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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Meksikoj naujai išrinktas 
prezidentas Gil pasiryžo 
patvarkyti Įstatymus pagal 
kurių darbininkai turės vi
sas teises kokių kitose ša
lyse tik geidžia turėti. Jo 
programas duoda darbinin
kams teisę organizuotis ir 
streikuoti, užgina vaikų 
samdymą, jauni turi mokė
ti skaityt ir rašyt pirm ne
gu dirbs, Įveda 48 valandas, 
algos turės būti nustatoma 
kas trys mėnesiai pritaiko
mos prie pragyvenimo kai
nų; darbininkai turės apsi
drausti sveikatą ir gyvas
tį; moterims nevalia dirbti 
naktimis ir jos turi būti ap
rūpintos laukiant kūdikį: 
jei darbininkas butų išvaro
mas iš darbo gali reikalau
ti užmokesnio už tris me
nesius, dirbtuvė jeigu už
sidarys turi duoti darbinin
kams iškalno žinią per mė
nesį laiko, darbininkų dis- 
triktuose nevalia atidaryti 
karčiamų ir gembleriavims 
vietų, ir tt.

Tokį prezidentą bolševi
kai turės nuversti, nės jis 
sugalvojo 'geriau dar ir už 
komunistus.

Automobilių išdirbystės 
šioje šalyje giriasi šių metų 
didele produkcija. Pasku
tinis šių metų mėnuo taip
gi bus veiklus.

Erie, Pa. — Laive spro
gus garo katilui užmušta 
du darbininkai ir du sužei
sta.

Yorkville, O. — Kasykloj 
sužeistas, nuo žaizdų mirė 
vienas darbininkas. Jis y- 
ra ketvirtas miręs toj ka
sykloj po to kai streikuo
janti angliakasiai gryžo Į 
darbą.

Lima, Peru. — Keturias 
kasyklas užtvino vanduo ir 
uždarė išėjimą 40 darbinin
kų. Trylika darbininkų iš
gelbėta ir stengiamasi gel
bėt kitus.

Bogota, Colombia. — Ki
lo streikas 30,000 plantaci
jų darbininkų, kurie reika
lauja didesnių algų. Vaisių 
augytojai šaukiasi valdžios 
pagalbos. Streikeriai ardo 
gelžkelius ir pjausto telefo
nų ir telegrafų vielas.

KITOS VALSTYBĖS 
IRGI NEGALI UŽ

TVIRTINT
Suv. Valstijų senatas tu

ri prieš save Kellogo pak
tą, kuris reikalinga užtvir
tinti kad tokiu budu visos 
valstybės nusmelktų karus 
kaipo valstybinę įmonę iš
rišimui nesusipratimų.

Penkiasdešimts aštlionibs 
valstybės tą paktą pasira
šė, reikia tik kad pati Ame
rika, kurios žmogus doku
mentą pagamino, pilnai ji 
priimtų.

Kitos valstybės, nors pa
sirašė, laukia iki Amerika 
tą padarys ir užtvirtins, ta
da ir jų seimai užtvirtins.

KRAUTUVĖS VIENIJA
SI

22 didelės senos Ameri
kos parduotuvės po dide
lius miestus jungiasi Į vie
ną milžinišką organizaciją. 
Pirmoj vietoj tų krautuvių 
stovi Jordan Marsh Co. iš 
Bostono, viena iš didžiau
sių Nauj. Anglijos krautu
vių, įsteigta 75 metai atgal. 
Visų jų bendra metinė api- 
varta butų $1,000,000,000.

DURNI IšMISLAI
Frankfurt, Vokietija. — 

Čionai teatre statyta Wal- 
teo Hasenclever veikalas 
vardu “Vedybos Padarytos 
Danguje”. Veikale Dievas 
perstatoma golfinėse kel
naitėse, danguje groja sak
sofonais, yra radio ir kito
kie niekai. Veikalui įsiėjus, 
publika pradėjo kelti riau
šes, nes tai labai paikas da
lykas. Tikybiniai žmonės 
teatre paleido akis ėdan
čius gazus ir publika bei ak
toriai turėjo išbėgioti.

DIDELĖS NELAIMĖS 
AUTOMOBILIAIS

Washington. — Lapkri
čio mėnesio bėgiu 77 dide
liuose miestuose Suv. Val
stijose automobilių nelai
mėse užmušta 737 ypatos, 
toli daugiau negu kitą ku
rį paskirą mėnesį.

Spalių mėnesį užmušta 
buvo 621 ypata.

Kitas didžiausias nelai
mių mėnuo buvo 1927 me
tais Spalių-Lapkričio bėgiu, 
kuomet užmušta 684 ypa
tos.

Suv. Valstijų viešų bu
dinki] statymui, kurių pro
jektai jau išdirbta, reika
linga $23,040,000, kurios 
sumos reikalaujama iš kon
greso, kad darbai nebūtų 
sutrukdyta. . , .

RADO MOTERIES LA
VONĄ

Uniontown, Pa. — Neto
li čionai kelyje rasta lavo
nas jaunos nežinomos mo
teries. Manoma kad ji bu
vo užmušta ir iš automobi
lio išmesta. Jos rubai be
veik visai nuo jos nuplėšy
ti, galva, rankos, kojos ir 
pečiai sudaužyti.

PERSERGSTI NUO IN- 
FLUENZOS

Washington. — Valdžios 
sveikatos biuras išleidžia į 
visą šalį persergėjimą jog 
reikia apsižiūrėti nuo ap- 
sirgimo influenza, kuri ap
sireiškė pietinėse valstijo
se. Serga apie 15,000 kiek 
žinoma, ir daug nežinomų. 
Miršta iš jų labai mažai.

TAUTU SĄJUNGOS TA
RYBOS POSĖDIS

Lugano, Šveic. — Gruo
džio 10 d. prasidėjo Tautų 
Sąjungos Tarybos 53-čias 
posėdis.

j Svarstymui paimta neuž
baigtas Lietuvių-Lenkų ir 
kiti politiški klausimai bei 
opiumo šmugeliavimo kon
troliavimo klausimas. Suv. 
Valstijos atsisakė dalyvau
ti sumanytoje opiumo tary
boje, todėl Europos ir kitų 
kontinentų valdžios svars
to tarybos sudarymo klau
simą tarp savęs.

13 SKUSTUVO AŠMENŲ 
PILVE

Washington. — Vienam 
jurų žibintuvų komisijonie- 
iriui padaryta operacija iš
ėmimui iš vidurių 13 skus
tuvo ašmenų ir gydytojai 
sako jis nemirs nuo to.

VAIKAS NUŽUDĖ MO
KYTOJĄ

Sheridan, Mich. — Moki
nis, 15 metų vaikas, užmu
šė akmeniu mokytoją, 27 
metų, už tai kad ji trys 
metai atgal jį buvo apkū
lus. Jis tada dar nebuvo 
gana tvirtas ir laukė kol 
paaugs, nešiodamas kerštą 
prieš ją visą tą laiką.

Jam pasitaikė važiuoti su 
ta mokytoja ir vaikinas iš
vežė ją link ežero ir ten su 
akmeniu sudaužė galvą, ak
menį Įmetė į ežerą, o lavo
ną paliko. Radus ją, pra
sidėjo klausinėjimai ir tuoj 
susekta kas su ja paskiau
sia matyta. Vaikas klausi
nėjamas prie žudystės pri
sipažino.

BESARABIJAI GRE
SIA BADAS

Kišinev, Rumanija. —Du 
praeitus metus Besarabijoj 
javai neužderėjo, ir ta' sri
tis. kuri būdavo “Europos 
javų aruodas”1'šiandien yra 
užleista ir laukia bado, šią 
vasarą javus išdegino kar
ščiai. Dabar užstojo nepa-
prasti šalčiai ir gilus snie
gas ii' žmonės įpuolė j des
peraciją. Žmonės miršta iš 

1 priežasties stokos grudų ir 
valgymo visokių žolių ir 
šaknų.

Nauja kaimiečių valdžia 
Rumunijoj nežino kas da
ryt, valdžios iždas tuščias.

AMERIKOS VATOS 
DERLIUS

Washington. — Suv. Val
stijų vatos augytojai šįmet 
turės 14,373,000 rišulių va
tos, apie pusantro milijono 
rišulių daugiau negu per
nai.

NUŠOVĖ VYRĄ IR PA
BĖGO

Canton, O. — Gruodžio 6 
d. nežinoma mergina atėjo 
pas namus tūlo Fearn, 35 
m. vedusio vyro, ir išsišau
kus iš vidaus šešiais šū
viais ji nužudė. Po nušo
vimo, ji dingo iš miesto ir 
iki šiai dienai dar nesuran
dama.

Tas vyras buvo pasitu
rintis anglies prekiautojas. 
Mirdamas, dar spėjo pačiai 
pasakyti kad jokių priešų 
neturėjo ir tos merginos 
nepažinojo.

Ji atvažiavo autobusu ir 
išlipo netoli tų žmonių na
mų, pasisakydama kad jos 
palaukių, nes ji gryš tuo j 
pačiu busu atgal. Kada ji 
atliko savo darbą, sugryžo 
pas busą ir sėdus išvažiavo, ■ 
pirm negu kas spėjo pajus
ti žudystę. Paskui tik, ka
da ji dingo iš buso, klausi
nėjami žmonės suprato jog 
ji buvo ta pati kuri užsisa- 

>kė buso palaukti.

KARO ŠMĖKLA PIETŲ 
AMERIKOJ

La Paz, Bolivija. — Bo
livija ir Paraguay sutrau
kė savo dipolmatinius ry- 

! sius po kilusių susišaudy- 
į mų tų dviejų šalių parube- 
I žinių kariumenių. Bolivijos 
' piliečiai, įšėlę prieš savo 
kaimynus, demonstruoda- 
m i rėkė kad prezidentas 
apšauktų karą.

DIDELĖS AUKOS
Artimų Rytų gelbėjimui 

per 12 metų Amerikoje su- 
aukauta net $105,000,000. 
Tais pinigais išgelbėta virš 
pusantro milijono žmonių 
nuo bado, išauginta 133,000 
našlaičių. Dar yra 32,000 
našlaičių kuriems reikia pa
ramos. Jiems reikės dar 
$6,000,000 aukų.

SUV. VALSTIJŲ VY
RIAUSYBĖS LĖŠOS

Amerikos valdžios biud
žetas sekantiems metams, 
j kurie prasidės nuo Liepos 
(mėnesio, yra $4,417,369,800. 
Iš tų $816,000,000 eina paš
to reikalams, kurie savu 
keliu beveik didumoj su- 
gryš.

Naujas biudžetas apima 
$69,300,000 daugiau negu 
buvo šįmet, bet ir tai sa
koma jog valdžia galės tu
rėti deficito, nes dabarti
niu laiku valdžios ineigos 
žymiai „apmažėjo.

BERGERIO PLANAS SU
NAIKINIMUI KLUK- 

SERIŲ
Washington. — (Vienati

nis socialistas atstovas kon
grese, Berger, pasiūlė pla
ną kovai prieš klukserius. 
Jo bilius siūlo aštrią baus
mę ypatoms kurios “du ar 
daugiau krūvoje, apsimas- 
kavę veiktų viešuose keliuo
se” arba konspiruotų truk
dyti kitus nuo laisvo veiki
mo savo reikaluose.

Bergerio bilius suteikia 
šalies prezidentui teisę iš
šaukti miliciją, kariumAię 
ir net karišką laivyną jei
gu klukseriai veiktų vande- 
nuose.

SAKO 1928 BUVO GERI 
METAI

Ekonominio gyvenimo tė- 
mytojai skelbia jogei 1928 
metai buvo geri biznio me
tai. Gana gerai ėjo žymio
sios industrijos kaip plie
no, automobilių, budavoji- 
mo ir kitos. Ūkininkai šį 
rudenį turėję gerų ineigų.

Dar tik stokuoja skaitli
nių prie šių metų apivartos 
ateinančių švenčių, Kalėdų. 
Ir Kalėdos busią labai di
delės biznio atžvilgiu.

Ir ištiesi], kurie šįmet tu
rėjo darbus jie dirbo net 
su perviršiais ir manė kad 
visi kiti taip pat dirba. O 
kurie išvaikščiojo be darbo 
tiems vaizdavosi kad visos 
dirbtuvės uždarytos ir nie
kur niekas nedirba.

Agrikultūros sekretorius 
skelbia jog šie metai bus 
nepaprasti ūkininkų pasise
kimo istorijoje. Ūkių in
eigos viršys 1927-28 metų 
ineigas. Bendros ūkio pro
duktų ineigos busią $12,- 
253,000,000.

Šįmet apsėtos ir naudo
tos žemės buvę daugiau ne
gu kitais metais ir 8,000,000 
akrų daugiau negu 1927 m.

Long Beach, Cal. Skrai
dant orlaiviu, nulužus nau
jo lėktuvo sparnui, nukri
to ir užsimušė lakūnas, re
daktorius ir engraveris.

Westfalijoj, Vokietijoje, 
Rheinhausen angliakasyk- 
los eksplozijoj užmušta 3 
darbininkai.
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Laiškai iš Lietuvos
Rašo Argus.

Kaunas — ant kapų.
Ekonomika.
Klaipėdos skerdyklos 
Meno pasaulis.
Spauda.
Kriminalinė kronika.
Sportas.

Kaunas moderniškėja — 
statosi, auga. Kur anks
čiau pelkės ir liūnai buvo 
dabar naujos gatvės, net 
ištisos miesto dalys, lyg 
burtininko rankos mostelė-
jimu išaugo.

Ten kur trukšmingos, 7.1- j 
karais šviesiai nušviestos j 
gatvės, kur juda dieną ir j 
naktį žmonių minia, lekia 
automobiliai, taksi, autobu
sai, sena konkė važinėja, 
apačioje yra kapai. .. . Gu
li eilėmis sudėti mirusieji, 
o ant jų pašėlęs, vis grei
tėjantis, viliojantis, burian- i 
tis gyvenimas.

Miesto sodas seniau buvoI 
kapinynas. Teatras ant Ir.- j 
vonų stovi. Senas Kaunasi 
tada grupavosi apie subė-Į 
girną Vilijos su Nemunu. 
Miesto parke kalne 'muzi
ka griežia, žmonės ilsisi ža- Į 
lių medžių paūksmėj, o 
apačioj supuvę kaulai guli.'

Keli metai atgal buvo! 
sumanymas dabartinius kr.-1 
pus paversti dideliu mies-> 
to parku. Bet seni žmonės i 
nusistatė prieš tai. Mies-Į 
tui augant, teks nekartą i 
gryžti prie to klausimo I 
Mat, senoj Europoj visur1 
taip, seni kapai verčiami I 
parkais, nes namų statyti 
negalima ant tokių vietų hi-; 
gienos atžvilgiu.

-Y-
Lietuvoj prabangos vėžys 

baigia mus užėsti: visi no
rim poniškai gyventi, gra
žiai rėdytis, gerai valgyti ir 
nieko nedirbti. Ta viena 
bjauriausių Slaviškų tautų 
liga — gyventi ne sulyg sa
vo kišeniumi ir bjaurėtis 
darbu — esam labai užsi
krėtę. Tuo tarpu kai kraš
to turtai, produkcija ūkiš
kų ir pramonės gaminių ne 
taip sparčiai auga. Į biz
nio ir darbo reikalus pas 
mus dar gana kreivai žiū
rima. Tuo tarpu pamirš
tama jog sunkus nepaliau
jamas darbas ir geras rei
kalų supratimas nuves tau
tą į geresnę ateitį.

Kiek man teko pastebėti 
ir girdėti, Amerikoj Lietu
viai kuo ne vieni geresnių 
biznierių, nors nuvažiavo 
daugumoj tamsus žmone- 
liai. Tuo tarpu Lietuvoje 
to negalima pastebėt.

Man teko kalbėti biznio 
reikalais ne su vienu biz
nierium Lietuviu, lygiai ir 
su Lietuviu Amerikiečiu. 
Iš tų pasikalbėjimų man
paaiškėjo viena mintis: per- (Pabaiga ant 6-to p.)
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greit norima pralobti. Kai
nas užkelia, kartais šiurkš

čiai elgiasi su pirkėjais, ir 
(galas bizniui. Nepažini- 
(mas pirkėjo, jo reikalavi
mų taip pat nemaža atsilie- 

! pia>. Tik gerai pažystą biz
nieriai savo reikalą, atsar
gus, turį prityrimo ir netu
ri staigaus noro pralobti 
gali tikėtis turėti pasiseki
mą ir Lietuvoj. Tada ne
reikėtų trankytis po sveti
mus kraštus ir ten vargti. 
Ponautume Lietuvoj.

