... Kurie neturi A- 
merikoj giminių tie daugiau patys gyve
nimu rūpinasi.

Pranas (Įsimaišo į jų kalbą): Eskiuz- 
mi, ale šis (rodos į Dielę) mažiukas tei
sybę sako. Štai kad ir aš: parvažiavau Į 
savo kaimą, ale kai neišdalinau visų pini
gų tai jiems ne giminė....

Dielė: Suprantama, suprantama, po
nas. Kada laukia iš Amerikos giminių,

Kas Įleidžiami Amerikon
Gegužės mėnesį, 1928 m., 

išleistas Imigracijos įsta
tymo priedas duoda pirme
nybę įvažiuoti į Suv. Val
stijas sekantiems:

Žmonai ir nevedusiems 
vaikams, žemiau 21 metų, 
ne-piliečiu nuolatinai apsi-;
gyvenusių šioje šalyje, le- j įvaizduoja kad jie parvažiavę isstaty:

• .i . , varne naimie nrirrivlrc •z^iTini nnPArlvc «ilgaliai įleistų.
Taigi kas turi vaikus ar 

žmoną Lietuvoje, nors nėra 
pilietis, gali juos parsitrau
kti pas save.

K. S. Karpavičius

Dielė: Kaslink mokesnio, tai visai men
kas: tik po dvidešimts penkis dolarius nuo 
ypatos, ir rytoj galit keliaut Į Vilnių....

Tai 
ant 
no-

Scena 6.
Iš tolimos kairės ateina Džiovas ir Styvis, 

nustebę žiuri ir laukia kas bus.
Pranas: Tik po dvidešimts penkis? 

kaip dykai. Jeigu norit, štai jums 
vietos užmoku.... Tik greičiau, aš
riu padaryt visiems surpraiz. Nuvažiuo
sim Į Vilnių pirmiau už Styvio gengę. .. . 
(Išsitraukia pundą pinigų, skaito šimtinę 
Dielė ir Karosas dreba pinigus pamatę.)

(Prišoka prie jų Džiovas ir Styvis)
Styvis: Sei, Frenk, ar tu kreizė! Tai 

yra tiedu garsus Kauno “Ekscelencijos”, 
pirmos klesos bomai, kurie musų bobom 
galvas apsuko ir mus aprabino! Geriau* 
jus iš čia, ba boba turės man kitą lazdelę 
pirkt! (Mosuoja lazdele prieš juos.)

Pranas: Styvi, vacumere, ar girtas?’
Mes imair 

kad nepakliu-

KELETAS FAKTŲ
APIE HOOVERĮ

Beveik galutinam balsų 
skaičiui suėjus pasirodė už

Vilniaus Neliūdėjo
“Dirvos” korespondentai 

iš Kauno rašo jogei Šime 
Vilniaus pagrobimą minin 
“tauta neliūdėjo, bet ruo 
sėsi Į garbingą žygi.”

Keli metai atgal jau “Dir 
va” barė laikraščius ir vei 
kėjus kam rengia “gedulas’ 
arba “apraudas” Vilniaus 
juk tai tik' puldymas dva
sios ir prisipažinimas jo? 
netekę vilčių nusileidžiam 
pagrobikui, o liūdim tik pa 
minėjimui paties fakto — 
praradimo. “Dirva” saki 
jog tą dieną, Spalių 9, kai] 
ir visą metą, turi būti stip 
rinama dvasia ir ruošiama 
si prie atsiėmimo.

Tas “Dirvos” pareiški 
mas nekuriems labai pasi 
rodė keistas.

Paminėjimui sovietų re 
voliucijos 10 metų sukaktu 
vių Kaune išleista brošium 
“Kraujo Takas”. Aprašo
ma 1917-1927 metų nuovei- 
kiai raudonojo teroro Ru 
sijoj, kurs vadinamas “dar
bininkų rojumi”.

Brošiūroje tarp kitko tel
pa charakteringas Rusų ra
šytojo Arčibaševo posakis: 
“Nėra tokio kvailio pasau
lyje kuris nesuprastų kad 
sovietų (bolševikų) valdžia 
yra ne kas kita kaip vagilių 
ir žmogžudžių gauja.”

Sulaikyta Daug Komunistu
Lietuvoje, sąryšyje su 11 

metų sukaktuvėmis komu
nistų revoliucijos, Lietuvos 
komunistai rengėsi pade
monstruoti, nes kriminali
nė policija daugelyj vietų 
sulaikė asmenis platinant 
komunistų literatūrą, iška
binant raudonas vėliavas ir 
kitokiais 'budais vedant sa- 

•vo propagandą. Padaryta 
daug suėmimų. Tarp suim
tųjų daug Žydų.

■ JOS MEILĖ
Jos meilė galinga mane apsvaigino, 
Išbudino miegančius mano jausmus, 
Siela nukamuota vėl laimę pažino, 
Nustojo kankinęs nykumas nuožmus.
Sušalus krūtinė pradėjo alsuoti, 
Ir vilties nustojęs, pradėjau tikėt: 
Jos meilė žydės man, nustosiu dejuoti, 
Širdyje nustosiu aš skausmą kentėt, 
šviesos žiburėlis ir vėl man sužibo, 
Mane vėl vilioja gražiausiais sapnais; 
Svajinga, graži jos dainelė pasklido, 
Gėlėmis nuklotais keliausim takais.
Ant josios krutinės aš galvą padėsiu 
Ir tuomet užmiršit! liūdnumą, skausmus. 
O šventai mus meilei dainelę sudėsiu, 
Įpinsiu aš jojon giliausius jausmus.

Ant. Skrinskis.

NEJAUGI----- ?
Ilgos man dienos, naktys vaidulingos, 
Liko tik meilės kęst kančia sunki, 
Mintys nerimsta, širdis verkia-liudi, 
Trokšta su tavim but, mano brangi....

Bet kai]) beširdžiai bloškė mus likimas, 
Nėra vilčių man greit tave regėt,
Nors ir iš skausmo vargšė širdis plyštų, 
Nėr kaip pasiekti tave pamylėt....

Tavo akelės ar dar bespindės man, 
Ir tavo dainos ar dar vėl skambės, 
Tavo lupelės ar dar bekalbės man 
Ir meilės žodžius slaptai bekuždės?....

Bus viltys tuščios, tavęs tik budėsiu, 
Pasiilgimai mane vien globos,
Jei verksiu, verksiu viens tavęs, brangiausi, 
Ir niekas manęs vargšo nepaguos....

Slinks dienos, metai, dils atsiminimai, 
Užmarštį laikas ant musų užmes....
Ak tas likimas, toks nemaloningas — 
Nejaugi meilė didi mus užges?....

Ar eis ant vėjų mus žadėsiai brangus, 
Ir saldus žodžiai tuščiai nuaidės?
Ar karšta meilė baigsis beviltingai, 
Ir ant jos kryžių likimas uždės?... .

Ka—lis.

jiems namus, pripirks žemių, aprėdys šil- 
. kais, o kai to nesulaukia tai ir svečiai vi

sai nereikalingi....
Marė: Butų nieko vienam kitam ką nu- 

pirkt, ale kai supuola visi, brolių ir pus
brolių vaikai, tai žmogus ir be šiušių lik
tum ir tai visų neapdovanosi....

Karosas: Jei tikrai suprantu, Ameri
kiečiai daugiausia parvyksta pamatyt vi
są Lietuvą, ir tai prakilnus darbas. Pa
matę ką Lietuva turi, labiau ją Įvertins 
ir gryžę kitiems pasakys.

Pranas: Šiur. Tik labai negerai kad 
negalima Vilniaus aplankyt — nejaugi ka
da nors tų kiaulių neišvysit?....

Dielė (mirkteli Karosui): Tamistėlės.
i Vilnių nuvažiuoti gali kas tik nori... .

Pranas:
sinešimų
žiuot tik ’

Dielė:
Ponas Skarnulis išduo:
tiesiog per Vievi galėsit nuvažiuot.

Marė: Na matai, ženteli, kaip lengvai 
suėjom reikalingus žmones. Galėsi Vil
nių aplankyti.

Dielė: Vilnių būtinai reikia aplankyt 
kiekvienam prakilniam patriotui, ypač gi 
Amerikiečiams, kurie tiek daug Lietuvos 
nepriklausomybę rėmė. Kaip greit mano
te važiuoti?

Pranas: Greičiau geriau, ba mes dar 
norim aplankyt Paryžių!....

Karosas (mirkteli Dielei): O ai' daug 
jūsų rengiatės Vilniun keliauti?

Pranas: Dar tikrai nežinau, ale keturi 
šiur. (Marei) Pašnekėsim tuoj su tėvu, 
o Enė jau senai redi važiuot.

Marė: Tėvas nesutiks.
taip pinigų mažai.

Pranas: Uošve, 
nigus. Aš visiems 
pasus pafiksysiu.

Marė: Well, jeigu žentelis trytys tai 
o'rait....

Pranas: O kur mes galėtume tuos pei- 
perius gaut ir kiek kaštuos?

Karosas: Tie dokumentai? Mano sek
retorius pagamins, aš tik pasirašysiu, ir 
sakau, malonu man ponams Amerikiečiams 
pasitarnauti. ...

Pranas: Ar reiks į Kauną važiuot ar 
čia gausim ?

Dielė (pakrapštęs sau pakaušį): Norė
čiau prašyt kad ponas viršininkas pada
rytų tai savo privatiniame kabinete čionai, 
nes paprastai r eiktų laukti iki gryš iš ato
stogų į Kauną. ...

Karosas: Jei nepatingėsite paeiti Į ma
no kabinetą, mielai jums tą padarysiu... .

Pranas: Well, uošve, padarykim tėvui 
ir Enei surpraiz: Eime su jais į ofisą, pa
darysim viską redi, ir parnešę parody
sim ....

: Bet juk su Lenkais jokių su- 
Lietuva neturi. Per Rygą va- 
vienas baderis.
Galima, su specialiu leidimu, 

jums leidimą ir

Mums jau ir 
Su Ene galit....
kam rūpinies apie pi- 
tikietus užfundysiu ir

Styvi, vacumere, 
Čia yra ministerių viršininkai, 
pasus Į Vilnių. By kerful 
turn!....

Džiovas: Nebūk kreizė, 
riau pažystam (pasileidžia 
žiūrėk tu man kaip greit prisilaižė. Ištik 
ro, nei Chicagoj tokių smart vagių nėra!

Getavei, jus, bomai, ba pašauk 
Kad man tuoj iš Palango

mes juos ge 
juokais). I)

Hooverį balsavo 21,000,000 
žmonių, už Smithą apie 
15,000,000.

Naujai išrinktas prezi
dentas savo vietą užims tik 
1929 metais Kovo pradžioj.