Nesenai Klaipėdoj baig
ta statyti naujos šaldyklos 
ir kiaulių (bekoninių) sker
dyklos. Valdžia susi rūpi
nus padidint musų ūkio 
produktų, ypač kiaulių, 
sviesto, kiaušinių išveži
mą, įtaisė labai moderniš
kas įmones ūkiškus pro
duktus paruošti išvežimui.

Kiaulės skerdykloj sker
džiamos kaip stokjarduose 
Chicago j: kiaulės suvaroma 
į gardus. Vašas pagauna 
kiaulę už kojos, pakelia, 
“riezmkas” nuduria. Pas- 
km' Arimantą, svilinama ir 
mėsinėjama ir tt. Viskas 
tai daugiausia atliekama 
mašinomis. Paskui šaldo, 
ir laivai veža tokią kiaulie
ną daugiausia į Angliją. 
Jei butų nuostoliai ūkinin
kams iš kiaulių auginimo 
tai valdžia padengs juos.

Dabar jau yra dvi tokios 
skerdyklos: viena Kaune, 
gerai girdėta Maisto Ben
drovė.

Nesenai Kaune dainavo 
Estų choras — Estonia. 
Koncertas to choro pavy-
ko gerai.

Kiek gražesnė istorija iš
ėjo tai su nauju Vaičiūno 
veikalu “Stabai ir Žmonės”. 
“Ryto” įpėdinis “Sutemos” 
paskelbė boikotą — nelan- 
kyt to veikalo. Greičiau
sia politiniais motivais. Tai 
jau nepirmas atsitikimas 
kad katalikų dienraščiui 
“Rytui” priklausą žmonės 
kviečia tokių priemonių 
griebtis prieš Vaičiūno vei
kalus.

Musų dainininkas Kipras 
Petrauskas, kuris anksčiau 
neiškišdavo nosies toliau 
kaip už Rygos, rečiau Tali
ne (Estų sostinėj), dabar 
pradėjo vandravoti po pla
tųjį] pasaulį. Jau šįmet pa
vasarį dainavo Berline. Ma
tyt patiko. Vėliau Rygoj, 
Taline, o dabar jo kelionės 
tikslas saulėta Ispanija. Bė
ga nuo melancholiškos ru
denio Lietuvos. Toliau — 
Paryžius, ir turbūt Ameri
ka. Žodžiu, Kipras pasi
keitė.

Jau baigiama ruošti ope
ra “Madonnos Brangeny-



spondencijos
GH, PA.

tuvių Diena
d. š. m. Pitts- 
ūams liekasi 

iška diena. Tą 
tapo pašventinta 
Tautos Katalikų 
stovinti prie 19- 

s, arti Carson gt., 
miesto dalyj. Pa

šventinimo apeigas atliko i 
pirmutinis Liet. Tautos Ka
taliku bažnyčios vyskupas, | 
Kun. Jonas Gritėnas, iš 
Scranton, Pa., draugystėje 
septynių kunigų.

Tą rytą iš Scrantono at
važiavo didelis Birutos cho
ras, kuris kartu su vietiniu 
parapijos choru atgiedojo 
visas šventinimo ir mišių 
laike reikalingas giesmes.

Vyskupą sutiko bažnyti
nė procesija, pulkas kai gul
bių, baltai pasipuošusių 
mergaičių, su gėlių bukie
tais, Šv. Jurgio draugystės 
uniformuoti kareiviai ir ki
tos draugystės, nešant sa
vo paparčius ir Lietuvos 
vėliavas. Vyskupas atly
dėta Į bažnyčią, kurios 
priešakis skendo dekoraci
jose ir Lietuvos vėliavose, 
tarpe kurių blizgėjo ir vy
skupo Gritėno paveikslas.

Bažnyčioje atsibuvo iš
kilmingos mišios, asistuo
jant kunigams; mišias lai
kė pats vyskupas. Visų ce
remonijų mistru buvo vie
tinis klebonas, Kun. Z. Vi- 
partas. Po mišių vyskupas 
pasakė labai gražų pamok
slą, kuris PitĮ£b,ni,’M.Lietu
vių nebus greitai pamirš-

Po pamaldų bažnyčioje, 
pobažnytinėj salėj atsibu
vo pietus, kurių valgyt pri
sirinko pilnutė salė svečių. 
Dalyvavo ir vyskupas su 
kunigais. Vietinis parapi
jos choras, vargoninko ve
damas, svečiams prie stalų 
sustojus, sugiedojo Lietu
vos himną, o klėbonui Vi- 
partui patvarkius, svečiai 
tris kartus sušuko: “Valio, 
lai gyvuoja Lietuvių tauta! 
Lai gyvuoja Vyskupas Gri
tėnas!”

Po pietų, vyskupas pa
šventino bažnyčios kampi
ni akmeni, kurio vidun Įdė
ta ant pergamino Trumpai 
surašyta L. T. K. Šv. Jur
gio bažnyčios istorija, ku
ri prasideda su “Viešpaties

metais 1928, 2 d. Gruodžio, 
kada Lietuvos respublikos 
prezidentu buvo Antanas 
Smetona, Suv. Valstijų res
publikos prezidentu Calvin 
Coolidge, Penn, valstijos 
gubernatorium John Fi
sher .... pirmutinis Lietu
vių Katalikų bažnyčios Vy
skupas Jonas Gritėnas....” 
ir tt.

Akmeni pašventinus, at
sibuvo pašventinimas ir pa
čios bažnyčios, o procesijai 
suėjus vidun, Vysk. Gritė
nas pašventė ir konsekravo 
tris aukurus: didįjį, Šv. 
Trejybės, ir du šoniniu: šv. 
Mergelės Marijos ir šv. Šir
dies Jėzaus. Po šventini
mo ceremonijų, vyskupas 
susirinkusius žmones palai
mino šv. sakramentu ir tuo- 
mi ceremonijos baigėsi.

Po ceremonijų buvo sa
koma pamokslai, kurių vie
ną sakė Vysk. Gritėnas, o 
du, kunigai svetimtaučiai: 
vienas Angliškai, antras 
Lenkiškai. Mat, bažnyčion 
prisirinkusių buvo nemažai 
ir svetimtaučių, todėl ir 
tuos stengtasi supažindint 
su nuotikiu. Prie bažny
čios, laike šventinimo apei
gų, žmonių buvo prisirinkę 
tūkstančiai, kurių bažny
čion netilpo didesnė dalis.

Diena prieš šitas iškil
mes, Gruodžio 1 vakare 
klebonas Vipaftas dar pa
šventė šitoje bažnyčioje 
naujai Įrengtus vargonus. 
Vargonai milžiniški, kai 
nuoja apie $10,000. Vargo
nai savyje turi cimbolus 
arfą, varpus ir kitokių bal
sų nudavimus. Tokių var
gonų neturi nei viena Pitt- 
sburgo katalikų bažnyčia.

(Bus daugiau)

Jawarskis bus nužudytas. 
Lenkas žmogžudis Jawars 
kis, pabėgęs iš 'kalėjimo iv' 
žudystę čionai ir Clevelan 
de vėl nušovęs policijantą 
ir tapęs sugautas, liko nu
teistas mirti elektriškoj kė
dėj Pittsburge naujų metų 
vakare.

DAYTON, OHIO

Teatrališka grupė. Lie-1 
tuviai katalikai pradėjo ju
dėti. Susiorganizavo teat
rališkas ratelis iš gabių lo
šėjų ir jau pradėjo lavintis 
veikalus statymui, tuoj po 
Kąlėdų bus suvaidinta vei
kalas su įvairiais pamargi- 
nimais. Pagirtina už gai
vinimą Lietuvių dailės.

Futbolininkai Šv. Kry
žiaus (Holy Cross) veikia 
gan smarkiai, kožną sek
madieni turi lošas ir didu
moje išeina laimėtojais. Jie 
dėvi drapanas Lietuvių vė
liavos spalvų.

Laukia Vanagaičio. Tas 
musų juokdaris, dainius la
bai čia laukiamas. Tik tu
rėkit biskutį kantrybės, o 
linksmasis Vanagas tikrai 
pribus po naujų metų su 
naujais juokais ir daino
mis.

Graboriaus A. J. Keydo- 
sziaus namas jau gatava? 
su naujais graboriškos pro
fesijos Įrengimais. Sakoma 
nėra panašios Įstaigos vi
same Daytone kaip šio mu
sų vientaučio.

The North Dayton Sav
ings and Loan 
Įvedus Kalėdinį 
ligų taupymui, 
gos kasierium 
vientautis M. K. Mockevi 
čius, taigi patartina Lietu
viams dėti pinigus pas sa
vo gerai žinomą žmogų.

Avalų pardavėjas Pretic 
gavo naujų avalų Kalėdų ii 
Naujų Metų šventėms. Pa
kartina kreiptis pas savi 
tautietį pasipirkt gerų ava- 

*^i. Jis savo kę^tumeriam- 
duoda gražius kalendorius 
dovanų.

Garnys pora mėnesių at
gal aplankė Oną ir Juozą 
Gužauskus palikdamas gra
žų sūneli. Linkėtina svei- 
kifm augti. Tik tuo pačiu 
laiku ir nemaloni naujiena 
Įvyko pas Gužauskus: liga 
užklupo jų mylimą dukrele 
Giedrutę, gavo plaučių už
degimą. Bet Giedrutė jau 
taisosi ir pasveiks, o ir lin
kėtina.

DIRVA

no mokytis ant inžinieriaus, 
j gi p-lė Paulauskaitė dar te-! 
belanko aukštesnę mokyk- Į

Ass’n yra 
Klubą pi- 
Tos Įstai- 

yra mus.:

ATSIŠAUKIMAS Į AMERIKOS LIETU
VIUS MECHANIKUS

lą ir sykiu lanko muzikos Chicagoj Lapkričio 25 d. 
konservatoriją ir jau yru įvyko Lietuvių išradėjų ir 
gera pianistė. Garbė jų tė- mechanikų suvažiavimas— 
varos kad taip pavyzdingai ; dalyvavo iš plačių apielin- 
savo vaikus auklėja. i kių žmonių ir posėdis buvo

Linkėtina naujai kuopos j labai gyvas ir entuziastiš- 
valdybai kuogeriausio pa- kas. Rengiantis prie busi- 
sisekimo darbuotis Susivie-'mos pasaulinės parodos 
nijimo labui. J Chicagoj 1933 metais, tapo

Kviečia Babravičių. Te- i išrinkta laikina valdyba, 
ko girdėti kad vietinė R. i kuri rūpinsis tolesniu or-- 
K. S. kuopa turėjo susira- jganizavimu Lietuvių išra-| 
šinėjimus su artistu Babra- 1 
vičum su tikslu pakviesti jį 
į Daytoną koncertuoti.

Daytone Lietuvių yra už
tektinai ir pasekmės butų 
geros, tik reikia padirbėt. 
Babravičių čia turėti butų 
garbė, todėl, vyrai, sukrus- 
kit. SLA. kp. Narys.

Nuo Red.: Koresponden
cijos dalį apie J. A. Urboną 
išlenkiame, nes dalykas vi-į 
sienas aiškus, kas dar neuž
baigta, tą gali kuopa atlik- propagandos ir raportų ve- 

visuomenei dejas.

organizuotis į vieną bendrą 
sąryšį, pasigelbėjimui 
kančiuose reikaluose:

1. Apsaugot išradėjų 
tentus nuo apgavingų 
gentų;

2. Pagelbėt užpatentuoti j 
išradimus;

3. Aprūpinti
advokatais per
jos viršininkus;

4. Pagelbėti
parduoti ar su

ti savitarpiai; 
nesvarbu.

SHENANDOAH, PA.

Jaučiasi geraiant nugaros

Jaučiasi gerai ant nugaros

Red Cross Ink' 
stams Pleište- 
riai Gaunama 
visose aptieko- 
sc. Gaminta 
Johnson ir 
Johnson. New 
Brunswick.N.'J,

KEMPTON, W. VA.

Čia irgi yra angliakasyk- 
los; dirba dabar neblogai, 
tik mokestis nedidelė.

Kempton randasi netoli 
Thomas miesto, vos už sep
tynių mailių. Lietuvių čia 
randasi apie šešios šeimy
nos ir keletas pavienių. P. 
Kerenskis išsirašė “Dirvą”, 
jam labai patinka sportas, 
o “Dirva” plačiausia apie 
tai rašo. Pinavijas.

SHELTON, CONN.

Kidney Plaster

Parapijos bazaras, reng
tas bažnyčios naudai, pra
ėjo labai pasekmingai, per 
visus vakarus žmonių buvo 
skaitlingai, liko dikčiai ir 
pelno.

Stasys Bujanauskas, žy
mus Ansonijos biznierius ir 
veikėjas, lankosi po musų 
srities mažas kolonijas ir 
organizuoja 
Tokis vyras 
bos, ne tik 
bet ir kitus

SLA. kuopas 
vertas. pagar- 
pats nemiega, 
pažadina.

Ad. Slavinskas.

6. Rūpintis prisirengimu 
pasaulinei parodai Chica- 
goje 1933-metais;

7. Išstatyti parodoj Lie
tuvių technikų, mechanikų 
ir išradėjų skyrius;

8. Sutraukti kuodaugiau- 
sia Lietuviškų išdirbinių iš 
plačios Amerikos pasauli- 
nėn parodon;

9. Suinteresuot visus Lie
tuvius technikus, mechani
kus, inžinierius ir chemikus 
kad imtų dalyvauti kaipo

savininkui Lietuviai.
firma kon-

se

pa-
a-

sąžiningais 
organizaci-

dejų ir mechanikų, kad ga
lėtume Lietuviai gerai pasi- traktuoti jo išradimą;
r°dyt. 5. Surast budus kaip pri-1 ti progą kiekvienam daly-

Valdyba yra ši: Antanas einamiau pastatyti išradi-Įvauti ir per organizacijos 
ič RnrinO’finlrl mac? Irnmnvninvinimi ™ ' 4

Ši organizacija yra nu
tarus plačiai veikti ii1 duo-

lodyt. QUidDL ULLUUb Ačlip pil“i
Valdyba yra ši: Antanas einamiau pastatyti išradi-Į

Kazlauskas, iš Springfield, (mas komercinėn rinkon pa-j tarpininkystę atsiekti savo 
Ill., pirmininkas;

A. Meškunas, Chicagietis, 
vice-pirmininkas;

S. A. Zolp, Chicagietis, 
raštininkas;

S. Gasparaitis, Chicagie- 
! tis, iždininkas;

M. K. Šilis, Chicagietis,

Susirašinėti reikia su S. 
'A. Zolp, 834 W. 33rd street, 
Chicago, Ill.

susirinki-

Užrašyki! “Dirvą” Lietu
von. Man teko skaityti ke
letą laiškų gautų iš Lietu
vos, vieni dėkuoja už laik
raščius, o kiti prašo laik- 

užrašyt 
o jusiš- 
už toki

Patartina 
“Dirvą”, 
dėkingi

kp. susirinkimas.
6 d. SLA. 105-ta

raseni.
Lietuvon 
kiai bus 
laikrašti.

S.L.A.
Gruodžio
kuopa laikė savo priešmeti- 
nį susirinkimą. Nors kuo
pa turi arti šimtą narių, su
sirinkime dalyvavo vos po
ra desėtkų. Tai yra dide
lis narių apsileidimas.

Tarp kitų reikalų buvo 
rinkimas valdybos 1929 me
tams, išrinkta beveik vis 
senieji, išskiriant šiuos: fi- 
'nansų sekr. Teofilė Paulau
skaitė, iždo globėju Valiu- 
šis ir du organizatoriai, K 
Paulauskas ir jaunuolis A 
Keidošius. Labai malonu 
matyti kuopos valdyboj čia 
gimusius jaunuolius, nes p- 
lė Paulauskaitė ir Keido
šius yra Amerikoj gimę. Jie 
yra geri Lietuviai, kalba ir 
rašo Lietuviškai. Andrius 
Keidošius jau užbaigė auk
štesnę mokyklą, dabar ma-

Pas mus taipgi esti viso
kių nuotikiu su musų pro- 
kresistais, labiausia S.L.A. 
kuopoj. Keletas mėnesių 
kaip tie atžagareiviai pro- 
gresistai kelia betvarkę ir 
niekaip negalima jų numal
šint, nors atima jiems bal
są ir pinigiškai baudžia.

Gruodžio 2 d.
me buvo kuopos valdybos 
rinkimas, prisiėjo Į susirin
kimą net policiją šaukt su
laikymui komunistėlių nu 
betvarkės, ir keletas musų 
smarkuolių raudonukų bu
vo sulaikyti ir neleidžiami 
į susirinkimą. Už tokius jų 
darbus turėtų būti praša
linti iš kuopos.

Išteisintas. Seniau būvi 
rašyta kad brolis su broliu 
susivaidijęs nušovė savo se
serį, ai j tarpą įlindus. Šo- 
viko teismas atsibuvo pra
eitą mėnesi, J. Šūprėnas li
ko išteisintas, atrasta jog 
netyčia seserį peršovė, ir 
išliko nuo bausmės.

Italo teismas. F. Toats 
yra teisiamas jau antri me
tai už keletą prasižengimų 
Jis kaltinamas uždegime 
protestonų kunigo namo 
padėjime po policijos virši
ninko namu bombos ir už
laikyme keleto paleistuvis 
kų vietų. Už tai buvo piū 
teistas 20 metų kalėjimo 
vėliau padavė į aukštesn' 
teismą apeliaciją, norėda
mas visai pasiliuosuot, be 
vėl buvo grąžintas Į apskri 
ties teismą ir atrastas kai 
tu. Dabar išgabentas į ki 
tą apskritį tardyt už bom 
bos padėjimą po policijan 
to namu. /

Darbai. Kasyklos tuoir 
Niku dirba gerai Readim 
kompanijos, tik Lehigh 
Valley kasyklos kartais po 
penkias dienas dirba. Bet 
bedarbių nestoka, kur se
nesnis žmogus 'jau darbe 
negauna, jam atsako jogei 
persenas.
karo visi buvo lygus, senas 
ir jaunas. Dabar jeigu se 
nas tai eik pasikark. Tai 
tau ir Amerika. J. B

Per karą ir ik'

‘Dirva” mėgiamiausias svečiai 
Lietuvoje — už $3 metuose 
pralinksminsit visą kaimą.

ga! savininko norą; tikslą. M. K. šilis.

pinene
ShiDofSnkndor

Pakvietimas Kitiems
Broliai Lietuviai, išradė

jai ir mechanikai!
Mes esam išblaškyti po 

plačią Ameriką, visur ran
dasi musų talentingų vien
taučių. Bet mes žudom sa
vo jiegas tarp svetimųjų, 
kartais už mažą ir bever- 
tingą atlyginimą.

Savo suvažiavime, po il
gam ir visapusiam apsvars-1 
tymui, radom i

DĖKITĖS PRIE DIDELĖS EKSKURSUOS 

I LIETUVĄ
Nėra peranksti pradėti dabar planuoti smagiai kelionei i Lietuvų 
ant vieno iš didžiausiu ir gražiausių laivų pasaulyje.

S. S. HOMERIC Išplauks June 15
Šita Ekskursija specialiai paruošta Lietuviams keleiviams. Pa
tyręs kelionės atstovas iš White Star Line važiuos sykiu ir nie
kas nebus aplenkta ar pražiūrėta kad truktų jūsų patogumui ir 
malonumui Pradėki! dabar rūpintis apie Gryžimo Permitus ku
rie nesat Amerikos piliečiai.
Kreipkitės pas musų gerus Lietuvius agentus pilnų informacijų 
arba rašykit tiesiog i

reikalingu I _

WHITE STAR LINE
International Mercantile Marine Company 

1000 Huron Road Cleveland, Ohio

Iš visų dovanų, naujas 
motor karas 1S Visų, 
karų.. .naujas Buick * > 
Pihiiausįs saikas Ka edų džįauks= 
mo koki tik galima savo šeimynai 
suteikti

Sidabrinių Sukaktuvių

Su Fisher Darbo Viršais

The Hertz Buick Co. 
, 1440 West 25th St.

The Bailey Buick Co.
14400 Detroit Ave.

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

The Broadway Buick Co.
8401 Broad wav 

4255 Pearl Road

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS

Economy Buick Co. 
12508-20* Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.
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Dovanos

AKRON, OHIO

me-

papasakok, —
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še K. S. Karpavičius
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®J Lai
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lauki- 
ir pin

ai' geras man
Diedukas? —

jeigu 
viską

ir tai- 
jauni-

GERB. SPRAGILAS APIE 
ADVENTUS

GJ Popiežius apšaukė kryžeivystę 
ant Lietuvių, žadėdamas atleidi- 
iimą nuodėmių visiems kurie 
paims kryžių, ir lygino jų žygi 
su kelionėmis i Šventą Žemę.

ševikėliai laukia priešmeti- 
nių mitingų Susivienijimo 
kuopų ir kitų tautiški] or
ganizacijų, tikėdami įsi
sprausti į valdybas, b pas
kui, kaip užšriubuoti, vary
ti savo gręžimą iš vidaus.

Daugybė verdasi Kalė
doms naminę ir ruošiasi su- 
sikviest savo gimines pasi- 
gurkšnot ir padurnavot.

Butlegeriai ruošiasi ir 
gamina visokių nuodų pa
vadintų “tikra” “senoviš
ka” ir tiki turėt didelę ru
giapjūtę arba dolarių uju- 
tę.

O prie ko gerb. Spragilo 
šonkaulis ruošiasi? Nagi 
kaip ir visos:

— Ar žinai ką? — sako 
ji-

— Dar nežinau, pasakyk,
— sakau aš. ,

— Jau Kalėdos visai ne
toli, — sako ji.

— Ale toli tos kurios 
praėjo, —sakau aš.

— A, nešnekėk kas ne
reikia, klausyk ką aš noriu 
pasakyt, — sako ji.

— Na tai 
sakau aš.

— Kažin 
bus Kalėdų 
sako ji.

— Pasiklausk tu jo, — 
sakau aš.

— Nešnekėk niekus, Ka
lėdos ateina ir aš tikiuosi

— Tik tiek? Tai visai 
mažai, kuo tu pasigirs! ? 
Kodėl neprašai nupirkt lai
vą kad galėtum kada nori 
į Lietuvą važinėt, arba or
laivį ar ką nors panašaus? 
— sakau aš.

— Nekalbėk niekų, aš tu
riu gaut dovanų ką aš no
riu, — sako ji.

— Tai nebus dovana, ba 
dovana skaitosi ne ką nori, 
o ką gauni, — sakau aš.

Ir taip kalbos pasibaigė, 
ir dabar laukiam Kalėdų.

Ale ne tik ji viena po Ka
lėdų bus nusiminus, ba bus 
daug panelių ir, bobelių ku
rios daug prisisvajoja, o 
mažai gaus, nekalbant apie 
vyrus, kurie perka bran
giausius dalykus savo pa
nelėms arba pačioms, o iš 
jų gauna tik kreivą kakla- 
raikštį. j

Aną metą ponas Dievu
lis patvarkė taip kad prieš 
nedėlią butų subata, prieš 
Velykas gavėnia, prieš Ka
lėdas adventai, ir mes ėmėm 
.ir sulaukėm advento.

Adventas yra tai 
mo ir didelių vilčių 
siruošimo laikas.

Mergelės ruošiasi 
kosi būti geros savo
taams kad galėtų gauti do
vanėlių Kalėdoms.

Vaikinai taupo pinigus ir 
rengiasi pirkti dovanėles 
tai savo panelei kuri jį la
biausia myli.

Kunigėliai laukia kad pa- 
rapijonai suneštų dolarėlių 
už rarotines.

Visi giminės pradeda lū
kėti ir tikėtis kad jų gimi
nės ką nors atsiųstų, arba gauti Kalėdų dovanų, 
atneštų.

Vaikai, mergaitės, ma
mos taikosi prie didesnių ir j kiesi, ir gerai bus kai gau- 
prie vyrų kad neužmirštų i si, — sakau aš.
jų su Kalėdų dovanomis.

Gaspadinės perkasi gra
žių rekordų savo grafofo- 
nams ir ruošiasi Kalėdų ry
tą prikelt savo vyrelius su 
linksmomis dainelėmis.

Lietuvoj giminės laukia 
litų ir laikraščių nuo sa
viškių iš Amerikos.

Ale ir kitokių laukimų 
advento laiku žmoneliai tu
ri. štai paimk politikierius 
Lietuvoje arba bolševikus 
Amerikoje.

Lietuvos politikieriai iš- i 
sižioję laukia kada bus nu
imtas karo stovis.

Amerikos Lietuviai bol-

Pabaigoj Lapkričio 
nėšio Akrono priemiestyje 
Kenmore po sunkios ir il
gos ligos mirė 0. Burdulie- 
nė. Likosi jos vyras ir ro
dos du vaikai, kurie tar
nauja Suv. Valstijų kariu- 
menėj.

Šiose dienose buvo atvy
kęs į Akroną J. Vasiliaus
kas iš Baltimore, Md., pre- 

_ zidentas subankrutijusios 
-j j L. A. P. bendrovės. Mat,

Tai labai gerai kad ti- dar Akrone lik? tipi
niai tos bendroves, kuriuos 

1 Vasiliauskas valdo.
; Sako Akroną apleido su
J savo šeimyna Petras Šir- 

j..lsJvys. Labai Akrone nyksta 
, Lietuviai ir jų draugijos 

duot, — ; mažėja nariais.

Gerb. “Dirvos” Redakci
ja: Už jūsų teisingą tar
navimą Lietuvių visuome
nei ir platinimą naudingų 
raštų, skaitytojai “Dirva” 
neatsigerėja. Džiaugiasi jū
sų teisingomis bešališko
mis žiniomis. 0 ypač ne
apsakomai džiaugiasi Lie-• j 
tuvoje gyvenanti kurių gi- j 
minės iš čia užrašo jiems ! 
“Dirvą”. j

Aš kaipo Kalėdų Dovaną 11 
prisiunčiu jums 10 naujų lį 
“Dirvos” skaitytojų ir dvi 
prenumeratas “Baltijos A- 
ro”.

Šiuom visiems patariu iš- 
į rašyt “Dirvą” savo gimi- 
I nėms Lietuvoje, jums trys 
dolariai mažas pinigas, 
“Dirva” Lietuvoje yra d: 
d i brangenybė ir mylima.

Padarykit saviškiams lin
ksmas Kalėdas pasiųsdami 
“Dirvą” arba iš “Dirvos” 
geru knygų. Jie turės skai
tymo visam metui. Skaity
dami atmins ir jus.

Visiems patiks tie 
raštai, gražios dainos, isto
rijos, juokai, kas patink; 
ir jums.

Linkiu “Dirvos” redakci
jai ir leidėjams sveikatos ir 
pasekmingai darbuotis to
liau. S. Rcdavičia.

I
I
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žinau,

— Ale aš tikiu gauti 
tavęs, — sako ji.

— Nuo manęs?
do dovanos 
vistiek turiu 
sakau aš.

— Aš tą
Kalėdos ateina turi nupirkt 
tokį daiktą kad aš galėčiau 
ir kitoms pasigirt, — sako 
ji-

— Na o ką tu tokio su
galvojus?— sakau aš.

— Ką? ar nežinai: a 
mobili, kailio futrą, dei-jM. 
mantų žiedus, ale tu pats' , 
gali sugalvot kas butų ge-| 
ro, — sako ji. ,v

Akrono srityje daugybė 
žmonių serga influenza. Ta 
liga 
b?, i

vėl sugryžo. Reikia la- 
saugotis persišaldymo.

Keliautojas.

.J. Krasauskas iš Toron
to, Kanadoj, rašo: Siun
čiu “Dirvai” tris prenume
ratas savo draugų Toron- 
toj, keturias prenumeratas 
musu vientaučių išrašančių. 
“Dirvą” Į Lietuvą ir pride
du $1 už “Baltijos Arą” 
sau, ir kuomet knyga išeis 
iš spaudos skubiai prisiųs- 
kite.

UOJ po Naujų 1329 me
tų “Dirvoje” pasirodys 
ši nepaprasta nauja is
teriška apysaka “KRY
ŽEIVIS”, iš laikų ka
da dar
pradedą Kryžiuočiai už-

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas auto- j c,820 Superior Ave. Cleveland, O.

Kasparaitis — Vice-Pirinininkai
1420 tlo-.ve Street, Racine, Wis

Sirvydas — Sekretorius
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

B. Strimaitis — Iždininkas
G P. O. Box 127, New York City

Ad. Slavinskas iš Shel
ton, Conn., rašo: Nesulau
kdamas kol pasibaigs mano 
prenumerata, siunčiu nera
ginamas, ir sykiu turiu pa
sakyti jog linksma man kad 
“Dirva” patinka ne tiktai 
man vienam bet ir tiems 
skaitytojams kurių prenu
meratas prisiunčiau. Jie ir 
kitiems pataria “Dirvą” 
užsirašyti.

Alena Grigaliūnienė 
Thomas, W. Va., rašo: 
mane neaplenkit su 
brangia

puldinėt Lietuvių žemes 
ir paskui didžiausiomis gaujomis 
veržtis, po nepasekmingų ban
dymų atimti iš Pagonų Šventą 
Žemę.

®l Štai kokiu padrąsinimu popie
žius Honorius III siuntė Kryžei
vių gaujas ant Lietuvių: “Ten 
yra gerutė neturinti jokio tikėji- 

atsidavusi aršiau negu žvė-

apysaką
■ abiem

mo, 
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, 
ir vilyčias jų

o kardus 
kraujuose dažo.”

Ir
savo 

“Baltijos 
.kaitau “Dirvą”

I ir joje einančią 
i “Baltijos Aras”
su nekantrumu kas savai
tė laukiam. Skaitom spor
to žinias, gerb. Spragilą, 
gražias daineles ir padavi
mus apie Lietuvą. Anglia- 

! kasiai “Dirvą” labiausia 
1 mėgsta, leidžiam ją iš ran
ku. į rankas. Už “Baltijos 
Arą” siunčiu $1.

Ipolitas Stasiulionis, iš 
| Chesterland, O., atsilankęs 
užsimokėjo $1 už “Baltijos 
Arą”, $2 savo prenumera
tą ir $3 už prenumeratą sa
vo giminiečio Vilnijoj po 
Lenkais.

S. Klesavičius, iš St. Ca- 
lixte, Kanadoj, rašo: Siun
čiu $4.50: $1 už “Baltijos 
Arą”, $2.50 už “Dirvą” ir 
$1 už sapnininką. Praneš
ta t ar galima gaut “Juodą 
Karžygį”. L

“KRYŽEIVIS”
“Dirvoje” virš

flj Dalykas eisis apie vieno Lie
tuvio pagone sūnų, kurs, kritus 
jo tėvui mūšiuose su ankstyves
niais krikščionimis, tėvo mirties 
valandoje prisiekia jog kaip tik 
bus gana tvirtas pakelti jo kar
dą eis i kovas prieš tuos nedo
rėlius ir keršys jiems. Atei
na tas laikas ir proga — išeina 
jaunikaitis Į karus prieš krikš
čionis puolikus, palikdamas sa- 
mylimąją ir žadėdamas, po lai
mėjimų, gryžti. 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, paviliodamas pirmiausia gra
žios krikščionės akelėm, paskui 
išmokinamas tikėjimo, ir vaiki
nas virsta KRYŽEIVIU.
mėję tą, krikščionys nudžiunga. 
Jaunikaitis išvedamas sykiu su 
kitais kryžeiviais Į karą Į Šven
tą Žemę, užgrudinimui jo tikė
jimo, ir gryžus bus geras panau- 
ti puolimams jo paties žmonių 
ir šalies . . .

flJAr liks užmarintas jo pasiry
žimas keršyt savo priešams, ką 
tėvui taip iškilmingai prisiekė? 
Ar sulauks jo mylimoji savo pa
mylėto, ar gryš ji 
žudydamas visus 
tikėjimo priimti? 
žmonėmis žaidžia 
tinka, ir kaip su
čiu apsieis pamatysime 
tą apysaką.

> kaipo priešas 
kurie nesutiks 

Likimas 
kaip 
šiuo

su
jam pa- 
jaunikai- 
sekdami

valandasGJ Jis taipgi pergyvens 
to gyvenimo koki pergyveno ki
ti kryžeiviai, kurie neva švente- 
nybėmis pasidengę buvo, bet jų 
širdyse ir darbuose šėtonas va
dovavo.

K. S. Karpavičiaus apysaka, ir tęsis 
Pati ši apysaka, kaip ii' kitos, yra verta $2 

Skaitydami “Dirvą” galė- 
“Dirvoje” tilps ir 

gražios iliustracijos specialiai pieštos gabaus Lietuvio dailininko Teodoro
J. Mažaikos iš New Yorko. Tik “Dirva” duoda savo skaitytojams tą ko 
jokis kitas musų laikraštis neįstengia duoti už $2 metuose.

yra ketvirta didelė 
metus laiko.

ar $3, neskaitant jau laikraščio, kurį gaunat.
šit dykai pasiskaityti “KRYŽEIVĮ” bėgyje 1929 metų.