Hoover gimė Rugp. 10, 
1874 metų, West Branch, 
Iowa, ir turi 54 metus am
žiaus. Jo motina mirė kai 
jis buvo 10 metų amžiaus.

1886 metais jis išsikėlė į 
Oregon valstiją, gyventi su 
dėde.

1896 m. Įstojo Į Leland 
Stanford Universitetą Ka
lifornijoj. Baigė inžiniery- 
stę 1895 m. ir tais metais 
Įstojo Į kasyklų inžinierijos 
profesiją, kurioj būdamas 
įplaukė Meksiką, Kanadą, 
Australiją, Italiją, D. 
uniją, Pietų Afriką, 
ą, Chiniją ir Rusiją.

1899 metais vedė 
miversiteto mokinę.

Karo laiku, 1914-15 me- 
ais buvo pirmininku Ame- 
•ikos Gelbėjimo Komiteto, 
Londone. 1915-19 m. pir- 
nininkavo Belgijos Gelbė
jimo komitete. Tais pat 
metais buvo pirmininku A; 
nerikos Europos gelbėjimo 
administracijos. 1920 me
lais pirmininku Europos 
gelbėjimo tarybos.

1920 m. Prezidentas Har
ding paskyrė jį Komercijos 
sekretorium savo kabinete.

Tą vietą laiko iki dabar, 
būdamas Coolidge kabine
te.

1927 m. buvo pirmininku 
Mississippi tvano nukentė
jusių komisijos.

Bri-
Indi-

savo

Styvis: 
siu policiją! 
išruktumet!

(Karosas ir Dielė nosis nuleidę šali
nasi kairėn. Styvis paveja dar, lazd! 
mosuodamas, ir spiria, bet nesiekia,)

Džiovas: Na ir kaip jie prie jūsų pri
sikabino?

Marė: Radom čia juos apie Ameriką 
besiginčijančius." Išsišneko Frenkis kad 
nori Į Vilnių, ir jie tuoj pasisakė kad yra 
iš ministerijos ir gali pasus išduot....

Džiovas: O tu tuoj ir pinigus kiši....
Styvis: Ha, ha, ha! Džiaugkitės kad 

mudu užėjom, butumet netekę šimtinės, o 
gal ir daugiau.... Ir musų bobas jie taip 
gražiai prisiviliojo, ir buvo jau net septy
nis tūkstančius jiems padėjusios. • Ale jų 
lokė kad mes spėjom ateiti. Padėkavok 
mums, Frenki, kad mes tokie smart....

Frenkis: Smart kaip avinai: savo bobų 
į pinigus išgelbėjo!, ale savo sukišot.

. ! katrų reikia daugiau pasijuokt?....
. Styvis: Ale už musų pinigus jie džėlos 
paragavo, vistiek mes jiems pafiksinom.

Pranas: Well, boys, kad mano šimtinė 
liko kišeniuje, dabar einam į Kurhauzą, 
gerai išsigersim!

Styvis: Orait, Frenk, turi fundyt.... 
(Juokaudamas) Kada papasakosim savo 
leidėm kas atsitiko tai bus fonių. ... (Nu
duoda Ekscelenciją linkčiojimą.)

Marė: Ale tai sanavagan triksininkai: | 
taip gudriai prilenda kad nei i 
turn. Aš misliau kad tie ką jus Kaune 
apčytino buvo kokie paprasti bomai, o čia 
matai kokie ponai....

Pranas: Tuščia jų, uošve, koman atgal, 
pauliavosim už mano šimtinę.

Marė: Orait, eikit jus pas mano seni. 
Aš eisiu ant kalno, ten sakė bus Rožė ir 
Keidė, o gal ir Enę kur rasiu. Pareisim 
sykiu.

Pranas: Tai orait. Tik ilgai netrukit. 
(Stoja į vidurį Džiovo ir Styvio ir nusive
da dešinėn.)

I

(Bus daugiau) <

Iš
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LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

Nebūkit be Lietuvos žemlapio! 
Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokių laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios didelės raidės.
Tinka visiems giminėms ,© 
ir draugams Į Lietuvą ir © 

čia Amerikoje.
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No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
Laiškas ir vokas .... 5c 

(su persiuntimu 7c) 
du laišku....12c

visus keturis. .. . 24c 
(su prisiuntimu) 
Vietiniams po 5c.

Už

Galit užsisakyt tiek laiš
ku kiek norit, pridėdami 
2c persiuntimo lėšų už 

kožnus du laišku.
Siųskit pašto ženkleliais 

ir adresuokit:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.
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(Tąsa)
Žiūrėkim kas dėsis. Hakas sau vie

nas, tylėdamas, ruošiasi apleisti laivą ir 
Roeskildą, bet prie jo prieina tiedu milži
nai ir sulaiko:

— 'Vade, mes viską patyrėm ir žinom. 
Mes girdėjom ką vergė sakė, ir matydami 
kad tu negerai darysi norim tau pagelbėt. 

' Jeigu poni taip padarė ir tą gražią mer
gaitę, kurią visi mylėjo, prievarta išvarė 
norėdama savo keistas užgaidas atsiekti, 
mes gelbėsim tau ją surasti, jeigu klausy
si musų. Nėra salos kurią laivai nepasiek
tų, ir mes visas jas žinom — jieškosim iki 
surasim, o kad ir ginklais reiks ją paim
ti atimsim....

Tokios tai širdies buvo tiedu draugai- 
milžinai, kurie rodos negalėtų suprasti 
meilės, tik godumą turto, ką be jokio var
go galėjo gauti pasitarnaudami išdavikais 
savo poniai. Dabar gi, likdami Hakui iš
tikimais, išsistato save vargui, badui, pa
vojams ir net mirčiai.... Tą ką jie da
rys turės daryti slaptai, visų saugotis, ir 
išsisukinėti nuo pakliuvimo.

Nusigando išsyk Hakas išgirdęs jų 
pasipasakojimą jog jie žino jo paslaptį.

— Ačiū, mano draugai, už jūsų sąjau- 
smą. Kas galėjo to iš jūsų tikėti, kuomet 
esat ištikimais Astridos tarnais....

— Mes jai tarnavome kaipo vergai iv 
iš prievartos,' o tave pamilom iš pasirin
kimo, už tavo garsius darbus ir narsumą. 
Todėl laikyk mus savo draugais, ir mes 
dirbsim tau iki gyvastis su savim turėsim.

— Na tai kuoskubiausia keliaujame 
jos jieškoti, — tarė Hakas, nudžiugęs.

— Ne, taip nebus gerai. Dabar atei
na žiema, ilgos naktys, leduoti vandenai, 
nebus galima salas pasiekt. Palaukim pa
vasario, o tada....

Meile besikankinančiam jaunikaičiui, 
kuomet jo širdies'parinktoji atplėšta ir pa
siilgimas ir kitokios mintys kankina, gir
dėti žodžius “palaukim pavasario” yra la
bai nemalonu. Milžinams tiek, nes ne jų 
širdys gelia, bet Hakui rodos dieną pra
leisti yra perilgai... . Bet ką darys....

— Gal ir gerai bus, bet gaila vargšės, 
gali nusikankinti....

— Narsi ji buvo, o jeigu kentėjo tai 
daugiausia kentėjo iki šiolei, — ramino jį 
Aldas.

— Bet ką mes veiksim per žiemą? — 
teiravosi Hakas, nežinodamas nei ką kal
bėti, taip meilės nugalėtas.

— Busim šiuose laivuose ir vyksim į 
pietų šalis su Astridos prekėmis, o pava
sarį gryšim, — sakė Skaldąs.

— Lai bus taip, vyrai....
Kuomet Hakas vėl gryžo į palocius, 

Astrida buvo neapsakomai linksma, nes 
manė jog jis persilaužė savo susigraužime 
Ji tęsė savo svajones apie vedybas su Ha- 
ku, ir štai ką jam pasakė:

— Mylimasis mano, už savaitės laiko 
mudu galėsim apsivesti, nes kitaip, nelai
mingame atsitikime su manim, tu negalė
tum paveldėti mano turtų....

Tą primindama, manė ji jaunikaiti į 
save pakreipti ir padrąsinti.

— Garbinga mano ponia, dar aš ne
užsitarnavau to, dar nepažinau visų pietų 
šalių, apie kurias tik pasakas girdžiu; dar 
noriu aplankyti rytų žemes, ir negaliu apie 
vedybas nieko kalbėti....

— Ir mano vyru būdamas, Hakai, ga
lėsi ten keliauti, ir keliausi kaipo vadas 
savo laivų.... — kalbinėsi moteriška, ku
riai jis nedryso pasakyti jog žino jos klas
tą.

Vakarų ir Rytų Imperijos
“Jis bus’ mano, jis sutiks paimti ma

ne....” galvojo sau Astrida. “Lai dar jo 
akys pasaulį pamato.... ”

Ir vėl išleido jį su prekėmis, dabar į 
pietų vandenis. Plaukė jie pro Frankiją, 
aplink Isdaniją, pro Atlaso vartus Į Vi

duržemio jurą, ir pasiekė garsią Romą, 
apie ką ir pakalbėsime.

Hakas ir tiedu milžinai augo ir gyve
no tais laikais kuomet pietuose, Romoje, 
dėjosi dideli ir negražus dalykai. Germa
nų imperatorius Otto III nuėjo į Romą, 
užėmė miestą ir pradėjo daryti tvarką, ku
rios ten labai reikėjo. Jis sugalvojo pa
daryt Romą vėl garsia kaip buvo cezarų 
dienose. Sumanė pasodint tikrą apašta
lišką žmogų popiežiaus suolan, kuris re
formuotų dvasiškiją ir pataisytų ištvirki
mą ir godulystę Romos bažnyčios kunigų. 
Mirus popiežiui Gregoriui V, Otto pasky
rė popiežium savo mokytoją, kuris pri
ėmė vardą Silvestras H, apšaukė Romą 
galva visos katalikų bažnyčios; savo rašte 
apie tai Į visą dvasiškiją skelbė kaip Ro
mos bažnyčios garbė buvo paniekinta iš 
priežasties ištvirkusių popiežių, kaip baž
nyčios turtai buvo aikvojami žemiškiems 
popiežių smaguriams, kaip didieji vysku-j 
pai buvo paperkami, paniekino altorius ir 
viską bažnytiško, jeigu tik galėjo sau ar 
savo draugams pasitenkinimo įgyti. Otto 
pasiėmė sau teisę skirti ir tvirtinti popie
žius, ir gavo keleto šalių valdovų pritari
mą. Prasidėjęs naujas tūkstantmetis pra
dėjo ruoštis prie naujo krikščioniško gy
venimo, panaikinant senas dvasiški jos blo- 
gadarystes. Ir taip ėjo, išdalies. Otto 
'steigė sau sostinę Romoj, ir Silvestras, jo 
mokytojas, buvo Šv. Petro suole.

Bet nepraėjo trys metai ir jiedu abu 
buvo negyvi. Otto mirė, sako padavimas, 
nuo nuodų užtaisytų jam Romos konsulo 
Krescentijaus žmonos. Mat, Otto užimda
mas Romą įsakė tam vyrui nukirsti gal
vą, už ką jo žmoną atsikeršijo, prisimei- 
laudama prie imperatoriaus.

Toje dvasiškijos išgverimo gadynėje 
tik vienas Otto permatė kad gali būti ge
riau ir padoriau, bet jis ir jo padorus po
piežius tuoj išnyko iš gyvųjų tarpo, ir vėl 
viskas ėjo kaip buvo: ištvirkimas ir niek- 
šystės užtemdino dangų dar daugiau negu 
pirma. Popiežija vėl įpuolė į savo buvusį 
nepadorų laipsnį. Feudalija įgavo viršų 
ir popiežiai tapo jų įnagiais.

Popiežija paliko lyg naminis dalykas 
didžiūnų Tuskulų šeimynos ir jie per ke
lis desėtkus metų škyrė Šv. Petro įpėdi
niais ką norėjo Galiau tapo paskirtas 12 
metų vaikas valdyti Romos bažnyčią, pa
vadintas Benediktu IX. Jis tuoj pametė 
net paviršutinį padorumą kdkio jo vieta 
reikalo, ir popiežiškas sostas tapo panie
kintas daugiau negu galima įsivaizdinti. 
Suaugęs į vyrą, jis sudarė su savo broliu 
vienybę ir Roma buvo valdoma panašiai 
kaip kokių dviejų plėšikų įvadų. Jo valdy
mas baigėsi skandalu kuomet Benediktas 
užsigeidęs vesti savo pamylėtą mergiščią, 
pardavė popiežystės vietą kitam savo gi
miniečiui ....

Iš Romos Hako laivynas iškeliavo to
liau į rytus — į Byzantiją, arba Rytų 
Imperiją, kurią tada valdė Graikai. Ro
ma buvo vadinama Vakarų Imperija. By- 
zantijos sostinė buvo Konstantinopolis, už- 
vadinta vardu buvusio garsaus imperato
riaus Konstantino. Nors iš vardo abi tos 
imperijos skyrėsi, tikrenybėje Byzantija 
buvo įsteigta ir nešė toliau Romos idėjas 
per tūkstantį metų po to kai Roma nu
stojo savo garbės. Konstantinas priėmęs 
krikščionybę padarė savo imperiją krikš- Į 
čioniška ir Romėniška. Net kada Rytu ( 
Imperija buvo silpniausia, ji atlaikė pa-1, 
gonų puolimus ant krikščionių Europoje, > 
nors tie labai daug nuo barbarų turėjo! 
nukęsti ir net rodės kad bus pamušti iri 
pavergti.

Konstantinopolis buvo vieta kur ėjosi, 
dideliausios religiškos peštynės, kur atsi-l 
rado pranašai kurie skelbė jog piešimas 
arba darymas iš medžio ar akmens Die
vo ir šventųjų pavidalų, ką krikščionįs bu
vo įvedę, pasekdami pagonis, yra didžiau-I

sias piktžodžiavimas prieš Sutvertoją ir 
jo šventą valią. Pasmerkta visi kas dry- 
so piešti ar bandyti perstatyt Kristų, Die
vą ir visus šventuosius pavidaluose, kitaip 
negu tik įsivaizdinime. Viską reikėjo tik 
mintyse persistatyti: Kristų, skaistesnį už 
saulę, sėdintį dešinėj savo Tėvo. Kristų 
nevalia buvo perstatyti Dievu ir žmogum. 
Iš bažnyčių buvo mėtoma, naikinama pa
veikslai ir stovylos. Kurie dryso užlaiky
ti pavidalus savo bažnyčiose buvo panie
kinami, ekskomunikuojami, iškeikiami. Vi
si pavidalai buvo vadinami stabais ir kas 
į juos tikėjo buvo apšauktas stabmeldžiu. 
Kryžiui nuimta Kristaus pavidalas ir pri
pažinta tiktai pats kryžiaus medis kaipo 
nukryžiavojimo simbolis.

Užpuldinėta vienuolynai ir naikinta 
iie iš pamatų, vienuoliai ir vienuolės išvy
ta, vienuoliai priversta išeiti, pajuokai, su 
kokia ištvirkusia gatvės merga vedina už 
rankos, j areną pilną žmonių.

Vėliau, imperatorienė Elena, pavelijo 
pavidalus bažnyčiose grąžinti ir garbin
ti; po jos kita, Irena, irgi tą vėlino, kuo
met užėmė valdžią vardan savo dešimties 
metų amžiaus sunaus. Bet kuomet buvo 
sušaukta taryba aptarti sugrąžinimą gar
binimo pavidalų, žmonės ir kareiviai už
puolė dvasiškijos posėdį ir išvaikė. Ire
na vėliau leido susirinkti kitai tarybai Ni
coj, ir ten paskelbta kad visi “kurie Gar
bina Trejybę, garbina ir pavidalus. Kas 
to nepripažysta lai buna prakeiktas. Kas 
pavidalus vadina stabais lai buna prakeik
tas! Lai buna prakeikti ir tie kurie susi 
neša su tais katrie pavidalų nepripažys 
ta!”

Tai buvo audringas krikščionybės ty 
rinimosi laikas. Nuo tada prasidėjo ski 
limas ir tarp Romos ir Konstantinopolio ii 
čia sušauktas synodas atskyrė Rytų baž 
nyčią nuo Vakarų — ir liko kaip po šia 
dienai turime — Graikų-Katalikų bažny 
čią ir Romos-Katalikų.

Hakui esant Konstantinopolyje, Ryti 
imperiją valdė moteris, imperatorė Zoe 
kuri nužudė savo vyrą ir greitu laiku per 
leido per sostą net tris imperatorius, p; 
ko užėmė valdžią jos sesuo, Teodora. By

zantiją tankiai puldinėjo Saracėnai ir pas
kui Turkai iš Azijos, kurių pastarųjų sos
tine Konstantinopolis liko 1452 metais.

Atlikus prekybos reikalus, Hako lai
vynas leidosi atgal. Ilga 'buvo kelionė kuo
met reikėjo irklais laivus varyti, todėl jau 
artinosi pavasaris ir iki jie gryš į Roes
kildą bus gerai įsivasaroję.

Vežėsi Hakas daug puikių papuošalų, 
brangių pirkinių, ir vis svajodamas apie 
Nidą, ruošėsi ją apdovanoti: išpuoš ją auk
so retežiais, juostomis, žiedais, brangiais 
rytų šilkais aprėdys ir žiūrės į ją ir džiau
gsis. Dar nežinojo ar ras ar ne, tik svajo
jo apie ją ir ruošėsi gyventi. Dėjo daug 
vilčių į tuos milžinus, kurie žadėjo jam pa
gelbėt Nidą surasti.

Gryš jie, krės visas Baltijos šalis, vi
sas salas, ir turi ji kur nors būti, o tada, 
ckia galybė negalės prieš juos tris laiky

sis.
(Bus daugiau)

Aš DŽIAUGIUOSI
Aš džiaugiuosi kad man leista
Šį pasaulį paregėti,
Nors reik vargti, skursti, dirbti, 
Daug ko gero neturėti;

Aš džiaugiuosi kad man lemta
Jus visus draugais turėti,
Kuriuos tankiai, ar tik kartais, 
Pasitaiko paregėti.

Aš džiaugiuosi kad ir priešų
Man gyvenant pasitaiko,
Kad kovoti reik ir peštis — 
Dovanai neleidžiu laiko.

Aš džiaugiuosi kad veikiu tą
Ką galiu, ir galiu veikti,
Nes kai kam nors biskį gero
Mano trusas gal suteikti.

O labiausia aš džiaugiuosi
Kad pamylau tą mergelę,
Ji man,dvasios darbe duoda,
Prie dainos man sielą kelia;

Ji įkvepia mintims mano
Dalykus ką nieks negali —
Aš džiaugiuosi kad man lemta
Buvo rast tokią mergelę!

Adonis.

350 pusi, knyga, 
paveiksluota, už
sisakant dabar, 

bus tik po

Siųskit savo prenumeratas dabar — jūsų vardas bus įdėtas knygoje.

/gT R mėgstat istoriškus ro- 
0, manus? TAIP! Retas

kas atsakys priešingai, 
ir ištiesų tekius veikalus skaity
dami atsitolinai iš šio kasdieni
nio gyvenimo ir rupesnių, nu
eina! valandai ar visam vakarui 
Į tolimą senovę, už šimtų metų 
atgal, i anų laikų žmonių gy
venimą — ir turit patys pasiten
kinimo skaitydami apie jų ko
vas, laimėjimus, laimes, nelaimes 
ir viską kitą.

“BALTIJOS ARAS” nuves jus 
i gilią Lietuvių senovę, Į tam
sių musų istorijos dienų laikus, 
kuomet tik ką tepradėjo atsi
skleisti aiškesnė musų tautos is
torija, kada Lietuviai pradėjo iš
žengti iš pasakiškos epochos į 
istorišką.

Apysaka nušviečia anų laikų 
istoriją musų tautos kaimynų iš
yra tokia traginga kaip tada 
buvo apverktinas musų bočių 
padėjimas po priespauda žiaurių 
kaimynų iš už Baltijos jurų.

Apysaka prasidėjo Lietuvoj ir 
baigsis tenai — ir baigsis taip ne
laimingai kaip nelaimingai pra

Juokai
PASTABĖLES

Kapsas.
Kas ikišiol netikėjo į dū

šios nemirtinumą tai da
bar turi progą įtikėt. Štai 
pavyzdis: Bostone numirė 
“Sandara”. Jos manadže- 
ris, bankininkas, studentas 
ir Biekša pasiėmė “Sanda
ros” dūšią, nusivežė j Chi- 
cagą (kūną, virvutėmis su
raišioję lyg mumiją paliko 
Bostone) ir įkvėpė į kitą 
kūną, ir “Sandara” vėl gy
va.... Tai matot.

Lietuviai gamindami mė
są iš kiaulių ir galvijų, gal
vijus pjauja, o kiaules sker
džia. Pjovimu vadinasi pa
traukimas peiliu skersai 
gerklę, o skerdimu dūri
mas peiliu į širdį. Bet Lie- 
tumo nesimato, užtai jie ir 
tuvos laikraščiams čia skir- 
galvijų pjovyklas vadina 
skerdyklomis. Jų suprati
mu, tik “slapti gyvuliai 
pjaujasi”. Spausdinkit, su
simildami, daugiau grama
tikų.