ATNAUJINKIT SAVO PRENUMERATA, 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.
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Dienos Klausimais
DIRVA

Palangos Ponaitis
Trijų Veiksmų Komedija K. S. Karpavičius

“AMERIKOS LIETUVIS” SUSTOJO
«—— . -----------------------------

Vytauto Mirties 500 Metų 
Sukaktuvės

Visa Lietuva ruošiasi di
delei iškilmei 1930 metais— 
ap vaikščiojimui 500 metų 
sukaktuvių nuo mirties Di
džio Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto.

Kaune, 
tetas tai 
tarė iki 
Vytautui 
Kaune, 
Vytauto 
mrią Vytautas pastatė po 
■.psikrikštijimo.

Komitete randasi daugis 
žymių asmenų, Kan. Tu
nas, J. Kalnėnas, Pulk. V. 
Braziulevičius, Dr. J. šliu
pas, Prof. Biržiška, T. Ba- 
anda, Kunigaikštis Gedi- 
ninas Beržanskis-Klausutis 
r kiti, kurie prikvies į dar
bą dar kitus reikalingus as- 
nenis.

Tautinės-bepartinės pa-1 
kraipos laikraštis “Ameri
kos Lietuvis”, kurį leido M. 
Paltanavičius Worcesteryj, 
Mass., per 14 metų, sustojo 
ėjęs.

M. Paltanavičius tuo pa
čiu vardu žurnalą leido jau 
1907 metais, paskui buvo 
sulaikęs ir 14 metų atgal 
pradėjo leisti savaitinį lai
kraštį tautinės pakraipos ir 
tokiu išlaikė iki paskutinei 
dienai. “Am. Lietuvis” bu- 
“Dirvos” formato, 8 pusią 
pių.

Gaila kad tas vienatini: 
Nauj. Anglijos tautinis lai 
kraštis turėjo išstoti iš ei
lės kovotojų už musų tau
tos vienybę ir garbę.

Dabar dar lieka du pil
nai tautiški laikraščiai — 
“Dirva”, savaitinis, ir “Vie
nybė”, trissyk savaitinis.

Kiti du laikraščiai kurie 
turėtų būti tautiškais, be' 
kartais svyruoja, tai “Tė 
vyne” ir “Sandara”.

Šiuos sudėjus į krūvą 
vis dar musų yra daugiau 
laikraščių negu turi kito; 
srovės paskirai:. komunis 
tai, socialistai ar katalikai

vyriausias komi- 
šventei ruošti nu- 
šventės pastatyti 
dideli paminklą 

atnaujinti paties 
statytą bažnyčią,

<aukia kai Saules
Lietuvos politikieriai 

jmimo karo stovio laukia 
kai Laplandai saulės užte
kant po ilgos žiemos.

nu-

miečiai, bendrai visa liau
dis, tuo karo stoviu neužsi-Į 
maudžia, ir jo visai nejau
čia, bet politikieriai tai kaip 
kalinyje uždaryti: negali 
mitingų laikyt, valdžią nie
kint, žmones gąsdint ir kur-į 
styt; negali vėlai naktį val
kiotis.

Politikieriai vistiek 
nors turi pasiryžę daryti j 
jei dabar draudimui esant 
labai nerimsta.

Liaudis vėl pajus naštą 
kada politikierių “našta” 
bus nuimta, o tą Voldema
ras jau pažadėjo.

(Tąsa iš pereito num.)

Naujas dienraštis, 
ne jau pasirodė naujas be-1 
partinis dienraštis, vardt 
“Banga”. Tarp sumanyto 
jų buvo p. Jakužaitis, kuri, 
iki šiolei redagavo “Lietu- j 
vos Keleivį” Klaipėdoj. Jis' 
“Bangą” redaguoja su p. 
Bruožaičiu. Jų tikslas 
siekti plačias Lietuvos 
nias su dienraščiu kaip 
darė A. Bružas su savait- Ponaitis 
raščiu “Musų Rytojus”, su-' djdeĮg jr 
laukdamas 100,000 skaity-1 
tojų į virš metus laiko. Ge 
i'o pasisekimo!

Maskvos Carų Sostas 
Drebinamas

“Lietuvos Žinios” rašo:
“Užsienių spaudos korės 

pondentai praneša iš Mas
kvos kad SSSR plečiasi ne
legalus judėjimas. Esą su- 
sikurusių visa eilė slaptų 
organizacijų: “Erelio šauk
smas”, “Rusijos tautinio at
gijimo sąjunga”, “Rusijos 
socialdemokratų 1 i a u d ies 
darbo ir laisvės partija”, 
“Antipartinis komitetas”, 
“Laisvas jaunuomenės ke
lias”, ir kt.

Nors šių organizacijųi ti
kslai labai net skirtingi, bet 
vienas jų yra bendra — nu
versti dabartinę komunistų 
diktatūrą. Todėl organiza
cijos bendro veikimo delei 
ineinančios į kontaktą.

Veikimas jų esąs didelis. 
Slaptųjų eiles didina kom- 
somolcai, 'kurių organizaci
ja labai krinkanti (tai ko
munistų jaunimo organiza
cija).

Valstybės lėšos 1929 m.
“Trimito” pranešimu, at

einančių metų Lietuvos vy
riausybės išlaikymo biudže
tas busiąs suvestas apie 
250,000,000 litu sumoj. Tiek 
maždaug ii' pajamų numa
toma.

1928 metų biudžeto vyk
dymas eina tvarkingai. Per 
pirmus aštuonis šių metų 
mėnesius valstybės iždas 
pajamų turėjo 175,527,976 
litus ir dar nepaskirstyta 
geležinkelių rinkliavos su
moje 4,058,752 lt. Išlaidų 
per tą pat laiką buvo 172,- 
283,745 litų.

Iki galo metų gali atlik
ti apie 10,000,000 litų.

Kitam metui biudžetas 
didinama, kas reiškia jog 
bus daug ko naujo daroma 
pagerinimų srityje.

GELEŽINKELIO STOTIS
Atėjo juodas traukinys su išverstom akim, 
Juodų vagonų šviesos žybtelė skraidriom ugnim; 
Ir, kai sustaugė traukinys baltais garais, 
Tu padavei man ranką amžinai....
Apytuštėj stotyj žmonių beveik nėra —
Užklydęs vėjas karstos tarp tvorų, 
Ir verkia baltas beržas anapus gelžkelio 
Kad nunešė beširdis traukinys tave.
Atėjo vasara, alyvos sužydėjo,
Bet saulė jau man laimės nežadėjo,
Nes nei stotyj nei laimės, nei tavęs, 
Ir tos alyvos žiedus greitai mes.
Prakeikiau traukinį — jo išverstas akis.
Širdyj žaizda gili vargu kada užgis.
Nors vasara "dabar dainuoja kaž ką naujo — 
Bet mano meilę sugrąžinti nemaldauju....
Per dieną-naktį dunda traukiniai
Ir kaip žalčiai vingiuojąs! keliai,
Bet tie vagonai šviesus svetimi,
Nes jie tavęs neatveža ties mano stotimi....

Antanas Steponaitis.

KAS NUTIKTŲ?
Ak svajonės, jus svajonės, kas iš žmogaus liktų 
Jeigu viskas ką jus tveriat tikrumoj nutiktų?

Per sekundą žmogus liktum turtuoliu didžiausiu,
Ir turėtum apsikrovęs gerybių brangiausių,

Arba taptum garsenybe, visi garbę duotų, 
Tau po kojų gėles klotų, dainiai apdainuotų.

Pasikeltum Į beribes, žeme nevaikščiotum, 
Aplankytum dausų tolius ir viską žinotum.

Arba, jei sau kur mergelę puikią nužiūrėtum — 
Kas nutiktų jei pamanius ją sau ir turėtum?. .. .

Štai ir aš, myliu mergelę už visas gražiausią,
Kai svajoju, rodos veikiai jau ją sau ir gausiu...

Ir ji myli ir svajoja, iš akių matyti,
Bot nedrysta prisispausti nei “myliu” sakyti. ..

Ugnim žėri jos akelės, skamb’ meilus žodeliai, 
Bet neleidžia pabučiuoti dar savo lupelių. ...

Ak svajones, jus svajonės, kas iš žmogaus liktų 
Jeigu viskas ką galvoja imtų ir įvyktų?....

Adonis.

SLA. Pild. Tarybos posė
dyje Lapk. 12—14 nutarta 
kova prieš ligas, girtuokly- 
bę, rūpintis labdarybe ir ki
ti naudingi organizacijai 
klausimai. Tik užmiršta 
aptarti kova su bolševikais 
Susivienijime, nors tie pa
razitai pačią Pild. Tarybą 
ėda ir narius demoralizuo
ja.

j Ponaitis: Ką kalbi, Onute, nejaugi 
įleisi mane? Juk žadėjai dar mėnesį 
būti.... Nejaugi darysi kaip tavo moti- 

i na nori, ir nejaugi mudviejų pažintis ir 
! meilė užsibaigs taip tuščiai ?....

Ona: Nelaiminga aš.... Rodos mes- 
I čiau juos ir eičiau viena.... Bet kur pa
sidėsiu?.... Kada užsimenu jiems apie 
tave, visi ima rėkt ir gąsdint, o aš netu- 

i riu ką jiems paaiškint kaip tik pasakyt 
kad esi studentas. Net savo pavardės ne
pasisakei .... ir slepi nuo manęs viską apie 
save.... Kodėl tu nuo manęs slepiesi?

Ponaitis: Jeigu tiki mano meilei, Onu- 
j te, ir myli mane, nereikalauk iš manęs pa- 
j sisakyti, nes aš negaliu išsiduoti kas aš 

Kau-i esu iki laiko....
Ona: Bet tu, jeigu mane mylėtum tik

rai, ar galėtum laikyt bent kokią paslaptį 
i nuo manęs?.... Pasakydamas palengvin
tum mano nelaimę....

Ponaitis: Širdele tu mano, ne nuo ta
vęs aš slepiuosi, bet nuo tavo žmonių. Jei
gu jie sužinotų, man viskas gali žūti....

Ona: Tai nesakyk niekam, tik man vie- 
mi"inai.... aš užlaikysiu tavo paslaptį... 
Pa‘; niekas nežinos....

: Ne, Onute, ta paslaptis per- 
jie iš tavęs ją išgaus, nes pri

vers pasisakyti, jei norėsi išbėgt iš vedy
bų su tuo Amerikiečiu....

Ona: Ii' dabar, nežinant tos paslapties,! 
mudu turėsim būti perskirti ir aš esu ver- j 
čiama išeiti už jo.... Jei žinočiau, gal 
galėčiau kaip nors gelbėtis....

Ponaitis: Jeigu tavo meilė yra tvirta 
prie manęs, niekas neprivers tave už jo 

i eiti, ir išgalvosi šimtus būdų kaip datęsti 
I iki laiko. Išėjus nuo manęs ta paslaptis 
j gali suardyti visą mano gyvenimą ir mu- 
i dviejų laimę, jeigu paskui ir apsivestume. 
(Apkabina Oną.)

I Ona (labai švelniai): Jeigu tekia bai-l 
i si pareiga ant tavęs uždėta, ar nemanai 
i kad bus lengviau ją nešti jeigu ir man pa
sisakysi?.... Nejaugi tu, mane tikrai 
mylėdamas, negalėtum nors kiek užsimin
ti apie ją?....

Ponaitis: Nereikalauk to iš manęs, nes 
savo moterišku užsispyrimu gali pagadin- 

■ ti viską....
Ona: Aš prižadu kartu kentėt ir vargt 

) su tavim, ir mirt del meilės, neisiu už Bač
kio nors be duonos kąsnio mane čia paliks 
ir ubagauti turėsiu iki sueis tavo laikas, 

I tik pasakyk man nors dalelę savo paslap- 
I ties....

Ponaitis: Nei dalelės, Onute brangi, 
i nei vieno žodelio, nei minties tau į tą pu
sę užvesti negaliu, todėl pabaigk savo pra
šymus ir turėk vilties kad neužilgo, jei ti
kėsi man, mudu gyvensim laimingai.... 

Ona (ima verkt): Ar del to tu bučia
vai mano lupas ir man apie meilę kalbėjai 
kad mane kankintum ir baugintum?... 
Ar dėlto aš pasižadėjau tave mylėti kad 
tu nežine mane žudytum?.... Kas žino 
kas tu esi jei nieko apie save nesisakai? j 
Tik aš viena iš musų būrio tavo žodžiams) 

i patikėjau o dabar stumte stumi nuo savęs yc Jaučįu kad asisakydamas pa!ei. 
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; liks mano vyras, tave visą amžį keiksiu.. j 
j nes tik per tave aš turiu jam tekti... Ka
da tave pažinau, panorėjau ilgiau Palan- 

j goję būti, ir tuo tarpu jis čia atvažiavo ii' I 
prisikabino.... Taigi tavo bus kaltė, ta-1 

Ivo....
Ponaitis: Argi jis toks turtingas kad 

už jo pinigus tavo tėveliai turėtų aukauti 
jam savo dukters jaunystę ir laimę?....

Ona: Visi butlegeriai turtingi.;.. da
bar Amerikoje tokie laikai. ... Ir aš eisiu 
už jo, atkeršysiu tau.... Gali nesakyt, 
aš nenoriu nieko žinot.... Aš nelaimin
ga busiu, bet ir tu mane minėsi, jeigu my
li kaip sakaisi....

Ponaitis: Onute, brangiausi mano, tu 
gerai žinai kaip Adomas rojų prarado, 
kaip Pandora paleido pasauliui ligas del 
savo užsigeidimo žinoti kas uždarytoje dė-

ap- 
čia (rustai): Tai ir tu, prisiskaitęs vi- 

pasakų, nori mane erzint ir kan- 
Kas man galvoj kad Psycha padarė 
ir neteko savo Kupidono.... Aš

žutėje paslėpta; kaip Psycha neteko savo 
mylimojo tik už tai kad užsispyrė patirti 
kas jis yra, ir tikėjo kitų gąsdinimams buk 
jis buvęs koks siaubūnas ar baidyklė. .. .

Ona 
šokių 
kint! 
klaidą
neteiksiu tavęs nežinodama kas tu....

Ponaitis: Psycha dar butų galima 
pateisint, nes ji sueidavo savo mylimąjį 
naktimis, patamse, ir negalėjo matyti jo 
išvaizdos.... Tu matai ir žinai kaip aš 
išrodau, ko dar daugiau reikia?....

Ona: Bet aš turiu žinot kas tu esi... . 
Jeigu nepasisakysi, aš mirsiu, nusiskan
dinsiu.... ištekėsiu už Bačkio.... (ver
kia pasikrupčiodama).

Ponaitis (prieina, apkabina): Širdele, 
mylimiausia, brangiausia, nereikalauk to, 
nes tai yra mano prisieką kad....

Ona: O prieš ką tokį svarbų tu prisie
kei kad negali nei minties duoti į ką tavo 
paslaptis panaši ?....

Ponaitis: Aš prisiekiau pačiam vysku
pu] ....

Ona (akis išvertus): Vyskupui?! Ko
kia ta prisieką buvo: ar nesisakyt kas esi, 
ar ką nors slepi nuo manęs? Kaip gali be 
savo tikro vardo po Lietuvą važinėt?

Ponaitis: Ne tokia mano prisieką bu
vo; žmonės žino mano vardą ir pavardę 

| ten kur reikia ir kam reikia. Bet jeigu 
j kas sužinotų kas pas tave lankosi....

Ona: Ar tu prisiekei pas mane nevaik- 
Kam vyskupui tavo prisiekos 
mane neiti? Ko tu atėjai? 
prisieką laužai, eik sau, ko 

lendi, aš nenoriu tau trukdy-

RED. ATSAKYMAS
J. Permauni (Detroit, 

Mich.): Chicagos Lietu
vių skaičius tikrai pasaky
ti butų sunku. Spėjama jų 
esant iki 150,000.

PA.JIEŠKOJIMAS
J ieškau savo brolio

Brazdžiūno, iš Pumpėnų 
išvykusio Amerikon 1907 
sau atsišaukti antrašu:
Skuotas, Kret. apsk. Skuodo muitinė 

Petrui Brazdžioniui.
(Kitų Amerikos laikraščių prašoma 

perspausdinti.)

Felicijono 
miestelio, 
m. Pra-

Keliaukite valdžios laivais —“Po 
Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų del kainų ir žinių 
arba rašykite pas
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Onute brangiausia, tu manęs 
ne prieš tave aš prisieką pa- 

Vyskupas apie tave nieko nežino

ščiot?....
j reikėjo pas 
Jeigu tokią 
prie manęs 
ti....

Ponaitis: 
nesupranti: 
dariau.
ir nepažysta.... Tik nenoriu kad sužino
tų.... Užmiršk savo norą ir mylėk ma
ne....