Jau paaiškėjo kad pas
tarame SLA. seime visi de
legatai buvo kuopų išrink
ti nelegališkai. Seime ai
škiai “prirodė” komunistai 
kad visi Sandariečiai ir so
cialistai buvo išrinkti nele
gališkai, o šitie “prirodė” 
kad komunistai buvo išrin
kti nelegališkai. Gerai dar 
kad Bagočius išmintingai 
patarė. Girdi, ką čiži pa- 
ralių padarysi. Jei vienus 
pavarysi tai reiks pavaryt 
ir kitus, o visus išsivaikius 
ir seimo negalės but, tai 
geriau tegul delegatai pa
silieka visi, kad ir nelega
liškai kuopų išrihkti. Tai 
matai kaip gerai seimuose 
turėt “lojarius”.

sidėjo. Knyga bus didele, virš 
300 puslapių, ir kiekvienam bus 
malonu ją turėti prie kitų savo 
surinktų žingeidžių knygų.

Kadangi jų bus išleista tik tiek . 
kiek iškalno prenumeratų ateis, 
kiekvienas pasistengkit užsirašy
ti “Baltijos Arą” dabar, prisiųs- 
dami savo dolarį ($1.00).

Kurie nesekei ištisai per laik
rašti, Įsigiję knygą galėsit per 
kelis vakarus perskaityt ištisą, o 
kurie esat nauji “Dirvos” skaity
tojai turėdami knygą žinosit vi
są pradžią. Kurie sekai iš laik
raščio, galėsit turėti sau atmin
ti arba padovanoti savo drau
gams čia arba pasiųsti į Lietu
vą.

Visi kurie užsirašo knygą yra 
jos leidėjais ir gauna tik už pa
prastą išleidimo lėšų kainą. Jo
kia kita Lietuviška išleistuvė ne
gali taip pigiai tokią didelę kny
gą išleisti ir duoti. Visų knygą 
užsisakančių vardai tilps knygo
je ir skelbiami “Dirvoje”.

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Pijušas Grybaitis pavydi 
‘^Vienybei” dviejų kėdžių, 
ir apsisukdamas vis zurza 
apie tai, lyg nekaltos gir
ios. O geriau, pasižiūrėtų 
kaip jo “socialistai” sėdi * 
maitinasi iš tautininkų, 
meldžiasi Marksui, ir dir
ba demokratų naudai. O 
tas juk reiškia daugiau ne
gu dvi kėdės. Kas kitas 
gali sėdėt ant tiek kėdžių 
ant kiek sgdi socialistai? 

▼ ▼ ▼
Lietuvos kartologai taip 

myli savo tautą kad į Ita
liškas kazyras sugrudo pa
veikslus Keistučio, Vytau- 
to, Gedimino, Birutos, ir 
navadino jos “Lietuviškos 
kortos”. Tai biskį kas to
kio panašaus į Amerikos 
Lietuvių tautininkų tautiš
kumą, del kurio jie nesu
randa savo vaikams kito
kių vardų kaip tik Keistu
tis, Vytautas, Algirdas, ir 
Biruta. Pas vienus ir ki
tus. apart gerų norų, dau
giau nieko nėra.

Feen^mint
Liuosuotojas
Vidurių kurį
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ
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NEKLAUSYKIT NEŽINeLIŲ KALBU IR i ATSIŠAUKIMAS Į
“PRIRODINEJIMŲ” ŽEMAIČIUS

Blogiausia yra gyventi, sakančiai, 
tokiems kurie palinkę tikę- Įstatymai.

kaip reikalauja
Kurie važiuoja

ti kitų zaunoms apie daly- be apsirūpinimo, supranta- 
kus kurių jie visiškai neži- ma, turi daugiau bėdos su- 
no. Daug galėtum prira- gryžti, bet vistiek sugryž-
šyti privedimų apie tai, bet 
dabar noriu svarbiausia at
kreipti atidą tų kurie kar- 
tais norėtų važiuot Į Lietu
vą pasiviešėt, o neturi pi-Į 
lietiš'kų popierų.

Jie nežino kaip yra su 
nuvažiavimu ii- sugryžimu, 
ir nepasiklausia tam tin
kamų įstaigų, bet klauso 
visokių plepių kurie priro- 
do kad nebūdamas Ameri
kos piliečiu, išvažiavęs iš j 
Amerikos jau sveikas din
gęs, nes jo niekados neįsi
leis atgal. Tie plepiai gali 
ir prirodo nekuriems jog ir 
su Amerikonišku pasu ne- 
sugryš į Ameriką, arba jei
gu ne tą, tai prirodo jog j 
Lietuvą nuvažiavus bus į 
kalėjimą uždarytas.

Aš pats jau antru kartu 
šįmet į Lietuvą važiavau, 
ir neturėdamas Amerikos 
pilietiškų popierų. Važinė
ju Lietuvišku pasu, nes ne-| 
prisirengiau išlaikyti kvo

tą jei neišbūna ilgiau pusės 
metų.

Štai kas reikalinga ne-pi- 
liečiams: Agentūrose turi 
blankas No. 631, “Re-entry 
Permit Application” vadi
namas. Jas agentas iškal- 
no išpildo ir pasiunčia imi
gracijos viršininkams gau
ti keleiviui leidimą gryžti 
be trukdymo.

Ta aplikacija yra oficia- 
lis Kongreso išleistas įsta
tymas ir jis turi būti ir yra 
pildomas kuotikriausia. Jo
kiam keleiviui negali pasa
kyt kad tau neduosim leidi
mo gryžti Amerikon.

Yra keblumų, žinoma, to
kiems kurie neatsimena sa
vo įvažiavio į Ameriką die
nos, metų, laivo ir beveik 
nieko. Tokiems geriau iš
siimti Amerikos popierius. 
Bet jeigu nors ką atsimeni 
iš savo įvažiavimo tai su
randa visas žinias apie ta
ve ir duoda leidimą gryžti.

timus ir gauti antrus po
pierius. Bet niekur manęs 
niekas netrukdė gryžtant, 
ir galiu užtikrinti kiekvie
nam kuris taip važiuoja jog 
sugryš be vargo.

Yra tam tikri reikalavi
mai kuriuos ne-pilietis tu
ri išpildyti ir jo gryžimas 
užtikrintas. Apie tai ne
rašysiu daug, nes agentū
rose viską patirsit.

Agentūros tą padaro at-

Lietnvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

1 Jis gauti trunka mėnesį ar 
ilgiau laiko, todėl geriausia 
iškalno pasistoroti.

Taigi patys neklausykit 
nežinėlių plepių ir kitiems 
pasakykit kad neklausytų. 
Juo mažiau kreipsit domę 
į tų neišmanėlių kalbas tuo 
greičiau jie nustos plepėję 
visokiuose dalykuose.

Jeigu kas neaišku arba 
ką kas pasako ir jus neži
not ar taip tikrai yra, pa
rašykit j bent laikraščio re
dakciją, ir nežiūrint ar ji 
bus bolševikiška, tautiška 
ar katalikiška, vistiek atsa- 

jkys teisingai.
Sugryžėlis.

Mieli Amerikos Žemaičiai!
Kad pilnai musų gyveni

mą supratus reikia nuolat 
skaityti musų laikraščius. 
Visi Lietuvos laikraščiai 
rašo daugiausia apie Aukš
taičius, tik vienas “Žemai
tis” rašo vien apie Žemai
čius. Kas savaitė gausite 
pasiskaityti apie savo bro
lių Žemaičių gyvenimą Tel
šių, Mažeikių, Tauragės, 
Kretingos ir Raseinių aps
krityse. Tik pasiskaičius 
“Žemaitį” matysit kaip vei
drodyje visą Žemaičių gy
venimą.

Broliai už jurų! Mums 
svarbu kad tarp musų ne- 
nutruktų ryšiai. Svarbu 
kad jus pilnai suprastumėt 
kaip mes čia gyvename, ką 
veikiame.

“Žemaičio” kaina 1929 
metams Amerikon nupi
ginta, tiktai $1.50. Neuž
mirškit mus, broliai už ju
rų. Palaikykite su mumis 
ryšius skaitydami “Žemai
tį”. Užsisakykite ji 1929 
metams dabar. Pinigus ga
lit siųst arba tiesiog redak
cijai arba J. Pronskui, per 
“Sandarą” Chicagoje.

Antrašas: “Žemaitis” — 
Telšiai, Lithuania.

CLEVELAND ORCHES
TRA PER RADIO

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

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Truss
His duosnus pasiūlymas yra padarytas per 

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

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ga
rai išmėgint juos. Jų3 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

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

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

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

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

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

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

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

f PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

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

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo j j dėvėt. Jo viduris yra limpantis (noro 
dong skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
nesaugojus pnduškaitę “B“ nuo slankiojimo 
u A_ .įtraukimo nuo tam tikros vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
besisllnkimo.

‘B’ yra atsakančiai nutaikinta paduškai- 
tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernia! 
orifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų j lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras, šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

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

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

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

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

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

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

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

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai p a tėra i ja jūsų pagerė- 
j.mo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR šį ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk Šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškni išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

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

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

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

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

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas • ••■••»........
Adresas ............................................................
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėg. Plapao

Cleveland Orchestra sutiko 
ant užkvietinio duoti dešimts 
sekmadieni u popietinius kon
certus per radio WTAM stotį, 
praneša Earle Ferris, genera- 
lis manadžer WTAM ir WEAK, 
Inc.

Orkestrą vadovauja žinomas 
Nikolai Sokoolff, kurio progra
mai bus grynai simfoniški ir 
parinkti specialiai del radio 
klausytojų. Pirmas toks kon
certas bus sekmadienį, Gruo
džio 16, o kiti paeiliui kas sek
madieni per dešimts savaičių. 

Koncerto valandos bus nuo ke
turių iki penkių.

Daug dėta pastangų iki gau
ta Cleveland© Orchestro suti
kimas grot radio klausytojams.

Cleveland Orchestra gyvuoja 
■'ui 10 metų ir pasižymėjo ne 
‘ik Clevelande, Suvien. Valsti
jose bet ir užrubežiuose. Jos 
užduotis yra teikti tik aukš
čiausios rūšies muziką, ir tas 
atsiekta, o per tai ir organiza
cija pasiekė aukšto vardo.

Pirmutinis koncertas, sako 
Nikolai Sokoloff, bus tikra mu
zikos puota radio publikai.

Lietuviška Valgykla

MUSU KRIKŠČIONIŲ 
VARGŲ DIENOS

Kaunas. — Valstybės gy
nėjas patraukė “Darbinin
ką” (Kaune leidžiamą) tei
sman už straipsnį “Irgi tei
singumas”. Tas laikraščio 
numeris konfiskuotas.

“Ryto” redaktorių Dr. 
Bistrą buvo pasodinę sun
kių darbų kalėjimai! už ne- 
sumokėjimą “Rytui” uždė
tos 200 litų pabaudos.