Ona: Sumišęs tu ir mano protą maišai: 
kalbėjai apie vyskupą, prisieką, ir vėl už
sigini kad ne prieš mane prisieką pada
rei.... (Nervuotai) Reikėjo dabar ne- 
ateit ir neerzint manęs. Bučiau išvažia
vus su Bačkiu ir po viško....

Ponaitis: Širdele, jeigu ką nuo tavęs 
slepiu tai tik gerovei musų ateities, norė
damas kad tu laiminga butum.... Jau aš 
ir taip perdaug' išsikalbėjau.... neklausi
nėk daugiau....

Ona: Kai ateis tavo žadamas laikas, aš
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I jau busiu vandenyne, su Bačkiu Amerikon @ 
keliausiu, o gal ir jurų dugne.... Tu dar į© 
nieko nepasakei, o 1
sakei.... Nemyli manęs, suvedžiojai ma- © 
ne ir tik savo pasismaginimams prie ma- <§) 
nes kabinaisi.... Tu 'kitą myli ir gal lau- © 
ki kaip su ja išeis.... ir manęs visai pa- © 
žint nenorėsi....

Ponaitis (nervuotas, puola prie jos ant 
kelių, apkabina): Ak tu, Jievos duktė, ne- @ 
laimingos Psychos sese.... Tu negyvėlį I© 
iš kapų išprašytum savo užsigeidimu.... © 
Nurimk, pasakysiu viską.... nors jaučiu 
didžiausiu prasižengėliu prieš save ir ta- @ 

r * ’ i f z-1 «-> o n linini.

kalbi kad perdaug pa- Į ® 
m.inA!' cn\rnrl vi m ei m

© 
©

Gražus Nauji

©
su Dainomis

Niekad dar nebuvę ant 
jokių laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir © 
lengvai skaitomos, gra- © 
žiai atspausdintos, aiš
kios didelės raides.
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Tinka visiems giminėms © 
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ir draugams Į Lietuvą i 
čia Amerikoje.

No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ
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jį glėbį to kurio aš nekenčiu.... Jeigu siu iš’ranku mudvieju 
I 1 Is-e- 111 «i n ~ -wr«ri»zici i n n n >11 r* ■ I Ir zl 1 Ire 111 •* u *"

(Bus daugiau)

igaliavimai reikalingi pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Ameri
koje, likusiems jūsų broliams ar 
kitokiems giminėms likusiems tė
vynėje padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos vyriausybės 
reikalavimo, patvirtinama Lietuvos 
Konsulate, ir paruošiama gatavai 
persiuntimui. Nelaikykit savo da
lių neužbaigtų.

“DIRVA"
6820 Superior avė. Cleveland, O.

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
Laiškas ir vokas .... 5c 

(su persiuntimu 7c)
Už du laišku.......... 12c
Už visus keturis. .. . 24c 

(su prisiuntimu) 
Vietiniams po 5c.

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

kožnus du laišku.
Siųskit pašto ženkleliais 

ir adresuoki!:
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,© 
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“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland. Ohio.
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DIRVA 5

(Tąsa)
Derlingos Lietuviškos žemės, apdir

bamos darbščiais gyventojai, buvo gausin
gos visais žemiškais turtais ir tuomi vilio
jo Skandinavų gaujas, iš kurių vieni pri
siplėšę ikvaliai gryžo namon, kiti sėdosi 
tenai gyventi, statydami pilis ir užimda
mi plotus žemės. Pajūris tarp Įtakos Ne
muno (Klaipėdos) ir Dauguvos (Rygos) 
labiausia buvo Skandinavų mėgiamas.

Kanutas, Įgijęs Danijos sostą, užsi
geidė užvaldyti ir Baltijos šalis. Jo val
džioj jau buvo Anglija, Danija, dar tik rei
kia pamušti nesusitvarkiusius Lietuvius, 
o paskui Norvegiją, nes ten irgi tvarkos 
nebuvo ir buvo proga Įsilysti.

Išplaukė didis Kanuto laivynas į Bal
tijos jurą, prieš kurį nei Jomsburgėnai 
nebūtų drysę stoti, nors dabar jie buvo 
pasidavę po Kanuto viršvaldyste kad ga-Į 
lėtų saugiau svetimose šalyse siausti, bet 
už tai turėjo prižadėti nekliudyti jokio Da
nų laivo.

Falster sala buvo paskutinė Danų sa- 
lų grupėj išplaukiant į Baltijos jurą, kur 
turėjo laivynas sustoti ir Kanutas su vi
sais savo vadais kėlė puotą ir orgiją lai
mingam žygiui į žemes gulinčias skersai 
jurų, kur gyveno užgrūdinti pagonys, apie 
kurių turtingumą visi kalbėjo.

— Kaip patirti kur Nida randasi? — 
kuždėjo Hakas su savo draugais milžinais.

— Mes patirsim jei tik bus laiko, — 
tarė jiedu.

— Čia teks laukti iki atsisuks vakarų 
vėjai, gal keletą dienų, — tarė Hakas.

— Jei taip, mes visą salą aplėksim, — 
pridūrė jiedu.

Kur jos jieškoti, pas ką? Ar ji yra 
didi ponia ar kokio vargšo žmona? Ar ei
ti į pilį ar Į žvejų kaimelius?....

Bet veikiai jiedu sugryžo, nusigando, 
ir pratarė pakuždomis:

— Jau mes ją radom?
— Radot?! taip greitai?! O kur? — 

Nudžiugęs sušuko Hakas. — Būtinai pa
rodykit man ją!

— Ji yra šios salos viršininko mote
ris. ... — kuždėjo Aldas.

— Einaro žmona? — nustebo ir nu
siminė Hakas.... Jeigu šiaip keno butu, 
lengva butų ar atimti ar išvengti keršto, 
bet dabar. .. . Juk pats Kanutas įsimai
šytų ir Haką nubaustų, nes Nida surišta 
su savo vyru naujos tikybos moterystės 
ryšiu, o tą tikybą Kanutas labai atkakliai 
palaiko....

—Ai’ jus matėtės su ja? Turim tuoj 
susieiti kad žinotų jog aš jos jieškau....

— Nieko nelaukę, griebkim ją iš bėg- 
kim, — patarė Aldas.

— Paikas tu: kur bėgsi? Kanutas 
pats vysis, — atsakė Skaldąs, kuris taip 
pat manė kaip Hakas.

— Ne, apie bėgimą negalim kalbėti, 
tik užbaigę su Kanutu galėsim gryžti, o 
tada.... Dabar aš tik noriu ją sueiti. .. 
Kur ją matėt? Einam greičiau....

Prie pat pajūrio buvo apsistojimas 
kareivių ir vergų, jie tarp savęs ūžė, puo
tavo, o aukštesnieji vadai rinkosi Į pilį 
pas viršininką. Bet Aldas ir Skaldąs spė
jo sueiti Nidą, kuri labai nustebo ir nu
džiugo juos pamačius, nes nežinojo kad 
jie jos jieško ir kad iš jų susiėjimo gali vi
siems jiems pavojus būti.

— Neišsiduok jog pažysti mus ir Ha
ką! — grasino jai Skaldąs.

— Haką?! Hakas čia? Ak.... — 
vos nenualpo ji, nes tik jo vardas ją dre
bindavo, o dabar jis pats čia pribuvo. — 
Kur jis?....

— Jį galėsi sueit tenai pakalnėj tarp 
medžių, — atsakė Aldas.

Puolėsi Nida ten linkui. ...
— Neišsiduok, Hakai, kas tu man bu

vai, nes abu galim žūti! — pati nejučio
mis persergėjo jį.

su-

— Suradau tave, mano brangiausi, po 
tokių baisių ilgėsiu.... Ar sveika, ar ne- 
nusikankinai savo vergijoje?

— Brangusis, tau išvykus, Astrida 
atidavė mane prievarta šiam žmogui, ir 
užtikrino jog tu manęs nerasi ir liksi jos 
vyru; aš bandžiau tave užmiršti, ir
laukiau kūdikėlio su šiuo.... Dabar nei 
man negalima manyt apie tave nei tu ma
nęs nenorėsi....

— Nida, brangiausi mano! kokia tu 
nebūtum, niekados tavęs neišsižadėsiu! Ir' 
dabar, jei butų galima, imčiau tave ir bėg-1 
tume. .. Bet aš sugryšiu kai busiu lino- - 
sas. Ar lauksi manęs? Ar pasižadi bū
ti mano ?....

Nuleido moteris galvą.... Iš akių 
iškrito kelios ašaros, bet ji laikėsi šaltai 
nuo savo 'buvusio mylimojo. Tas kuri pir
miau baisiai mylėjo, dabar lyg baimę joje 

J kėlė.... Ji dabar motina, surišta šeimy- 
I niniu gyvenimu, nors prievarta, ir turi 
manyti pirmiausia apie savo kūdikį.... 
Ko jis atėjo? -Ar vienos mergelės svajo
nės taip dingo kaip jos? Kodėl ji negali, 
po gražių meilės dienų su Haiku, būti nu- 
bloškta į užmaršties duobę ?....

— Sakyk greitai, Nida, nevargink ma
nęs: ai' dar myli mane, ar mylėsi? Aš su
gryšiu, mudu bėgsim — imsim ir tavo ku- j 
dikį — auginsim, gyvensim. Aš mylėsiu 
tave ir kas tavo....

Negalėjo ji ištarti žodžio, ir vietoj to
liau kalbėti, apsiverkus leidosi bėgti nuo 
jo j pilaitę, kur jau rinkosi svečiai.

Dvejopos mintys Haką graužė: ji my
li savo vyrą, su juo jaučiasi laiminga.... 
ji myli jį, bet nustojus drąsos apie tai ma
nyti, nes jau sunaikinus savo mergystę, 
kitas ją turi ir kitam ji priklauso.......... Ti
čia nors be meilės atėjo bet turi gerą gy
venimą, o Hakas yra vis bastūnas ir kokį 
gyvenimą jai duos?....

Įsiužė Kanuto karo vyrų puota; mi
dus liejosi upeliais; kepsnius gniaužant, 
per purvinas rankas taukai tekėjo; nuo 
riebių mėsų taukais apkrekėjo vyrų vei
dai — taip visi godžiai valgė ir gėrė, o 
tarp jų maišėsi tik viena moteriška — Ni
da — viršaičio žmona, kurs ją visiems gy
rė, ir apsvaigęs nuo midaus pats ją gaudė, 
gniaužė, glamonėjo, visiems rėkaudamas 
apie jos gražumą, darbštumą, tik keikė 
kam ne sūnų bet dukterį jam pagimdė.

Visą tą. matė ir girdėjo Hakas, kurs 
pradėjo matyti ir ją nuolat į jį tėmijau
čią, ir baisiai kankinosi. Rodos pultų kir
viu ant Einaro ir į šmotus sukapojęs pa
imtų sau savo mylėtino... . Paskui galvo
jo: jeigu Kanutas pavelytų, iškeltų jis su 
Einam gražias kautynes už Nidą: kautų- 
si iki kuris nors kristų negyvas.... 
Hakas pasitikėjo savimi jog Einarą nu
galėtų ar vienokioj ar kitokioj kovoj. Nors 
ne bi koks vyras buvo ir viršaitis — tvir
to sudėjimo, plačių pečių, nors ne peraug- 
štas bet stiprus, tik matėsi negana vikrus, 
ir mėgstąs gerti.

Už pertankų dengimą Nidos kam ne 
sūnų pagimdė, Kamilas viršaitį subarė sa
kydamas:

— Paikas žmogau! be dukterų nebū
na ir sūnų, ir džiaugkis ką Dievas davė, 
nes yra tokių tėvų kurie meldžiasi kad ir 
dukterų turėtų!

Ši karaliaus kalba Nidą apramino, nes 
jautė pabaigą savo vyro graužimų už tai, 
o Einaras irgi pradėjo kitaip galvoti, ga
vęs karaliaus pabarimo.

Paryčiu baigėsi puota kada visi nusi
gėrę ėmė miegoti. Vieni gulėjo kaulą įsi
kandę dantyse, kiti su tuščiais midaus ra-

O

stė mėsų šmotus ar kaulus. Katras vyras 
anksčiau išbudo pylėsi midaus ir vėl gėrė 
iki nusviro, ir taip visi aukšti Kanuto va
dai išgulėjo iki popiečio, tik tada vienas 
kitą paspirėdami ėmė žadinti.

Neprasčiau buvo ir tarp kareivių li
kusių pajūryje, tik gal jiems mažiau ska
nios mėsos teko.

Kas per tą laiką butų galėję nutikti: 
Jei Nida butų priėmus Haką maloniau, jis 
gal butų užsidegęs ir su pagalba savo drau
gų milžinų butų spėjęs toli pabėgti, ir gir
ti arba mieganti vyrai nebūtų pasigedę 
jų iki nebūtų visai išsipagirioję, o apie pa- 
sivijimą nebūtų nei kalbos. Butų jie atsi
radę Švedijoj, kur Hakas viską žino ir 
žmonės j j mielai priimtų. O dabar: kur 
jie? Ar irgi tarp girtų guli? Ne. Hakas 
visu laiku susilaikė nuo gėrimo ir tėmijo 
Nidą. Kada visi veik išvirto ant žolės, jis 
sau vienas atokiau tarp medžių vaikštinė
jo ir nardėsi po gilias mintis, lyg laivas 
nuo bangos ant bangos eidamas: ar myli 

i ji jį, ar bėgs su juo ar liksis ant visados 
glėbyje to savo vyro — tas j j graužė, o iš
vados jis negalėjo prieiti.

Bet taip besvajojant, vos švintant su
sirado jį Nida. Ji buvo išblyškus ir susi
jaudinus. Atgimė joje sena meilė prie 
Hako: juk ji negalėjo ir negalės laiminga 
būti be jo ... Ar baisų skurdą kęstų ir 

į nelaimes neštų, ji tik su Haku patenkin- 
; ta būti galės.... Ji apsigalvojo.... Bėgs 
Įsu juo, lai tik vedasi....

Aplink juos, ištolo, kas tai vaikščiojo 
į ir tėmijo.... Tai ne kas kitas kaip Aldas 
į ir Skaldąs. Ir tie nebuvo girti, nors drą
sai buvo Įsigėrę keletą ragų midaus. Jie 
daugiau valgė negu gėrė, nes jų kūnai to 

| reikalavo.

— Hakai, imk mane, vežkis su savini, 
bėgsiu aš, aš myliu tave, be tavęs sunyk- 
siu ir žusiu....

— Brangiausi, tu vėl mane atgaivini, 
mano viltis atnaujini, ir aš gyvensiu ir ko
vosiu tik del tavęs... . Lauk iki sugryšiu, 
nes dabar pavojinga bėgti, ir aš neturiu 
nieko gyvenimui pradėti.... Po karų Že
maičiuose — kur mes vykstam — aš pra
lobsiu. Pasižadėk laukt manęs, aš tikrai 
gryšiu, mudu rasim kur pasidėt....

— Tik gryžk, mylimasis, nežuk pats, 
nes sako Žemaičiai yra atkaklus kovoto
jai.... — bauginosi Nida.

— Atkaklus jie, tiesa, bet jie nei gin
klų turi 'kai mes, nei moka gintuves sta
tytis, o atvirame lauke arba juroje mes 
juos kai žuvėdas išblaškysim ir su grobiu 
iš jų gryšim....

— Ir mano vyras sykiu vyksta.... — 
pasakė jam Nida, lyg norėdama ką tai i jo 
galvą Įskiepyti, tik vargu Hakas tą su
prato.

Einaras išsiruošė vykti sykiu kada 
Kanutas pasakė kur jie keliauja. Nes mat 
tais laikais buvo paprotis grobi tarp vadų 
išdalinti: vyriausiam arba karaliui tekt 
viena dalis, pagelbininkams kita, o liku 
čiai paprastiems kareiviams. Supranta
ma, nebuvo užmiršta ir dievai: tarp pago 
nu dalis buvo skiriama dievams, ką sunau 
dodavo kriviai, o kur buvo krikščionjs ti 
dali skyrė bažnyčiai, Dievo garbei, kas vis 
kas tekdavo kunigams.

Gintaro šalis, turtinga visais kitais že 
mės ir gamtos škarbais, viliojo visus ple 
šikus ir valdovus, taigi su gerais vėjais vi 
si išplaukė skersai Baltiją j Žemaičių šalį.

P A Š A I P A 
Kapsas.

Jurgelionis pasakoja kad 
SLA. centro valdyba rinko 
iždininką taip kaip kardi
nolai renka popiežių. Gir
di, užsidarė sau viena, o 
svečiai ir redaktoriai išėję 
laukan žiurėjo kada iš ka
mino pasirodys durnai, o 
kada durnai pasirodė.... 
tada visus apėmė didelis 
džiaugsmas....

Kažin kodėl Jurgelionis 
nepasakė dar ir šitaip: “O 
to džiaugsmo sutikimui, vi
sos New Yorko bažnyčios 
skambino varpais”.

Tas pats Jurgelionis pa
sakoja dar ir kitą dalyką, 
būtent: “....komisijų pir
mininkai nežinojo net kaip 
džiaugtis kada sužinojo 
kad SLA. pildomoji taryba 
dabojo ir daboja SLA. iž
dą....”

Išeitų taip kad Jurgelio
nis su kitais komisijij pir
mininkais tik dabar suži
nojo kad taryba dabojo ir 
daboja SLA. iždą. Tai... 
Mes tą žinojom jau senai.

gaiš rankose, kiti apsikabinę bačkas tuš- 
čias arba pilnas, kiti kits kitą j glėbį ap
ėmę, o kaip 'kas net 'koją kitam ant bur
nos užkėlę. Kanutas miegojo paguldytas' 
ant kaurų, o prie jo kojų gulėjo pats vir
šaitis, su ragu rankoje, kuriuo vaišino ka- 

Abu milžinai tuo tarpu atokiau sto- ralių, iki abu užsimerkė. Aplink juos šiam- j 
vėjo ir sergėjo juos nuo kitų užėjimo. J]pinojo šunes ir naminiai paukščiai ir graib-į

(Bus daugiau)

350 pusi, knyga, 
paveiksluota, už- |
sisakant dabar, 

bus tik po

Marių dugnelis tavo lovele, 
patalėlis, 

galvelė....

Siųskit savo prenumeratas dabar — jūsų vardas bus Įdėtas knygoje.
Paskutinės dienos prisiuntimui jūsų prenumeratų — knyga jau visai baigiama 
spausdinti ir užsiprenumeravusieji gaus ją daug pirmiau negu apysaka baigsis 
“Dirvoje”. Todėl paskubėkite siųsti savo $1.00 ir patalpinti knygoj savo vardą.

BALTUOS ARAS” nuves jus 
senovę, i tam- 
s dienų laikus, 

atsi- 
> 1S-

pradėjo iš- 
epochos į

i gilią Lietuvių 
siu musų istorijoj 
kuomet tik ką tepradėjo 
skleisti aiškesne musu tauto: 
torija, kada Lietuviai 
žengti iš pasakiškos 
istorišką.

anų laikų 
kaimynų ir 
kaip tada 

musų bočių 
žiaurių 
jurų.

Apysaka nušviečia 
istoriją musų tautos 
yra tokia traginga 
buvo apverktinas 
padėjimas po priespauda
kaimynų iš už Baltijos

Apysaka prasidėjo Lietuvoj ir 
baigsis tenai — ir baigsis taip ne
laimingai kaip nelaimingai 
sidėjo. Knyga bus didelė, 
300 puslapių, ir kiekvienam 
malonu ją turėti prie kitų 
surinktų žingeidžių knygų.

Kadangi jų bus išleista tik tiek 
kiek iškalno prenumeratų ateis,

kiekvienas pasistengkit užsirašy
ti “Baltijos Arą” dabar, prisiųs- 
dami savo dolari ($1.00).

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

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

yra
pa-
Jc-
ne-

virs
bus

savo

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Bukšnaitis patėmijo kad 
taryba negali būti pildoma, 
tik pildanti, nes ji pildo, o 
ne ją pildo. “Tėvynė” jam 
atsakė kad ji jo neklausys 
ir tarybą paliks pildoma, 
lyg ’kokią bačką.

Tuomi galės pasinaudoti 
Graičuna's ir, prie progos, 
pasakyti: “Nu ma się ro- 
zumiec, kad ji yra pildoma 
ba ją pildo Chicagos socia
listai”.

Aha! tai jau ir Strimaitis 
su Graičiunu oligarchijas 
tveria? Tai mat prie ko 
žmogus gaunasi “gyveni
mo ruožus” berašydamas, 
apie “meilę” besvajoda
mas !.... Aišku kad She- 
nandorio vaisiai ne pirmo 
turgaus.

TIK SAPNAS
Aš svajoju, mylima, 
Apie šąli tolimą, 
Kur su tavim gyvenau, 
Tavo dainelių klausiau.... 
Taip karštai tu mylavai, 
Mano lupas bučiavai, 
Sakei žodelius meilius, 
Glostei mano veidelius.... 
Taip mokėjai tu kalbėt, 
Akelėm savo žavėt 
Kad jaučiausi kaip ugnyj 
Būdamas tavo glėby j.... 
Bet praėjo dienos tos, 
Nebegryš gal niekados, 
Atmintyj tik jos budės, 
Širdį, minint jas, skaudės. 
Valandėlės tos brangios 
Neužmiršiu niekados, 
Kai su tavim gyvenau, 
Karštai-saldžiai mylavau, 
Kai tu mane mylavai, 
Meilės dainas dainavai.... 
Koks likimas tas žiaurus, 
Taip toli atskyrė mus. 
Tik svajais galiu nulėkt 
Dar tave taip pamylėt, 
Bet tikrybėj tik sapnai 
Liko man vienatinai....

Ka—lis.
! Mėgstat Sportą? skaity

kit “Dirvą”—telpa pla
čiausi aprašymai apie 
žymiausius musų spor
tininkus.
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Laiškai iš Lietuvos

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 

bes”, muzika Ferrari. Tail 
bus 22-ra pastatyta opera 
musu teatre

Po naujų metų žada Kau
ne pasirodyt du nauji dien
raščiai. Vieną leis Klaipė
diečių grupė biznio pagrin
dais, kitą Bagdonas, buvęs 
mirusios “Lietuvos” redak
torius. Gero, nepartinio, 
didelio dienraščio reikalas 
jau senai pribrendęs. Ge
rai vedamas dienraštis ga
lėtų surinkt iki 30,000 skai
tytojų.

Vieną seniausių juokų 
laikrašti “Spaktyvą” nori 
subankrutyti. Pasirodo jog 
tai daro nešvarus konku
rentai, kurie nori išleisti

naują juokų žurnalą, bet 
bijo “Spaktyvos” 'konkuren
cijos. “Spaktyva” tai pir
mas laikraštis Lietuvoj ku
ris nedavė nuostolių.

Vienas musų laikraščiu, 
“Sakmadienis”, išeinantis 
sekmadienį lytais, pakėlė 
savo kainą. Klausimas, ar 
tas išeis jam į naudą?

Nesenai Liubave (Suval
kijoj) polic. A. Ivoška mir
tinai peršovė Geležiutę ir 
sunkiai sužeidė Gusevičai- 
tę, abi iš Reketijos kaimo, 
ir pats bandė nusižudyti, 
bet nepavyko. Apie ši Įvy
ki šiaip pasakojama: Kurį 
laiką pol. Ivoška santikia- 
vo su Geležiute. Jos tėvai 
uždraudė turėti bent ką su 
juo. Ji paklausė. Tada A. 
Ivoška nutarė atkeršyt. Del 
drąsumo išsigėrė ir nutai-

Šilavos
I nekaltą išteisino.

■■■■ * *

Vinča, Vinča.... su į vai

hokso gudrybių pramoko.
Atsimenu pirmą jo lai

mėjimą prieš užsienį, prieš 
Latvius. Rungtynės vyko 
nedidelėj Tilmanso audito
rijoj Kaune. Poros niaino-

kęs vieną sekmadienį, mer-įamnestija), o Mickų kaipo 
giną nužudė.

Pasandvariuose, 
vals., buvo užmušta dviem 
šūviais R. Astrauskienė, riais priedais, nuo lupų ne
įtarti buvo jos posūnis As-1 nueidavo kai jis sumaldavo 
trauskas ir Mickus. Tar-jkokį Vokietuką ar Latvį, si ir Latviai išeina nugalė 
dymas išaiškino kad šautai 
tris kartus ir dviem šūviais 
mirtinai sužeista.

Posūnį Astrauską teis
mas nuteisė 7 m. ir 6 mėn. 
sunkiųjų darbų kalėjimo 
(bausmei buvo pritaikyta

Jo rungtynės visuomet 
mažą skaičių žiūrėtojų 
traukdavo. Vinča kilo 
mažu. Pradžioj visai
mokėjo boksuotis. Laimė
davo todėl kad buvo stip
rus vyras.

ne- 
su- 
pa- 
ne-

tojais. Vinča sėdi prie pat 
ringo ir tratina dantimis. 
Pagaliau ateina jo eilė. Pu
blikoj nuskamba pasitenki
nimas. Teisėjas švilpia — 
Vinča nieko nelaukia ir sti-

tvį. Latvis krinta — pub
lika rėkia iš džiaugsmo. 
Svirduliuodamas Latvis at
sistoja. Vinča dar vieną 
smūgį tarp akių.... ir La
tvis krinta ant virvių. Tei
sėjas iškelia Vinčos ranką. 
Žiūrėtojai didžiausias ova
cijas kelia. Taip Vinča gar
sėjo.

pradeda užpirkti laivus.
Bendrovės valdyba, už

kirtimui kelio visokiems 
gandams, pasiūlė vyriausy
bei paskirti iš savo pusės 
atstovus prie užpirkimo ir 
vietoje apie viška įsitikinti.

' “L. Kel.”

Tik vėliau visu,oriais kumščiais daužo La

Prekybos Laivynas
Klaipėda. — “Lietgar” 

prekybos laivyno bendrovėj

Lapk. 28, Gruodžio 4 ir 5 
dd., Lietuvos miškų depar
tamentas per varžytines iš
pardavė 1,388 hektarų miš
ko už 3,521,740 litų.

PUIKUS UŽDAROMAS FONOGRAFAS
Verte $30.00 Tiktai už $19.00

DYKAI Gražus Albumas del 1 0 Rekordų.
Tik pas mus galit gaut to 

kią vertybę. Štai puikus, gero 
darbo Fonografas, garantuo 
tas jus patenkint. Kožnas gal 
turėti toki fonografą. Namie 
kelionėj, kempėj, jis gros vi 
sus paskiausius rekordus, šo 
kius ir dainas. Gražus pažiu 
rėti, gražesnis klausyti ir pa 
dirbtas nuolatiniam tarnavi 
mui. Garsus, aiškus balsas ka 
brangiųjų modelių. Viskas ja 
me Įrengta kaip didžiuose, sv 
vieta 10 colių rekordams, ada 
toms su uždengimu kad ada 
tos neiškristų, su dviem sag 
tini uždarymui ir oda apsiū
ti kampai. Atsidaro greitai ir 
galima groti ką tik nori. Užsi 
daršs yra patogus, nedidelis ir 
sveria tik 14 svarų. Viršus ap

dengtas tikra keratol saugojančio nuo oro ir plyšimo. Motoras naudo 
jamas net ir geruose Silvertone fonografuose. !3 colių ilgio, 11 col’i? 
pločio, ir 7 colių aukščio. Tikra šio Fonografo vertė $30.00, jus galit 
pirkti už Mažą Kainą $19.00. Su kožnu Fonografu duodam DYKAI gra 
žų ALUBMA DEL 10 REKORDĄ. Jei nepatiks, grąžinsim pinigus.

NES1ŲSKIT PINIGU, tik prisiųskit iškirpę šį skelbimą ir prisiųskit' 
mums su $2.00 depozitu, o likusius užmokėsit kai atneš i namus. Ra
šykit šiandien Į

VARIETY SALES COMPANY
1723 N. Kedzre Avenue. Dept. 713 Chicago. III.

PUIKI KALĖDINĖ NAUJENYBĖ Kuomet Jus
Tikra Stainelė su Ėdžiomis ir Kristaus Lopšiu 
Su 27 Figūromis Viskas tiktai $4.50

Puiki Naujenybė pir 
mu kart Amerikoj, til 
ką gauta- iš Europoc 
Tai TIKRA ŠTAI N E 
LĖ su LOPŠIU graž a 
išdirbta, parodanti kur 
Kristus gimė. Paveiks 
lėlyje yra 27 figuro 
visos gražiai artistiška 
nuspalvuotos. Perstaty 
ta STAINELĖ iš mažr 
pagaliukų, šiaudų sto 
gas, pušies šakelės, lo
pšelis ėdžiose, su Kūdi
kėliu, taipgi Marija, 
Šv. Juozapas, Trys Ka
raliai, Piemenys, Kup- 
;ūs, Karvė, Asilas, Bež
džionė, Vilkas ir 17

Duodate....

Kūdikėlį Jėzų, jam dovanas duoda, 
ri ir išrodo kaip paveikslėlyje. Kur 
papuošimu jūsų namų per Kalėdas.

kvių. Viskas aplinkui 
Kožna figūra gražiai išbaigta, stip- 

šitą puikų paveikslą laikysit, jis bus 
Tai nėra žaislas, bet brangus tikras

dalykas, kuris laikys daug metų. Patiks jums ir visai šeimynai, drau
gams ir kaimynams. Jis vertas mažiausia 15 dolarių, bet mes duodam
VISAI ŽEMA KAINA TIKTAI $4.50. Jei nepatiks mes grą
žinsime jūsų pinigus.

DYKAI VISIEMS, kurie pasiųs užsakymą tuojau, viena 
“Dirbtina Rožė Puodelyje”, kuri visada pasako orą 24 valan
dos prieš eprmainą. Tai naujas ir gražus oro barometras.

NESIŲSKIS PINIG IšKALNO, tik iškirpkii šį skelbimą ir 
prisiųskit jį su 50c persiuntimo ir supakavimo lėšoms. Pasto
riui užmokėsit $4.50 už Setą, kada atneš i jūsų namus.

GRAND NOVELTY COMPANY
1723 N. Kedzie Ave. Dept. 270 Chicago, III.

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

4

Dr. Smedley, garsus Specialistas 
su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- 
•Vnius 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 kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

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

Duokit inteligentiškai ... ką nors kas 
bus tikrai naudinga.

Duokit apmąstę ... ką nors kas lai
kys per eilę metų.

Duokit gražaus ... ką nors kad ga
lėtumėt pasididžiuoti duodami.

Duokit nepavydėdami ... ką nors kas 
turi vertybę ir naudingumą.

Inteligentiški, apmąstyti, gražus, ver
tingi — tai Elektriški daiktai dova
noms ir jie užpildys Kalėdų dovanų 
reikalavimus. Jie naudingi, pasto
vus, savotiški ir tikrai vertingi.

Šalip to, nuo plaukų garbiniuotojo iki 
retrigeratoriaus (šaldytuvo), randa
si dideiiausia įvairybė daiktų ir viso
kiausiomis kainomis, taip kad galit 
padovanoti naudingą daiktą ir sykiu 
neišeiti iš savo išgalių.

apsilankyk.it kalėdinių daiktų parodoje
VISKO ELEKTRIŠKO DEL NAMŲ^trr

Kad butų lengviau atlikti Kalėdų pirkimą, ątsilankykit Kalėdi
nėj Parodoj Visko Elektriško del Namų, 14-tas Aukštas, Hotel 
Statler. Atsineškit su savim šį surašą. Painatykit tuos daly
kus. Tada parašykit ties jais raides ypatų kurioms ką duosit.

. . . .Boudoir Lamps 

.... Bridge Lamp 

. .. .Candlesticks 

. .. .Chafing Dish 

. .. .Clothes Washer 

.... Cooker 

.... Corn Popper 

....Curling Iron 

.... Desk Lamp 

. .. .Dishwasher 

.... Floor Lamp 

. . . . Grill

. . . . Hair Dryer

... . Health Exerciser

.... Heater
. . . .Hot Plate
. . . .Immersion Heater 
... .Iron
....Ironing Machine 
.... Kitchen Aid 
.... Lamp Shades 
....Library Fixtures 
. ..Lighting Fixtures 
. . . .Massage Vibrator 
. . . .Percolator 
. . . .Piano Lamp 
. . . . Radio 
.... Range

.... Refrigerator 

....Sewing Machine 
. . . .Study Lamp 
. . . .Table Lamp 
. . . Table Stove 
. .. .Tea Samovar 
. . . .Toaster 
. . . .Torchieres 
. ...Toys
. . . .Tree Lights
. . . . Vacuum Cleaner 
. . . .Waffle Iron...........
. . . .Warming Pad

i
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Dr. C. W. Smedley, SpecialistassiloiskH, nes musų laikais beveik vi- 
sos lif’os yra išgydomos

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

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

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

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

Nedčldlenini* nuo 10 iki 1.

14th Floor
ECTRICAL

THE STATLER PRospect 3466

apsilankyk.it
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pa lialuvą
(Tąsa.)