Spalių 30 d. Kauno karo 
komendantas uždėjo “Ry
to” redaktorius Dr. Bistrui 
naują pabaudą 300 litų už 
žinutę “Nauji negirdėti pa
tamsių ritierių žygdarbiai 
Vilkaviškyje”. Ir “Rytas” 
tapo uždarytas vienam mė
nesiui.

Lapkričio 1 d. krikščio
nys į vietą “Ryto” išleido 
“Sutemos”....

Bistras buvo kr.-demok- 
ratų švietimo ministeris.

O Amerikoje tarp Lietu
vių bolševikai ir katalikai 
platina gandus buk dabar
tinė vyriausybė yra “kuni
gų”. Krikščionys atsiima 
savo, nes jie už menkiausi 
nieką, kuomet valdė, grus
davo į kalėjimą kiekvieną. 
Buvo areštuotas net dabar
tinis prezidentas, Smetona, 
už kunigams nepatinkamą 
raštą.

Krikščionys labai despe
ratiški: jie įtūžo kam ‘be
dieviai” valdo ir deda visas 
pastangas valdžią išniekin
ti liaudies akyse. K.

PARSIDUODA’
RADIO PARSIDUODA

Naujas 9-tubų Visas Elek
triškas Radio naujausio išdir
binio. puikiam Chinų žalio me
talo kabinete. Kaina $140, ati
duodama su tūbais tik už $110. 
Telefonuokit Gar. 8314J arba 
galima matyt pas

V. D. ŠTAUPAS
6704 Superior avė.

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 
Notara Zimerman, 1371 East 
105th 'st.

6824 Superior Ave.
Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
i šia patogia valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS
įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

T 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra pinku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalčs — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P h ar macai Con Saint 
Louis, U. S. A.

ČMadc b) 
Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. StfK.

-—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui' už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE 

Large Tube 

25*

KAS ŽINOT APIE 
TAI?

Esame pasiryžę išleisti 
vieno žymaus Varpininko, 
tėvynės darbuotojo, didelio 
valstybės vyro, a. a. Justi
no Zubricko-Turčinskio ra
štus. Tas darbas atlikti y- 
ra labai sunku, nes užsili
kusių velionies rankraščių 
labai maža, o visi jo eilė
raščiai išmėtyti įvairiau
siose Lietuvių, Lenkų, Ru
sų redakcijose. Tuo tarpu 
Kaune senesnių laikraščių 
visai nėra, o kitur jų' rasti

taip pat negalime. Norė
dami surinkti visus Zubric- 
ko raštus randame tik vie
ną išeitį. Kas žino praneš- 
kit kuriuose Amerikos kny
gynuose randasi Amerikos, 
dar iš spaudos draudimo 
laikų, laikraščiai arba kas 
turi jų kompletus, kad ga
lėtų mums šiame sunkiame 
darbe padėti.

Berods Zubrickas pasi

rašinėdavo pseudonimu Ju
stinas iš Turčinų, tat tik 
šiuo vardu eilėraščiai laik
raščiuose bus randami.

Prašytume žinias suteik
ti kiek galint greičiau, nes 
ateinančių metų pradžioje 
norime jau išleisti" jo raštų 
rinkinį.

Prašome siųsti adresu:
Stud. Cėsys, Kaunas,

Smėlių g. 8, butas 11.

SERGANTI ŽMONES S
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. *

Nuo Astmos
Ir Drugio

Kaip palengvint aršiausius atakus. 
Metodą duoda geriausias pasekmes.

Jei jus kenčiate Astmos ir drugio 
atakus; jei kvapas ilsta prie kiekvie
no atsikvėpimo, nepamirškite tuo- 
jaus kreiptis i Frontier Astma Co 
reikalaujant išmėginimo metodos 
kaip pasakyta, dykai. Nesvarbu kur 
jus gyvenate ar kur pagelbos jieš- 
koto po šj pasauli, reikalaukite pa
bandymo dykai. Jei jus kenčiate jau 
nuo seniai, kad ir nuo seniausių lai
kų ir bandėte visokias pagelbas pa
lengvinimui Astmos atakų ir dėl ne
suradimo pagelbos jau žudote viltį 
tik reikalaukite musų pabandymo 
dykai.

Tai vienintelis kelias, kuri galima 
surast į progresą, vedantis iš visų 
blogų padėčių, jieškant pasiliuosavi- 
mo iš Astmos priespaudos. Todėl tuo
jau atsiųskit reikalavimą dyko pa
bandymo, tuojau. Padarykite tai tuo
jau. Tūkstančiai kentėjusių tai pada
rė, kodėl nepadaryt, pabandyt pro- 
gresyviškuoju keliu einant pasijieš- 
kot pagelbos. Pasiųskite šitą kuponą 
šiądien. Ne vilkinkit.

DYKAI BANDYMO KUPONAS

FRONTIER ASTHMA CO., 
859-H Frontier Bldg. 
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

Raumenims
skaudant

Jaučiasi gerai ant nugaros 
inMiwi^-nia

Red 
stams
visose apticko- 
se. Gaminta 
Johnson ir 
Johnson, New 
Brunswick,N.J.

Itching Skin
Quickly Relieved
Don’t suffer with Eczema, Dandruff, Pim
ples, Blemishes and other annoying skin 
irritations. Zemo antiseptic liquid is the safe 
sure way to relief. Itching often disappear* 
overnight. Splendid for Sunburn and Poison 
Ivy. All druggists 35c, 60c, $1.00.

zemo
OfSdar

’WPolish

M°ps
DO THREE floor clean
ing jobs in one opera
tion—dust, clean, pol
ish with the improved 
triangular O-Cedar 
Polish Mop. Get one. 
Prices, 75c, $1, $1.25.

Dr. Smedley, garsus Specialistas 
su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, 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-Ray mašina 
ir kitais budais yra .beskausmis ir 
tokis tikras lead negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
i še gza m i nu o ja.

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž- 
sileiskit, nes musų laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos.

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

be jokio

Isstatymas savęs 
šaltam ir 

orui yra priežastimi 
tiškų skausmų

šlapiam 
reųma-

Reumatiški Skausmai 
persergėjimo užpuola tuos, kurie 
dirba lauke visokiam ore.

Kuomet pradedate jausti Musku
lą Skaudėjimą ar Sustingimą vik
riai patrinkite su PAIN-EXPEL-

LERIU. . Pridengkite skaudamas dalis su kavalkėliais flane
linio audeklo. Pats pirmutinis ištrynimas sumažins skausmus. 
Po keliu ištrynimų skausmas visai pranyks.

PAIN-EXPELLERIS taipgi pagelbingas nuo 
Pečių Skaudėjimo, Nusirausimų, Išsinarinimų, Iš- 
sitcmpimų, Influenzos. Neuralgijos, .Strėndieglio, 
Skaudami! Muskulų, Galvos Skaudėjimų, Peršali
mų, Skausmų Krutinėję ir t. t.

Nusipirkite bonką PAIN-EXPELLERIO šian
dien. Knygutė, paaiškinanti pilnus nurodymus jo 
naudojimo daugely atsitikimų, pridedama prie kiek
vienos bonkos. Persitikrinkite, kad gaunate tik
rąjį. Ant kiekvieno jo pakulio yra INKARAS.

Dvejopo didumo — 35c. ir 70c. bonkutes.

sę’Asa. mcHiTEift & co, 
QERRYANO SOUTH FJFTH STS.t^

j Dr. E. A. BAILEY * į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

4827 Central Avenue
= Kampas East 55th Street ■ t

Tel. Randolph 2306 Namuose: Cedar 1178

ž Specializuoju chroniškose vyrų ir moterų ligose. S
= Turiu visus moderniškus gydymo prietaisus irX- =

Ray įrengimus. Turiu 18 metų patyrimo. Pata- £ 
= rimai dykai. =
= Valandos, 10 ryte iki 12. Po pietų: 2—4 ir 5—8 v. =

~.llilHIIIIII!lllillll!lllilll!lll!ilillliillilllHlllllllillllllill»lllillh!iili:iltli:millllllllh~ 
txxxxxzxxjan^xxmLxxxzxxxxxxxxxxxszxxxrxxxxxsocixrixxi 

j SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ j 
; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos ;
J onranizacija Suvienytose Valstijose, ;
S kurios turtas viršija $1,000,000.00. C

t : Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 J
įl pomirtiniu. Pašalpų išmokėta $413,550.15. h
H ‘ ■<
J SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- „ 

imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikražti “T»- £
J vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kalnas J 
h F
h Pomirtiniai skyriai — $150. 300, 600 ir 1,060. !
f Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. :
h J
* Del platesnių informacijų kreipkitės šiu« airesnt .
* :
* 1 .ITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA į 
J 307 W. 30th Street New York, N. Y.
*
(XXXXaXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl
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Gerb. Spragilo Kellon e 
po Lietuva

(Tąsa.) das. Ale kad nereiktų pėk
štiems klampoti, p. Dėdelė 
patelefonavo Į Pagėgius p. 
Adomaičiui, parubežio pa
sų skyriaus užžiurėtojui, ir 
pasakė kas atvažiuoja ir 
kad duotų automobilį ir 
nugabentų mus į Bitėnus.

Iki traukinio išėjimo dar 
vėl apsilankėm pas pažysta
mus Klaipėdiečius ir apžiū
rėjom Klaipėdą. Ištikro, 

. kaip seniau Amerikoj bū
davo daug karčiamų tai 
Klaipėdoj matyt tiek daug 

į bankų, Lietuviškų ir Vokiš- 
1 kų. Ar žmonės Į juos pini
gus deda ar ima, net sun
ku suprast.

Rugp. 21 d. Atsikeliam 
ir ruošiamės kelionei. Apie 

; pietus traukinis išeina į Til
žę, Pagėgiai yra paskutinė 
stotis Lietuvos Nemuno pu
sėj nuo Tilžės. Už pustre
čios valandos laiko jau bu
vom Pagėgiuose. Važiuo
jam ir mislinam: Kas pa
sitiks mus, kaip pažins, 
mes jį pažinsim?

Bet kur tau: kaip tik 
lipom iš traukinio tuoj 
pamatėm p. Adomaitį 
susipažinom. Bet štai žiū
rim kad iš kito vagono iš
lipa ir pats Martynas Jan
kus su duktere, kuriedu ir
gi parvažiavo iš .Klaipėdos. 
Na tai ir visas pulkas tų 
kuriems reikėjo susitikti.

Sėdom į automobilį ir 
lekiam į Martyno Jankaus 
ūkę. Plentas labai geras, 
tiesiog kaip Amerikoj.

Kaip traukiniu taip ir 
automobiliu važiuodami bu
vusios Prūsų Lietuvos lau
kais matėm gražius javus, 
gražias bulves, gražius gy
vulius, muro trobas. Die
na buvo labai šilta ir žmo
nės kirto rugius.