Vėl Palangoj
Rugp. 24 d. Atsikeliam, 

oras gražus, saulėta, taigi 
dar einam pasimaudyt ir 
pamatyt savo senus drau
gus pavandenyje, ir palen
gva dairomės gauti kaip į 
Telšius patekti, nes tiu m 
užsukti pas J. Gedminą, ki
tados buvusį “Dirvos” rt- 
daktorių, dalbar Telšių Mo
kytojų Seminarijos direk
torių.

Saulėj pasikepinę, einam 
į bendras maudynes, tenai 
visi susiduriam ir matomės 
kurie dar pažystami neiš- 
važinėjo. Susipažįstam su 
vienu kitu naujai atvyku
sių.

Rugp. 25 d. Gržus oras, 
dar norisi pasinaudot. Pa
langa, nes pirmiau esant vis 
buvo vėsu ir .lijo, taigi vėl 
einam maudytis ir nuta
rėm išvažiuot rytoj.

Štai ko dar nepasakiau:
Pajūris ir pušynas pilnas 

pigių fotografų, vyrų ir 
moterų. Jie nešiojasi apa
ratus ir už litą padaro ne 
visai prastą atvaizdą, 
ir čia daugelis turi 
aparatėlius.

Moteriškose 
tesi moterys 
jant moteris, 
pozose jos fotografavosi te 
niekados nesužinosime. Vy
rų fotografų ten neleidžiu.

Juroje matėm praeinant 
du dideliu laivu nuo Klaipė
dos link Liepojaus. Laivą 
matyt Palangos vandenuo- 
se yra retenybė, nors kaip 
katrą dieną ir keli matosi.

Po pietų, su būreliu pa
žystamų aplankom Naglio 
kalną arba Švedų kapus. 
Apie tą kalną jau buvo pa
sakyta pirmiau, bet jo iki 
šiai dienai, per apie tris sa
vaites, neprisirengėm ap
lankyti. Jis yra į šiaurę 
nuo Palangos ir beveik tiek 
tolumo kaip nuo musų vie
tos Birutes kalnas.

Naglio kalnas yra pail
gas ir neaukštas, ant jo 
auga septynios pušaitės. Jo 
šonuose ir viršuje randasi 
iškasinėta daug skylių, ma
tyt žmonės ten jieškojo ko
kių paliktų ar užkastų Šve
dų skarbų. Ar kas kada ką 
rado neatmenu ar buvo ka
da laikraščiuose rašyta.

Naglio kalnas matyt iš 
Birutos kalno, visu pajūriu, 
iš juros ir toli iš šiaurės, 
nes stovi visai grynam lau
ke, ne taip kaip Birutos kal
nas, pušyne paslėptas.

Kas vakaras aplankėm ir! 
Kurhauzą, nes tai visas j 
silinksminimas ir pasima
tymas.

Dvi Amerikietės
Rugp. 26 d. Šiandien va

kare išvažiuosim. Rytas 
vėjuotas, bet saulėta, taigi 
vėl traukiam Į pajūrį, ir 
jau paskutinį sykį pasima- 
tom su Baltijos jura, o ka
da vėl 
spėti. Nors kelionė ir ne
didelė — per dešimts die
nų ir Lietuvoj — bet tas 
prisirengimas ii' kišenius.

Bet 
savo

makopose 
fotografuo- 

bet ’kokiose

teks ten būti sunku

Užsisakėm autobuse vie
tą, ir pavakarei atėjus ve
žėjas važiuoja per visas vi
las ir surankioja visų baga- 

i žą, paskui tik reikia nueiti 
' į paskirtą vietą, sėsti ir va

žiuoti. Autobusuose yra 
• vietos del apie 16 ypatų, bet 
i Žydai biznieriai pažada nu- 
i vežti visą šimtą, ir tai vie

nu sykiu, ir kai reikia su- 
■ tilpt tai sugrūda kaip silkes 

į bačką, nes niekas nenori 
pasilikt.

Traukinis išeis iš Kretin
gos apie 8 valandą vakaro, 
reikia viskuo apsirūpint.

Braška-traška autobusas, 
vienas iš dviejų kuriame 
mes važiavom, ir už virš 
pusvalandžio laiko jau sto
tyje. Pirmiausia reikia bi
lieto (tikieto jie nesupran
ta), ir stojam į eilę. O to 
svietelio, pilna stotis, visur 
pilna, visi važiuoja. Su bi
lieto gavimu buvo bėdos, 
vieni per kitus grūdasi, ki
ti, ypač Žydai, gauna net 
nuo policijanto apstumdyt 
kad nesilaiko eilės.

Kiti gabenosi ir savo lo
vas ir kitus daiktus, kurie 
patys sau vilas samdėsi, ii 
tas viskas reikia pasiųst.

Bilietų pardavimo siste 
ma dar senoviška, todėl il
gai trunka, o ypač daug 
trukdymo su tom klesom: 
vienas važiuoja trečia, ki
tas antra, kitas pirma.

Gavom bilietus, vaikščio 
jam “perone” (taip vadinių 
Lietuvoj stoties pusę kur 
pasažieriai laukia trauki
nio), ir mano gerb. šonkau
lis ką tai suuodė. Mat, sa
vas savą pažysta, taigi jis 
tuoj susibičiuliavo su kitom 
dviem, jaunom Amerikoje 
gimusiom Lietuvaitėm iš 
Chicagos: Izabele V aišvi- 
laite ir Brone Andriunaite. 
Jos buvo parvažiavusius pa
čios vienos pas tėvų gimi
nes, viena Panevėžyje, ki
ta Milaičių k., Joniškio p. 
Viena aukšta, kita žema, ir 
jodvi buvo atvažiavusios į 
Palangą pasimaudyti. Kaip 
su jomis nesusi ė jom Palan
goj 
bet 
pat 
sos

leiviai negalėjo miegoti ku
rie tik iš miego gyvena.

Jos apsakė kad joms Lie
tuvoj neapsakomai smagu, 
linksma., ir pargryžusios 
ragint kitus Amerikoj gi
musius važiuoti Lietuvą ap
lankyt, ir jos kaip vėl užsi
dirbt pinigų kelionei vęl 
važiuos. Jodvi atvažiavo 
su vyčių ekskursija.

Kuršėnuose
Skyrėmės su tom pane

lėm Kuršėnų stotyje (Šiau
lių ap.) 2:40 vai. naktį. Iš
lipom, stotyje patiko mus 
Stasys įVezevičius su savo 
kaimynu ir vežiavom pas jį 
porai dienų paviešėti.

Tai yra mažažemis nau
jai pradėjęs gyventi ūki
ninkas, turi 7 ha. žemės ne
toli Kuršėnų miestelio. Gi
minietis, pusbrolis, nlano 
šonkaulio.

Iš stoties į miestą eina ir 
autobusas, bet šią naktį jis j 
tik vieną pasažierį turėjo.

Nuo stoties į miestą trys 
ar keturi kilometrai; va
žiuojam tuo keliu vieni sau, 
arkliukai bėga risčia, o 
aš mįslių sau, čia toks ato
kumas nuo žmonių, kad 
taip sau kokie plėšikai su 
silaikytų mus. Baigiam po 
Lietuvą bastėsi o dar nie
kas niekur neužkliudė. Bei 
ir dabar nepasitaikė. Ar
tinantis prie Kuršėnų pra
dėjo švisti. Davažiavom ii 
miestą, važiuojam per vi
durį, pro bažnyčią, jau oru’ 
apšviesėjus. Kuršėnų baž
nyčia dabar buvo atnauji
nama, nes per karą suar
dyta. Dar apie tris kilo
metrus važiavę pasiekėm ir 
Vezevičiaus ūkę.

Iš šito mažo ūkininko pa- 
tyrėm kaip gali žmogus ir 
gerai ir prastai Lietuvoje 
gyventi. Jis turi vieną ar
klį, kelias karves, paršų ir 
kitų naminių gyvulių. Bu- 
dinkėliai pagal jo ūkės di
dumo. Dirba sunkiai ir pa
sitenkinęs ir giriasi kad 
dar už dešimts metų jau 
turės naujas trobas, 
kius gyvulius, ir tt. 
verkia

pui- 
Jis ne

iš giminių Ameri
koje pinigų, minta su šei- 
nyna iš to ką turi, o jeigu 

gauna pinigų tuoj ką nors 
ukėj gerina, niekais nenu
meta. Jis nesvajoja apie 
bėgimą į Ameriką ar j Bra
ziliją, myli savo kampeli ir 
su didele vilčia žiuri į atei
tį. Vyras dar jaunas, pa
ties to amžiaus kada galė
tų aimanuoti kad Lietuvoj 
negerai, tik visur kitur ge
rai ir dirbti nereikia.

Tą matydamas, žmogus 
imi sau galvot: jeigu šis ii 
daug kitų tokių išgyvena ii

,'i 'S TRICKS
DAWfS 
CORN

Git'- util
I r in a T 

cowjiwo hurry 1
- ward a Lox 
of Daddy's Corn!

’The clerk is i 
busy.. Ill h 
get it for you."

"Halp yourself. 
Mis. Twislytail

J/ "Goodness.
Uncle Wi^ily!

TJtf I only wanted
^3 ® onek

A Corn

imt valstybinės nusivežti,. GIMINĖS, ATSILIEPKIT 
ir ineina vienas senas ap- 
šiapęs kaimietis, kuris gra
žiai šposaudamas j mane 
saiko:

“Mes nešam ir nešam sa
vo pinigėlius čia kaip kokią 
afierą, ale jeigu kas prie
varta lieptų tai daryti tai

į Lietuvoj tuojau atsišaukit 
Dr. V. Kudirkos draugijaP^iųsdami legiruotus do

pa įieško giminiu mirusio kutentus giminystei pn- 
nario Juozo šeštoko (Ang-L^ti si™ antrašu: 

iliškai vadindavosi Joe Stb-i-19n T J2 oD™ S i ' a n 
kės). Jiems priklauso jo S’ Cbvcland’ °'

I pomirtinė. J
Juozas Šeštokas iš Lietu-! j 

vos paėjo nuo Lazdijų ir ii- 3
i gą laiką gyveno Clevelan-' p 
de pas svetimtaučius, per I 
tai apie jį mažai draugijos ? 
nariai ir žinojo. Jis taipgi į 
priklausė ir prie Ameriko-į 

i niškų draugijų ir jam mi-' 
I rus jo šeimininkė pasiskel- į 
j bė jo palikimo “globėja” ir 
1 reikalauja net iš Kudirki- j 
! nes atiduoti jai jo pomirti- į 
ne. Draugijai atsisakius iš- Į 
niokėt dalykas atsidūrė tei- 8 
sme. Todėl jei randasi ve- ji 

1 lionio giminių Amerikoj ar |

gavo jo pristatinėdamas ka
reiviams į frontą visokių 
mažmožių, padarė gero pi
nigo, paskui vėl neteko. Ru
sų armijoj tarnaudamas, li
ko tarnauti ir bolševikų ar
mijoj, o kada susitvėrė Lie
tuvos valdžia ir Rusijoj pa
sklido žinios apie Lietuvos
nepriklausomybę, šiaip taip imtume gvoltu rėkt.... 
iš raudonųjų išsiliuosavo ir 
gryžo į tėvynę. Buvo Lie
tuvos kariumenėj šarvuo
čių divizijoj. Laike bolše- 

jvikų puolimo ant Vilniaus 
ijis dar buvo raudonųjų ar- 
Įmijoj. Iš bolševikų gryž- 
damas, išliko gyvas tiktai 
savo atsargumu ir atkaklu
mu. Pasakojo kada gryžo, 
pasiliuosavęs iš raudonų
jų, savo keliais, išėjo be jo
kio ginklo. Bet sugalvojo 
gryžti ir apsiginklavo, ir 
labai gerai padarė: atėjus 
ties vienu tiltu jį pastojo 
du vyrai, bet jis pirmiau 
juos sukomandavo, ir jiedu 
nieko nepešė. Vėliau ėjusį 
tuo keliu kitą Lietuvį nu
žudė. Užpuolikai atiminė
davo nuo žmonių visus ap
valkalus ir palikdavo nužu
dytus nuogus.

Kada bolševil 
Varsa,vos jis 
sovietų armijoje, 
jo kaip 20 vyrų už upės sto
vėdami kulkosvaidžiais iš
šaudė 4,000 raudonųjų. Su
gavę vėliau juos bolševikai 
gyvus po šmotelį supjaus
tė — tokį žiaurumą varto
ja komunistai.

Jam esant sovietų roju
je, sakė, buvo dvaruose įs
teigta darbininkų komunos 
— visi turėjo išvien dirbti, 
gyventi, nieko savo neturė
ti, viskuo dalintis, bet neil
gai tas rojiškas gyvenimas 
tęsėsi: prasidėjo barniai, 
peštynės, ir komunos su
iro.

Kaipo ūkininkas, jis nu-1 
siskundė kad tik ūkininkai 
mokesnius moka, valdinin
kai, kurie kiti gauna labai 
dideles algas, iš savo ineigų 
nieko nemoka. Tą patvir
tino ir Kuršėnų fotografas.

Patyrėm kad jis vykda
mas į stotį mus patikti tu
rėjo su savim brauningą, ir 
sako kokiems niekšams ne
duoda giliuot, o tokių pasi
taiko metui metą vejant. į 
Jis šautuvą turi su leidimu. - 
ir pasakojo kad už tai vei
kia nušaut 20 varnų ir ki
tus mažmožius atlikt.

Kalbėjo jog reikalui ki-i 
lūs eis ant Lenkų, Vilnių! 
vaduoti, bet nekalba apie! 
baimę jog Lenkai gali Lie-! 
tuvą užimt. Tik Amerikoj! 
mes perdaug tuomi gąsdi-l 
narni.

Praleidę Rugp. 27 d. pas! 
juos, 28-tą važiavom pas' 
kitus gimines ‘kitame šono! 
Kuršėnų. Per miestą va-j 
žiuojant, buvo turgus, su
stojom, moterys dairinėja-

Ir tiesa. Aš jam sakau: 
“Žinoma, dėde, biskį reikia 
pasilinksminimui, bet ne 
perdaug.”

(Bus daugiau)

LITHUANIAN f 
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I PIANO SOLO’® 

gg (gontainmg a choice į V. " 
collection o! the most pV 
popular Lithuanian '■ pl.

TIK IŠL
Kaina

VOK-EI
So. A

38 yeaa^s
ounces for

BakSsagiWwcler
(double acting)

USE LESS
high priced brands

MILLIONS OF POUNDS
USED BY OUR GOVERNMENT

DIDIS PASAULINIS KAK AS TIK UŽ $3.95 
DYKAI — Keturi Naudingi Priedai.

.i ėjo am 
taipgi buvo

Pasako-

ir Kurhauze nežinia, 
gal dėlto kad jos taip 
pasirėdžiusios kaip vi- 
Lietuvos panelės ir ne

buvo iš ko atskirti, ir plau
kai ir sijonai trumpi, ir ži
nok tu ar ji iš Amerikos ar 
Kaunietė.

Kiek juokų su jom turė
jom tai sunku ir aprašyti. 
Mažesnėji lėta, bet didėji j pasitenkinę ant 7 ha žemės 
tai tikra zdraica, galima j ]<0 verkia ir bėga tie kurie 
sakyt, ir kai ėmė juoktis ir 
visų Palangos Ponaičių ir 

‘T i kaip jie prie jų meilinosi, 
I kaip rankeles bučiavo ii 
kokius žodelius ir kompli
mentus dėjo, tai tik plyšk 
juokais.

Pasakysiu kaip man bu
vo: Vagone miegami kam- tik Lietuvoj blogiausia.... 
bariai turi po keturias lo
vas, ir štai gerb. Spragilas 
atsiduria vienas su trimis 
šonkauliais.... Jeigu ne 
juokai, gal būtume norėję 
miego, bet kai kurs norėjo 
merktis tuoj ta didžioji ką 
nors užvedė, ir vėl snaudu
lis pradingsta. Net kiti ke- Rusijoj, karo pradžioj tar-’si po rinką, aš užeinu pasi-

turi 15, 20, 30 ir net 60 ha 
žemės? Ar ne bizūnų to
kiems reikia ? Apsileidę, 
tinginiauja, girtauja, žemė- 
neįdirba, sėklų negerina, 
gyvulių geresnių nesitaiso, 
laikraščių neskaito, ir bė- 
davoja visam pasauliui kad

Žinoma, rikėje yra blogai 
ir gerai, yra laikų kada ir 
nusiskųsti reikia, bet darb
štus žmogus vis gali gyve
nimą daryti.

Stasys Vezevičius irgi tu
ri karo dienų istoriją. Jis 
Vyruku būdamas, važinėjo

- - - - * * • . I

Nuo visų skirvio i.- vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra' nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosudtojas.