Čia visame kame Vokie
čių kultūra: namai kaip 
reikia, ūkės tvarkingos, gy
ventojai reti. Arklius ma
tėm geresnės veislės, ne to
kius kaip daugiausia Lietu
voj vartoja su dideliais pil
vais, paprasčiausios veislės. 
Karvės taip pat daugiausia 
juodmargės ir trumpais ra
gais.

Davažiuot į Jankaus ūkę 
reikia paprastu keliu, išsi
sukus iš plento, taigi pra
sidėjo apie du ar trys kilo- 
metai prasto kelio, o ka
dangi vis lijo tai kelias bu
vo šlapias.

Kelionė i Rambyną
Rugp. 20 d. Per amžius 

Rambynas stovi ant Nemu
no kranto Lietuvos pusėje. 
Tai buvo senovės Lietuvių 
■šventvietė. Iš Palangos ne
toli, tik apie trejetas va
landų kelionės, tai važiuo
jam.

Šiandien apleidžiam Pa
langą, pilnas automobilis: 
Važiuojam mes, važiuoja 
Dikiniai ir vienas valdinin
kas su žmona iš Telšių. Jie 
visi vyksta i Klaipėdą ir 

' pasinaudoja proga su mu 
mis nuvažiuoti. Jie gryš 
tą pat vakarą atgal, o mes 
trauksim toliau.

Klaipėdoje dar1 turėjome 
reikalų ir nebuvo traukinio 
i Pagėgius tai nakvojom 
Klaipėdoj ir pasirengėm i 
Ram'byną važiuoti rytoj iš 
ryto.

Su Kapitonu Koškuliu iš
ėjom Į Klaipėdos pušyną. 
Tai verta matyti vieta. Pu
šynas Įrengtas Vokiečių, 
randasi šiaurinėj miesto 
dalyj netoli kareivinių. Pu
šynas toks švarus, be jokių 
krūmokšlio, kad per plonas 
aukštas pušis toli, toli ma
tyt. Žemė lygi ir jokio šla
pumo neužlaiko. Per ji ei
na gražus takai, ir Įreng
tas specialis kelias dvira
čiams važinėti. Ten nie
kam kitam nevalia vaikš
čioti. Dviratininkai moka 
tam tikrą duoklę to kelio 
užžiurėjimui ir turi tikrai 
puikų pasivažinėjimą, vie
ni arba su panelėmis.

Pušyne randasi kapai ka
re žuvusių Vokiečių, ir tie 
gražiai Įrengti, net smagu 
juos matyti, nors kapai nė
ra malonus vaizdas.

Viso pušyno neapėjom, 
perdidelis. Jis nueina iki 
jurų, bet užteko pasigerėti.

Toje pusėje pušyno kur 
kareivinės yra labai didelė 
aikštė, kur kareiviai niuš- 
travojami. Lyja, sniegti ar 
sala ar saulė kepina, pas- . 
kirtas laikas atėjo ir visi 
marš. Ėjimų laiku karei
viai turi numaršuoti dvi
dešimts kilometrų Palangos 
linkui, su visu sunkumu ant 
pečių kas tik kareiviui rei
kalinga karo laiku.

Kaip ėmė pasakot kokiais 
vardais vadinasi įvairiausi 
aukštesni karučiai, prade
dant tolyn nuo parasto ka
reivio, net nustebau! Nie
kad jų neatsimintum neuž
sirašęs. Ir tas prastas ka
reivomis turi kožnam gar
bę atiduoti. . . vargšo ran
ka gali paskausti bekilno- 
jant....

Susiėjom vėl su p. Dėde- 
z le, gubernatoriaus spau

dos refetentu, kuris tokius 
garsius rašytojus kai gerb. 
Spragilas pasitinka ir pasi
tarnauja.

Jis paaiškino kaip nuva
žiuot į Rambyną, arba pas 
Martyną Jankų, 
sargą Bitėnuose, 
gių nuvažiuosim traukiniu, 
bet iš ten reiks Į 
eiti pėkštiems kelias valau-! prieš kelis metus tarnavo

DIRVA

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

HITT AMD RUNN-- The "Sick Comniillcc" Were Very Thoughtful and Brought Along the Medicine , BY HITT

is- 
ir 
ir

pajūrio sargyboje ir turėjo 
susišaudymą su šmugelnin- 
kų laivu ir tada jam sušau
dyta koja ir prisiėjo ją nu
pjauti.

Martynas Jankus gyvena 
ant labai mažos ūkės, vos 
15 ar apie tiek margų. Vi
si jo vaikai išėję iš namu, 
kiti žuvę Vokiečių armijo
je. Su juo likus tik viena 
duktė, Elzė, kuri yra visa 
šeimininkė.

Laike karo, Jankai buvo 
Rusų užklupti, išvyti j Ru
sijos gilumą, po karo su- 
gryžo.

Kada dar Jankaus tėvas 
buvo gyvas jie turėjo dide
lę ūkę, ir gerai Vokiškai 
vedama ji buvo turtinga. 
Bet Martyno palinkimas į 
Lietuvystę juos nuvarė nuo 
koto. Iš pat jaunų dienų 
Martynas ėmėsi dirbti už 
savo tautiečių laisvę ir kul
tūrinimą, įsteigė spaustu
vę, leido knygas ir laikraš
čius. Visi esat skaitę kny
geliu spausdintu Bitėnuose . c
— tai vis buvo Martyno 
Jankaus darbas. Kada Ru
sų Lietuvoje buvo spauda1 
užginta, darbo ėmėsi Prū
sų Lietuvoje, ir Jankus va
rė per rubežių. slaptai Savo 
veikalus.

Jankus pradėjo leisti lai
kraštį “Ūkininkas”, prie 
kurio vėliau prikvietė Dr. 
Basanavičių, paskui Vincą 
Kudirką rašyti. Vėliau iš- 
leidinėjo “Varpą”, vis Jan
kaus spaustuvėje, jo pas
tangomis, o kad tas viskas 
reikalavo pinigo ir nebuvo 
gaunama iš Lietuvos gana, 
Jankus ėjo į skolas ir ant 
galo turėjo prarasti dali 
savo žemės. Spaustuvės 
dabar jau neturi, bet vėl 
nori užsidėti, nors yra 70 
metų amžiaus.

Jankus tik pora savaičių 
prieš musų atsilankymą ap
vaikščiojo savo 70 metų su- 
kalktuves. Rodė kokias do
vanas gavo nuo draugų pa
triotų ir organizacijų. Su
kaktuvėse dalyvavo daugis 
inteligentijos kas
atvažiuoti. Važiavo ir gu
bernatorius Mei'kys, Klai
pėdos krašto valdytojas, 
bet jie automobilyje apvir
to ir gerokai susižeidė.

Jankus sveikatoje toksai 
tvirtas kad išrodo vos per 
50 metų žmogus. Jeigu ne
tikėto kas nepakenks jisai 
dar gyvens 20 metų.

Pasakojosi kad Klaipėdos 
krašto Lietuvių padėtis la
bai sunki, Vokiečiai juos 
slopina kiek įmanydami. Iš 
savo pusės Lietuviai dirba 
noriai. Vadus turi tokius 
kaip Adomaitis, Ševčiukas 
(šis nuo Biržų, pas Jankus 
gyvena ir yra Nemuno ru-

tu žmonių laiškų padovanc- ",bežiaus sargybinis, šmugel-1 tystę, važiavo į Klaipėdo: 
ninku gaudytojas; Jankus ’ 
pasakojo 'kad Ševčiukas la
bai griežtas savo pareigose 
ir ištikimas valstybei; jau
nas, Adomaičio metų, stip
rus vyras). Su jų pagalba 
suorganizuota Šaulių bū
riai, viso Šauliu turi 2,000mosi. T_  „„„.1 __________  ___ ,_ ________
narių, kurie stotų kovon jei;plento gilyn į Lietuvą nuolbyno lankytojų. Viena kny-l 
Vokiečiai norėtų Klaipėdos [ Martyno Jankaus. Dvare j ga ruošiama Maž. Lietuves

jo “Dirvos” Redaktoriui.
Jankaus namas išpuoštas 

Lietuvos ir Mažosios Lietu
vos vėliavomis. Ši vėliava 
yra Žalia, Balta, Raudona. 
Ant sieinos 'kabo ir Vytis,

kraštą. Bet vietoj aplan
kyt Martyną Jankų, Ram
byną ir bendrai Lietuvius 
ūkininkus, prezidentas nu
važiavo į svečius į Vokiečio 
kryžeivio, amžino Lietuviu 
priešo, dvarą, ir ten vaisi-; o skryniose yra knygos uz-1

Tas dvaras stovi už laikomos pasirašymui Ram-I

kraštą vėl pasiimti.
Apie Prez. Grinių

Martynas Jankus buvo 
labai įžeistas buvusio Pre
zidento Griniaus. Socialis
tų gyrimaisi tos valdžios 
demokratiškumu pasigyri
mu ii' lieka. Grinius, 1926 
metais, užėmęs pveziden- kitų.

| mat poniškiau, nes tas Vo
kietis turi 12,000 margų že
mės.

Jankus aprodė turimus 
pas save anų senų laikų mu
sų veikėjų laiškus ir rank
raščius: Kudirkos, Basana- 

6 vičiaus, Žiliaus, Vileišio ir 
Varpininkų. Keletą

istorijai surašyki, antra at-i 
Šliaukantiems. Tą parašu 
knygą tik ką naujai įsitai
sė ir sakė pakiš po aukuru 
Rambyne tam tikrai išbū
davote j e skylėje, ir tik kas 
metai per Jonines atkas ir 
duos pasirašinėt svečiams.

galėjo

Naujo 
Queen

Stailo Pearl 
Koncertina

$

104 Raktai, Oktavos, Triple 
ir Quadruple, su Fret-Work ant 
abiejų pusių, išduodančiu labai 
garsų

Tik
Folio
solo, su Orkestros

Katalogas 

WTAI-ELSMC C0. 
4639 So. Ashland Ave.

CHICAGO, ILL,

toną, 
išspaudinta! 
No. 2 del

Lietuviška
Koncertinos 
Raktu. 
Dykai

(Bus daugiau)

Nerasit gražesnės dovanos savo draugams Kalė
doms kaip ši puiki apysaka? Visi ją pamėgsta 
kas tik gauna paskaityti. Tinkamiausia jauni
mui ir suaugusiems čia ir Lietuvoj. Išsirašykite!

Nieko panašaus savo gyvenime neskaitėt — ir ne- 
gausit paskaityti jeigu praleisk neįsigijo “JUODA KAR
ŽYGĮ”.

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.

šerno Brolio Vaikas
Išsišnekus, paaiškėjo kad 

šis jaunas Adomaitis, vardu 
Juozas, yra nuo Vilkaviš
kio, ir Amerikos Lietuvių 
rašytojas, Dėdė Šernas-A- 
domaitis, yra jo dėdė. Juo
zas irgi mėgsta rašinėti ii 
kaip ką išleidžia.

Pas Jankus buvo ir jis ir 
kalbėjomės visi. Adomai
tis yra vienkojis, kairė koja 
yra pridėta ir gali pavaikš
čiot. Jis yra jaunas apie 35 
metų vyras, dalyvavęs ko
vose už Lietuvos laisvę, o 
kojos neteko susišaudyme 
Baltijos juroje su alkoholio 

į Bitėnus, šmugelninkais. Adomaitis 
ias valan- nrips kplis mpf.iiR farnavn

“JUODAS KARŽYG1S” yra tai apie prietikius vie
no jaunikaičio milžino, kuris iš paprasto girių, sargo pa
tapo garsiu karo vadu, o ant galo ir didkunigaikščiu ir ka
ralium dviejų didelių valstybių. Tai yra tolimos senovės 
pasaka apie to jaunikaičio prietikius narsiuose darbuose 
ir meilėje, apie jo pergyvenimus karuose ir tarp moterų, 
kaip jį mylėjo kunigaikščių dukterįs už jo gražumą ir nar
sumą, kaip jam visur sekėsi, kaip pagaliau buvo privers
tas apleisti savo šalį delei pavydaus kunigaikščio sunaus, 
ir kaio jis iškeliavęs svetur susitiko paslaptingą moterį, 
kuri jį ir kuris ją pamilo be jokio apmąstymo, ir kas pas- 

. po to dėjosi.

Veikalas išviso turi 414 puslapių ir daugybę paveik- 
. Išleistas dviejose knygose, aiškiu gražiu druku, pir- 

knyga talpina 188 puslapius, antra 226 puslapius.

KAINA UŽ DU TOMU tiktai $1,25

KRAFT-PHENIX
CHEESE CO?4PANY

įj

203? 
©vea? 

SS yeas>s 

IBS ounces for

KC
kui

slu.
ma

(double acting)

USE LESS 
than oi tiigfa prised brands 
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY ---------‘ • U U N U 5
OUR GOVERNMENT į

--------------

Rambyno 
Iki Pagė-

Su pinigais pridėkit ir savo aiškų adresip

6820 Superior Ave.
<■

X
Rand. 7906

C. F. PETRAITIS, Prop.

Dry Cleaning Go.t
6702 Superior Ave., j

Cleveland, Ohio

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

All druggists 35c and 65c jars and tubes. 
Children’s Mustsrolu (wilder form) 35c. 

Better than a Mustard Plaster



8 D I R V A
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!Cas Girdėt Clevelande-ApieJiokese
6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 'j

----------- --------------------- ------- ----- *---------------
SLA. 14-tos kuopos susi-' Bolševikų vajus. Po dar- 

rinkimas įvyks Gruodžio 5,bininkų namelius landžioja 
d., nuo 7:30 v. vakare, Lie-į keletas vietos 
tuvių salėje. U 
mas bus svarbus, bus ren-lrie neva renka prenumera- 
karna kuopos valdyba 1929’tas komunistų laikraščiu 
metams, i 
nariai pajinis po bausme.

Seki’. A. M. Šmigelskis. į nepagalvoja kad tai yra di- 
HįįMS ——-— ---- ’džiausi išnaudotojai kurie

80 lakūnų. Clevelande 6 iš tų penkinių gyvena. Ki- 
d. Gruodžio viešės 80 įvai
rių šalių žymiausių lakūnų 
nuo 54 tautų. Jie yra už
kviesti į ruošiamas 25 me
ti] sukaiktuves kuomet pir
mu kartu pakilo į orą Or
ville Wright su naujai iš-'kinę.
rastu oroplanu. Ta proga Darbininkai turi žinoti 
pasinaudoja Clevelandas ir kad komunistų laikraščius 
užsiprašo lakūnus pas sa-, dykai siuntinėja visiems ži-

Jie dalyvaus ir Chica-j nomiems biznieriams ir va- 
Į dinamiems buržujams ku- 
’ rie gali užsimokėt. Kodėl 

didelę dirbtuvę, iš prasto darbininko išlupa

dykaduonių
Šis susirinki-’ bolševiku ir bolšėvikiu, ku-

Už neatsilankymą' ir vilioja iš darbininkų pen-
1------- ikines. Darbininkai visai

tas darbininkas neturi už 
ką nupirkti basam vaikui 
poros avalų šalčiui užėjus, 
o tie savo gabiais liežuviais 
prikibę prie moterų, vyrui 
išėjus į darbą, išvilioja pen-’

ve.
go j oro ekspozicijoj.

Statys . .
Chase Brass Co. iš Water-, penkinę, o ne dykai atsiun- 
bury, Conn., ruošia statyti čia kai]) aniems?
savo $1,000,000 vertės dirb-į Tokius dykaduonius vy- 
tuvę. kit laukan iš namų ir pasi-

laikykit penkines sau.
Komunistų laikraščiai sa

ko kad kiti darbininkus iš
naudoja. Bet didžiausi iš
naudotojai yra patįs komu
nistai, o tie kurie duoda 
jiems pinigus yra išnaudo
jami. Pas komunistu yra 
tik dvi klesos: išnaudotojai 

! ir išnaudojamieji.
I O labiausia tuo užsiima 
1 ir iš to gyvena du iš “ro
jaus” parbėgę, Maskvos žu- 
likysčių prisimokinę “dar
bininkai”.

Ar matėt kitur kur tokį 
išnaudojimą ir tokius aki- 

| plėšas išnaudotojus kaip 
:yra komunistai? Jokia šei
myna negali pabūti rami, 

į tuoj atsivelka ko'k's dyka
duonis ir neina laukan iki 
neišvilioja penkinės “darbi-į 
ninkiškiems” reikalams. Lai 
jie eina į dirbtuvę ir užsi-. 
dirba, žinos kas yra darbas

Ė

Kita ekskursija, 
lis teiraujasi ar 
rengs ekskursiją į Lietuvą 
ateinančią vasarą. Taip, 
ekskursija bus ruošiama ir 
neužilgo bus paskelbta apie j 
tai plačiau.

Dauge 
‘Dirva’

Pieno stoka. Miestui sa
ko prisieis pieno stoka, nes 
Ohio valstijos pieno prista
tytojai negauna gana pieno i 
ir jieško pirkti net kitose 
valstijose.

Reikalauja didinti kalėji
mą. Kadangi Ohio valstija 
per pastarus keturis metus 
sugyveno 75 nuoš. padidėji
mo prasižengėlių, valstijos 
viešos gerovės direktorius 
nori kad valstija paskirtų 
$500,000 įrengimui naujos 
pabaudos įstaigos. Dabar 
valstija turi 24 tokias įstai
gas, kurių užlaikymas atsi
eina po apie $13,000,000 į 
metus.

Keturiose didžiose vals
tijos pabaudos įstaigose 
nusižengėlių turėta 1924 
metais po 4,963 j dieną, šį
met Spalių mėn. jų išpuolė 
po 8,254 į dieną.

r ko pinigas vertas.

SLA. 136-tos kuopos su- 
Gruodžio 

vakare. 
Nariai 

nes bus 
sėkan-

sirinkimas Įvyks 
5 d., nuo 7:30 vai. 
6121 St. Clair avė. 
malonės susirinkti, 
■rinkimas valdybos 
tiems metams.

Org. St. čerauka.

Daug siunčia pinigus < 
etuvą per “Dirvos” agen- 

nes 
ypač 
nuo

turą, prieš Kalėdas, 
gauna iš savo giminių, 
iš šiaurinės Lietuvos 
Latvijos' parubežio, kad ji 

nieko nedavėlaukai visai
Reikia apsiir 
nius. algas, t 
parduoti.

Kurie dar 
siųsti pinigai nueis anksti 
prieš Kalėdas.

“Dirvos” ofisas atdaras 
iki 8 vai. vakare.

neturėjo

itą. Musų bolševikeliai 
ro smarkius manebrus

CGANI-T!'-NA!-’, SU FELICElI
ŠĮ PENKTADIENĮ i|

Musų smarkuoliui Gan-lg 
■šonui pasitaiko proga pasi-'H 
rodyti ką jis gali prieš tik- 
rai gerus, pirmaeilius pra- r 

; garsėjusius Amerikoje irn-į 
tikus. Marotta, pats būda-' 
mas Italas, pakvietė Gan-, 
šonui savo tautietį, Tony, 
i'elice, iš New Yorko. Gan-į^ 
sonas varžosi su Komaru 
už Lietuvių čampionatą, o;| 
Felice, būdamas milžinas ir - 
dar jaunas imtikas, sakoj

I kad Italų čampiono vardas 
.jam greitu laiku pateks.

Gansonas sveria 207 sva-

dulkes ir Gruodžio 5 dieną 
paimti kuopos valdybą į sa
vo rankas. Lendžioja net 
po namus ir savo agitaciją 
varo. Jeigu tautininkai at
eis j susirinkimą kitą tre
čiadienį, Gruodžio 5 d.. ka
da bus rinkimai, bolševikė- 
liai nieko prieš juos negi
liuos. Saujelė rėksnių tik 
tada laimi kuomet tautinin
kai patingi lankyti mitin- poroje, 
gus. špokas. o.;].-

“Dirvos” vakaras su Pa
langos naujenybe ruošia
mas Sausio 6 d. Lietuvių 
salėje. Tai bus koncertas, 
dainos, dalyvaus 105 meti] 
jaunikaitis Skinderis, arti
stas St. Pilka, ir dar kas 
naujo, apie ką bus praneš
ta vėliau.
Vėl “Dirva” gavo nauju ia 

bai gražių Vanagaičio 
rekordų su pane

lėmis ir ponai
čiais Įdai

nuotu !

SVARBU VISIEMS 
LIETUVIAMS ŽINOTI

da sax i nu 
draugai nu 
gų p radi 
dovanas

. kainomis. Laik 
!i;i (Wrist Watch)

.r prieinamo 
vi žiu, L.iikro 
Rašomų plun 

. ■ i ; viso

net 215.

keliose pirmesnėse imtynė
se Clevelande, kibdamas į 
pačius didžiausius imtikus.

Gansonas jau trys imty
nės pagretu nugalėjo savo 
priešus. Gansonas skaito
si vikriausias iš visų sun
kiųjų imtikų kokius dar šį
met teko au litorijoj maty-

Jiedu imsis paskutinėje]

Aleliunas
Kazys Aleliunas iš Pitts- 

burgo taip gerai pasirodė 
pereitą sykį prieš Gansoną 
kad Marotta užkvietė jį vėl 
ir suporavo su jaunu vieti
niu milžinu, Oscar Kohl, ši 
pora taipgi bus nepapras
tai žingeidi. Tai bus pir
mas to jauno Vokiečio pa
sirodymas su geru ristiku, 
o Aleliunui rimtas priešas 
sunkaus svorio, 200 svarų.

.i savo Automo-

! ONAS po S 1.00.
plačiai išbandytas 
rikę chemiška:', iš 
tcmobiliams nuo per-

po

>rie jokiu mums žinomi] 
i nekaista prie papras- 
nobilio karščio. Garan- 
nuo išgaravimo ir ne-

: i

kr < -i</■'•

Kalėdų Diedukas sako: Dabar laikas siųsti i Lietuvą Kalėdų Dova
nas. ■— Ateikit i “Dirvos” Agentūrą ypatiškai arba prisiųskit per 

paštą kiek norit kad jie gautų. Atdara iki 8 vai. vakarais.
682C Superior Ave. Cleveland, O.
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,ck Ganson. kuris susikimba 
su italu Felice penktadieni

bent vienu kas tik yra gy
vas kumštynių lauke.

Dempsey sutiks su Shar- 
kiu, jeigu tikrai gryš,- bet 
atsisako muštis su negrais.

Gruodžio 10 d. Sharkey 
turi pirmas šios žiemos 
kumštynes su Arthur De 
Kuh Bostone.

GARSINKIS
I “DIRVOJE” |
i i

GAVO

CIevelando miestas sko
lingas $879,408 Ohio valsti
jai mokesčių surinktų už 
bausmes iš degtinės parda
vinėtojų CIevelando teis
muose. Tiek pinigų prigu
li gauti valstijos iždan už 
laiką nuo 1922 iki 1926 me
tų. Mat, Įstatymas reika
lauja kad bausmių dalis 
butų atiduota valstijai.

Ohio vaisi, pereitą sek
madieni, prasidėjus pirmam 
šalčiui ir sniegui, automo
bilių nelaimėse užmušta 13 
ypatų. Youngstowne užsi
mušė Edvardas Kubilis, 
metų amžiaus.

22

20-tos TMD. kuopos na
riai neužilgo sulauks nau
jos didelės knygos, “Hygie- 
na arba sveikatos mokslas” 
kurią parengė Dr. J. Šliu
pas. Knyga apie 400 pus
lapių, su daug paveikslų.

Tokią knygą norės gauti 
kiekvienas Lietuvis, bet tik 
TMD. nariai tuo tarpu te
galės gauti, nes knyga nau
jai išleista ir dar Ameriko
je niekur negaunama.

Kurie nesumokėjot savoj 
Baigsis Gr.1 mokesnių galit tą padaryti.

A. M. Šmigelskis, sek.
iĮiiliiiiiiiliiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiEiiiiiiitiiiiir

SLA. 136-tos kuopos lin
ksmas vakaras įvyksta 1 d. 
Gruodžio, šeštadienio vak., 
nuo 7 vai., Grdina salėj, 
6121 St. Clair avė. Bus 
delis ir linksmas balius 
dovanomis.

/.ul ių, kryželiu. I oilet Setu. Elek- 
trikiniu prosui geriausio išdirbinio, 
ir daugybė visokiu dalykėlių nau 
jausies mados.

TAISAU
Laikrodėlius, 
visokius žiedus, 
žiedus padarau baltais, 
mantus ir kitokius graždaikčius.

Per daug metų patyręs savo pra
ktikoj, atlieku darbą geriausia ir 
teisingiausia ir už viską pilnai at
sakau.

Maloniai kviečiu visus senus pa
žystamus ir nepažystamus, draugus 
r naujus kostumerius.

V. D. Štaupas, Jeweler 
6704 Superior Ave.

A -t š A į. L b -M L L s A A

ute nobilio daliai. Vieno 
pripylimo užtenka visai žiemai. 
Kreipkitės pas P. Vasiliauskas 

6820 Superior avė.

di-
su

Bazaras. Lietuvių baž
nytinėj salėj Lapkričio 25 
d. prasidėjo bazaras para-j 
pijos naudai, r'-
2 d.

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 treči dieniais 10 iki 12 dienų.

TELEPHONES:
Office: RAndolph 5703 Ros.: KEnmore 1670
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LAIKRODŽIUS
Grafofonus, Akinius, 

geltonus šliubinius
Įdedu dei- Tel- CHerry 2370

P. J. KERŠIS
baipęs Teisių Mokyklų Cumber
land Universitete, darbuojas bu 
Teisių Ofisu advokato
Anderson & Marriott 
308 Engineers Bldg, 

kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimą.

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 personališkumą — kas 
yra ideališkiausia dovana Kalėdoms.

Niekas kitas taip neatsako, taip ne
pritinka kaip Fotografija,

East 79th St, Photo
A. S. Bartkus

Studio
H97 E. 79th St

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Gene.rališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 

kuo j am, išleidžiam ir aukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

JACK SHARKEY PASLj 
RAŠĖ TRIMS MUŠ- ( 

TYNĖMS
Amerikos laikraščiai vėl j 

subruzdo rašyti patyrę kadį 
Buckley, Jack Sharkio ma-j 
nadžeris, pasirašė su pro- 
moteriu Tex Rickard trims 
Sharkio muštynėms su kuo 
nebūt ateinantį pavasarį.

Paskilbo ikad gryžta į 
kumštynių lauką Dempsey, 
buvęs čampionas, ir tuojau 
Buckley gavo sutartį su 
Rickardu kad jeigu tiktai 
Dempsey stos vėl muštis, 
jis turi stoti prieš Sharkį.

Taigi Sharkey vėl pasto
ja kelią visiems kas tiktai 
nori prasimušti į čampio- 
nus. Pats jis irgi varosi iri 
sako yra gatavas stoti su1

VOKIETIS PRIEŠ KOMA
RĄ NEATSILAIKĖ

Pereitą penktadienį mie
sto auditorijoj galutinose 
už pergalę imtynėse Koma
ro su Vokiečiu Hans Bauer, 
Komaras išėjo laimėtoju 
pagirdydamas Vokietį du 
sykiu pagretu.
į 1 valandą ir 26 minutas, 
antrą sykį i 3 minutas, nes 
Vokietis buvo visai nuvar
gęs.

Gansonas apsidirbo- su 
aismanu Noewer į keletą 
minutų. Pirmoj poroj ri
tosi du lengvo svorio vy
rukai.

Pirmą syki

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

Marijona Kuškienė Lt. 
Jonas Vidugiris .........
Elzbieta Sudeikienė .. 
Mykolas Judickas .... 
Petras Gurskas .........
Teklė Dapšienė .........
Marė Eimutienė .......
Petras Tamkus .........
Juzė Vilčinskienė ....

150 
100 
150 
500 
200 
200 
250 
400 
150

Dabar laikas siųsti Kalėdų 
dovanas. Kreipkitės 

“Dirvon” tuojau.
Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra 
6820 Superior Av. Cleveland, O.

Naujausi Lietuviški
Rekordai Columbia.

10 inch 75c.

16109-F

16110-F

16111-F

K. E. YOCHUS
6907 Superior Ave.

Duokit išvalyt ir išpro
syt 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

Siutas prosyt
Kelnės prosyt

Moterims
Moterų fur coats 

lyt ir išprosyt
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.

16112-F

16113-F

16108-F

16107-F

16106-F
50c 
45c 
20c

išva-
1.50

: PARSIDUODA PIGIAI 
; Rezidencija seno Clevelandie-
• čio tautiečio P. Akšio; pardavi- 
I mo priežastis tikiu visiems ži- 
; noma. Yra vienas akras že- 
; mes, 8 kambarių namas, mau-
• dynė, anglių fornasas, elektros 
I šviesa, 3 garadžiai, vištinyčia, 
I karvės staldas. Ketvirta dalis 
; akro jauno užaugusio sodo, už- 
: tektinai sau vynuogių (grėp- 
’ sų), daugybė gėlių, puse akro

geros žemės daržovėms. 5 mi- 
nutos iki mokyklos, 2 minutos 
iki įvairių krautuvių, vieta ra
mi ir naudinga ramiam svei
kam gyvenimui. Lietuviui par- 
siduos su Įmokėjimu $2,000, li
kusieji lengvom išlygom, 6%. 
Interesuojanti platesnių žinių 
kreipkitės prie:

P. MULIOLIS
1306 East 68th. Street.

16102-F

16103-F

16104-F

16105-F

16100-F

f ’ TRUBADŪRŲ KVARTETAS
Su Orkestros Akompan.

į Tyliąją Naktj
i Rami Naktis
r TRUBADŪRŲ KVARTETAS IR SOLISTES

Su Orkestros Akompan.
I šventoji Naktis, Pirma Dalis (M. Petrauskas)
l šventoji Naktis, Antra Dalis (M. Petrauskas)

r MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader. Singing by A. šaukevicius

Į Vilniaus Polka
l Petronėlės Polka

r MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader

> Magdės Polka
l Medžiotojo Valcas

[ LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
-j Puiki Porelė, Polka
' Šešupės Bangos, Polka

f OPEROS ARTISTE, LIUDA SIPAVIČIŪTE, Contralto
I Bėda, Kad Giltinė Ne Edą
Į Vasaros Naktys

( “UFA” CHORAS, Brooklyn, N. Y.

{Vadovauja ir akompan. Vladas Žukas 
Dzimdzi-Drimdzi (Muzika Vanagaičio) 
Nesivalkiok Tu Nakčia

f JONAS BUTĖNAS, Baritonas
Į Fordukas, Part 1.

Fordukas, Part 2., Jonas Butėnas, Baritonas
l ir Mariona Strumskis

KAZYS J. KRIAUČIŪNAS, Tenoras.
i Aš Bernužis Bernužėlis (Kom. A. Vanagaičio)
[ Oi, Broliai Broleliai (Kom. A. Vanagaičio)

f OPEROS ARTISTE LIUDA SIPAVIČIŪTE, Contralto
j Kad Mes Gėrėm Midų Alų
[ Oi Kas? (S. Šimkaus)

f LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

I Panemunės Gegutė, Polka
Sprogsta Medžiai, Dygsta Žolės, Polka

COLUMBIA LIETUVIŲ ORKESTRĄ
Zanavykų Prašmatnybės, Polka
Dzūkų Dzyvai, Polka

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Polk* , 16098-F .'
Lietuvaite, Polka • Zanavykų Polka

Schubert Centennial- Organized bų Columbia Phonograph Compaiuj

Pirkit šiuos rekordus iš Savo artimų pardavėjų 
arba užsisakykit paštu. Reikalaukit Katalogų.
Columbia Phonograph Company

1825 E. 18th Street Cleveland, Ohio

Columbia^-Records
Vi va*• tanai Recording 

The Record* 
■withoat Scratch

Made the New Wat]
H®/ Electrically

Visus šiuos rekordus galite 
gaut “Dirvos” Krautuvėje 

“DIRVA
6820 Superior Ave.