Mks. Wjnsww’S 
fhmup

štai proga pamatyt visą PASAU
LINI KARĄ, kuriame visos tautos 
dalyvavo. Visi vaizdai imti mūšio 
laukuose, ir matys’, t viską tikra: 
•”up gyvą, per musu veliausį page
rintą Stereoskopą. Tai nepaprastai 
žingeidus ir stebinantis dalykas. Tu
rėsit ant ilgų laikų savo šeimynoje 
Didžiojo Karo vaizdus. Matys’t kai
mus ir miestelius baisiai sugriautus, 
žiaurius muštus kareiviu tranšėjo
se, atakus durtuvais, bombardavi- 
i ią. artilerijos ir kavalerijos atakus. 
tankų kovą, subamrinų ir laivų mu
ši, orlaivių ir zeppelinų 
žudymą, žmonių, ir daug 
Visos Setas turi viena 
KOPĄ ir 150 VAIZDŲ, 
-aplvuotų. Viskas tas 
ž:ausia 10 dolarfu, bet nupiginta iki 
TIK S:;LP5.

DYKAI KOŽNAS gaus su 
Setu dar 4 Gražius Dalykus: 
Importuotą Kišenini Peili su 
kslaiš gražių merginų; " 
višką Žiedą, kuriame per 
įima matyti Francuzes merginas vi
va Kamerą ir 4) X-Ray Tūbą, kuriuo

.ik iškirpkit šj skelbimą ir siųskit jį 
50c prisiuntimui ir supakavimuk Pastoriui užmokėsit $3.95 už savo 
j kada atneš i namus.

sokiosė pozose; 3) Kiš’enin Detel:

šaudymas i: 
visko kito. 
STEREOS- 
gražiai iš
verta ma-

kožnn 
viena 

pavei- 
2) Francu-

Chicago. I!!.

MilįjonaiJį Naudąja!
VISKAS, ką jus turite daryti, tai tik ištrinti juomi — lygiai 

taip, kaip jūsų tėvai ir diedukai darydavo per suvirs pen
kiasdešimt metų. Palengvėjimas ateina ūmai. Nėra jokio kito 

tiek patikėtino linimento kaip PAIN-EąPELLERIS sunaiki
nimui Peršalimų, Sunkumo Krutinėję, Muskulų Skaudėjimo 
ir Sustingimo ir t. t.

Taipgi yra lygiai pagelbingas prašalinimui šaudančių Reu- 
matiškų Skausmų, Galvos Skaudėjimų, Peršalimo Krutinėję, 
Neuralgijos, Sustingusio Sprando, Geliamų Muskulų ir Strėn- 
dieglio. Vikriai ištrinkite nesveikumų apimtas vietas iki oda 
pradės raudonuoti. Nusistebėsite kaip greitai jis veikia — 
kaip greitai palengvinimą suteikia.

Dabar kuomet šiurpulingas, šaltas
žiemos drėgnumas jau čia pat, todėl 
bukite prisirengę, Prižiūrėkite, kad 
bunka PAIN-EXPELLE&IO visuo
met butų po ranka. Turėkite gatavai 
naudojimui kuomet pajusite pirmą ap
sireiškimą to geliančio, skaudančio 
j iusmo, kuris praneša jums apie be*

. -\cnuOGtabu tatai, kad milijonai j j naudoja! Nėra kito tokio 
trinamo va:..to, kuris, taip apsaugotų jus nuo daugelio geliančių 

i.i į jūsų kūną, kaip tatai padaro P/\IN-
1 rolę jis sulošė Influcnzos epidemijos 

tai negali būti niekuomet užmiršta. Tūkstančiai ir tuk- 
, kurie surado pagalbą jame, niekuomet daugiau nepą- 
jokiu kitu linimcntu kaip tik PAIN-EXPELLERIU.* 

»avo turiniu brangi ir įdomi knygute įdedama su kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonku’c. Paieškokite - tos 

knygutės atidarydami pakelį!
Dide:

:-.Imi.'.irų, kurie įsisėca 
EXPELLER1S. Koki; 
laikais, 
s'ančiai, 
si tikės j

;esnč bcnka 70 cents,

IP
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j ii 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Atvažiavo iš Lietuvos.' Jurgis Skinderis, 105 me-l iki šios savaitės: pradžios! 
Gruodžio 8 <1. laivu “Geor-jių jaunikaitis, praneša jog1 Clevelande automobilių ne-l 
ge Washington” atvyko iš I atvažiavęs Į Clevelandą 6j laimėse užmušta 217 ypatų. 
Lietuvos trys pasažierės, I d. Sausio (January) turės j Tai yra patys užsimušė 
Marė ir Olga Garmiutės,-šokių lenktynes su jaunais j vo automobiliuose arba 
jaunos mergaitės, pas savo!musų džiazininkais. Sako, tomobilių suvažinėti, 
motiną, ir Ona Puzonienė tegul jie ruošiasi, < 
pas savo sūnūs. Visos jos rodysiu jiems ką galiu.... 
turėjo laivakortes ir doku- —•' A —
mentus iš “Dirvos” agentū
ros. Kelionę turėjo gerą, 
laivas labai patogus.

Nepilnamečiai vaikai pas 
tėvus, piliečius ir ne-pilie- 
čius, tėvai pas vaikus, ir 
Amerikoj gimę vaikai iki 20 
metų bei 
amžiaus, 
sios, gali ________  _ ___
riką, tik ateikit Į “Dirvos” 
Agentūrą pasitarti.

mergaitės visokio 
jeigu neištekėju- 
atvažiuoti i Aine-

' tegul jie ruošiasi, o aš pa- 

Pereitą nedėldienj Anis- Nušovė boksininką, 
terdamo Lietuviai surengė Hicijantas Prucha 
Skinderiui 105 metų g^.;-;-’-----i......... .................. .

i m o sukaktuves. Taigi jis;vey Birtch, 19 metų, kilo
jau užstojo ant 106-tų mc-imet tas bandė policijantą 

į tų, bet sako metas daugiau j-‘-'•'mušti parblokšdamas ant 
'jam nieko nereiškia; j gatvės. Nakties laiku, po- 

Dalyvaus artistas S. Pil-I licijantas pamatė būrį tokių 
ka, bus komedijų, dainų ir .vyrukų buri bandanti suar- 

!muzikos ir ant galo gražus' 
balius visiems.

D I R V A

sikibs su Italu Georgę Ma
rino, ir bus trečia pradinė 
pora.

KOMARAS SUSIREMIA 
SU LENKU GR. U

ši penktadienį miesto an- i 
! Hito rijoj Marotta pastato 

ail_| Juozui Komarui nepapras
tą Lenką stipruoli, Bernie, 
Andraziak, iš New Yorko. 
Nors šis naujas Lenkas ne-| 

p0. i žinomas Clevelande, jis ge-
'i atsižymėjęs rytuose ir!

;. Ne bi kasi 
su juo nori imtis kurie tik
rai jo nepažysta.

Garsus Joe Malcewicz šį 
naują Lenką išlavino savo 
globoje, išmokindamas visų 
savo gudrumų.

Komaras pirmu sykiu su
sitiks su rimtu priešu po 

ji-1 nugalėjimo smarkaus Vo
kiečio. Marotta pasiūlė ki-

nušovė Irai 
žirni- i kumštininką aniatorių Har- laimi populiarus.

Sausio-Jan. B, 1929 
LIETUVIŲ SALEJE i

Milijonas dolarių dovanų. 
Kapitalistas Severance pa
dovanojo milijoną dolarių 

i muzikalės 
kurioje galės visados 
\ i Cleveland Or- 

.. manančių važiuoti,!‘hestra. Western Reserve 
todėl laukite to pranešimo, j Universitetas davė tam že- 

-— j mės arti savo budinkų prie 
1 Euclid avė., netoli muze- 

. Visuomenė dar turės 
sudėti apie $1,500,000 nuo
latiniam fondui iš kurio or
kestras galės visados pasi
laikyti.

Orkestrui šįmet suėjo 10 
metų nuo Įsteigimo. Jį va
dovauja Nikolai Sokoloff, 
rodos Lietuviškas Žydas, ir 
orkestras yra tarp pirmaei
lių pasaulinių simfonijos 

t orkestrų.
o—-J Dabar tas orkestras lai- 

dalyvauti ir vaikinai su sa- j<0 saVo koncertus Masonic 
panelėmis. Reikalinga anditorijoj.

“Dirvoje’ busNeužilgo
paskelbta 1929 metų “Dir-| pabudavojimui 
vos” ekskursija i Lietuvą, palės, 1 
Jau dabai- yra klausinėjau-i užsilaikyti 
čiu i

Mirė. Pereitą savaitę, .
d. Gruodžio, mirė Jono A-|-’a.u1!i;
(tomaičio žmona, nuo 254thį 
st., East Cleveland. Palai-' 
įlota ši pirmadieni.

Ruošia gražią vakarienę.! 
Moterų Ratelis, sykiu sul 
savo vyrais, ruošia Lietu
vių salėje gražią draugiš-j 
ką vakarienę sekmadieni,' 
Gruodžio-Dec. 30 d. Vaka-j 
rienė bus su šokiais, galėsi

vo Į 
iškalno pranešti apie daly
vavimą. Vyrams tikietai po 
$1, moterims po 50c. (Pra- 
neškit “Dirvon”.)

Mirčių mažiau. 1928 me
tais Clevelande ir abelnaiį UCIJLO ' 1 V, Vt 1 <A 1 ill V 11 ClMClllCll 

| visoje šalyje mirimų skai- 
Dr. V. Kudirkos drautj’V”p-iiis bus mažesnis uz pir- 

sies susirinkime C____ __
7 d. išrinkta sekanti nariai 
į 1929 metų valdybą: L.. 
mininku A. M. Praškevi
čius, vice-pirm. J. Brazau
skas, užrašų rast. Intupas, 
finansų rašt. Žebrauskas, 
iždininku Valeika. Pasta
ri trys yra iš raudonųjų 
abazo.

Gruodžio' 'Dėsnius metus, skelbia gy- 
„L.i vasties apdraudos kompa- 
Pir- n’jk’ atstovai. Mažiau mir

šta nuo džiovos, moterų lai
ke gimdymo ir nuo difteri- 
jos. Nepamažėjo mirtys 
nuo vėžio, taipgi diabitis 
daug numarina, o šįmet in
fluenza mirė daugiau negu 
1927 metais.

Viešėjo Clevelande apie 
pora savaičių senas Cleve- 
landietis P. Mušinskas iš 
Chicagos. Jis yra “Dirvos” 
skaitytojas ir apsilankė re
dakcijoje. Sako Chicagoj 
varo gerą bizni. Išvažia
vo atgal šios savaitės pra
džioj.

Oro linijos. Nuo naujų 
metų Clevelande bus Įves
ta pasažierių vežiojimas or
laiviais tarp Chicagos ir 
New Yorko. Naudos l ordo 
Išdirbamus trijų inžinų lėk
tuvus. Jie neš po 14 pasa- 

žieriu. Pradės veikti su 
penkiais lėktuvais.

Jeigu kada į jūsų kiemą 
pabirs iš oro krūva žmonių 
žinosit iš kur jie atsirado.Suėmė 23 banditus. Per

eitą savaitę Cleveland ko
telyje policija apsupo ir su
ėmė 23 vyrus, kuriuos vi
sus rado apsiginklavusius 
revolveriais. Susekta jog 
tūli iš jų reikalaujami ki
tuose miestuose už žudys- 
tes. Jie turbūt turėjo čia 
koki slaptą savo seimą. Iš 
kitų viešbučių išsinešdino 
kiti pulkeliai kada pajuto 
jog šie 23 areštuoti.

Kaip greit jie buvo areš
tuoti tuoj Clevelande 
rado jų draugų kurie uždė
jo už juos užstatus ir pa- 33 leidimai statymui naujų 
liuosavo iš kalėjimo. dirbtuvių, mažų ir didelių. 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK

atsi-

(lyti privatiniuose namuo
se pokilĮ, pirm to gatvėje 
stumdant kitus, žmones, i. 
priėjęs paliepė jiems skirs-' 
tytis. Vietoj to, vyrukai I-9 keturių tautų žymiems 
pradėjo muštynę su polici-1 imtikams stoti prieš Koma- 
jantu, o tas kumštininkas 
panaudojo net savo 
mus. Parmuštas, policijan- 
tas išsitraukęs revolveri šo
vė ir peršovė tą vyruką Į 
strėnas. J' 
tyje. 
būrelio vyrukai.

ra, bet jie atsisakė, kas pa- 
gabu-'rodo jog jie nujaučia tikrą 

Komaro spėką.
Nuo Komaro laimėjimo 

ar pralaimėjimo su šituo 
Jis mirė ligonini-i Lenku priklausys ar jis pa- 

Suimta keli kiti to Paliks Clevelande gyvent po 
■ naujų metų ar išvažiuos ki
tur.

Prie to bus dar kitos dvi 
Bradinės poros. Jack Wash
burn, žymus Mormonas im- 
tikas iš Salt Lake City, su-

Ohio valstijoj ligos didė
ja, skelbia valstijos sveika
tos viršininkai. Dvi pasku
tines savaites Lapkričio m. 
sirgo 
mais, 
serga 
ja.

1309 raupais. 354 ty- 
559 kokliušu, daug 
skarlatina ir difteri-

Lankėsi lakūnai. Pereitą 
savaitę Clevelande buvo su
stoję apie 100 pasaulinių 
lakūnų iš keleto šalių, ku
rie su 18 tri-motorinių lėk- 

tardo. Pereitą sa- tuvų skrido Į Chicagos In
ternacionale lakūnų konfe
renciją. Lakūnai pavalgė 
Clevelande pietus ir išlėkė 
Į Chicagą. Keli tūkstančiai 
žmonių, dideliame šaltyje, 

į buvo nuvykę į orlaivių lau
ką jų pažiūrėti.

Vis 
vaite dar tapo areštuota 31 
ypata sąryšyje su Įtarimu 
suklastavime balsų Rugp. 
nominacijose. Suimti yra 
balsavimo budelių perdėti- 
niai.

Vienas Clevelando pilie
tis iškelia federaliam 
me bylą prieš Herbert Hoo
ver toj prasmėj kad užkir
tus jam kelią užimti prezi
dento vietą, nes Hoover ne
gyveno Suv. Valstijose tu- 
’a laiką prieš 1919 metus. 
Prezidentu gali- būti žino
vus kuris ištisai pragyveno 
šioje šalyje 14 metų, šalip 
visų kitų reikalavimų.

Hoover turės atvykti Į 
Clevelandą pristatyti teis
mui savo paaiškinimą.

teis-
SVARBU VISIEMS 
LIETUVIAMS ŽINOTI

Artinasi laikas ka
da savi nuo savų 
draugai nuo drau
gų pradės gauti 
dovanas atminčiai 
Kalėdų švenčių ir 
artimųjų bei drau- 

Mcs užpildėm sa- 
iriausiais ir tinka- 
j dovanoms graž- 
s pasirinkimas dei- 
rušies ir prieinamo- 
Laikrodžių, Laikro-

Clevelando Chamber of 
Commerce skelbia savo ra- 
oorte jog šioje srityje dar
bai gerėja, daugiau darbi
ninkų imama Į darbą ir ne
mažai dirbtuvių pasididino 
arba didinamos.. Dirbtuvių 
didinimas yra sveikas Įro
dymas krypimo į geresnius 
laikus, sako raportas.

76 leidimai išduota toli
mesniems dirbtuvių didini
mams, kainoje $1,712,250 iri O O 1... . ... ... n 4-.. 4-. ....... .. ....... 1

inantii visokį 
mis kainomis 
(lėlių i Wrist Watch), Rašomų plun
ksnų 
kių 
žanuių,

Norėjo prisigirdyt. Nuo, r daugybė 
Ę. 9th st. tilto Į ežerą įšo-1 jaiiS-0: 
ko nakties laiku tūla mo
teris, apie 45 metų amž., 
norėdama nusis'kaidyti, bet 
kai Įkrito Į vandenį ėmė 
rėkti ir ten buvęs naktinis' 
sargas pribėgęs numėtė jai .akau. 
virvę ir su atbėgusiais ki
tais vyrais ištraukė. Ne-

garantuotų ant visados;
stab' ni ų se tų (S i 1 verware) 

Kryželių, Toilet Setų.
prosų geriausio išdirbinio, 

„ \ J visokių dalykėlių nau- 
mados.

TAISAU LAIKRODŽIUS
i Laikrodėlius, Grafofonus, Akinius, 
visokius žiedus, geltonus šliubinius 
žiedus padarau baltais, įdedu dei
mantus ir kitokius graždaikeius.

Per daug metų patyręs savo pra- 
atlieku darbą geriausia ir 

teisingiausia ir už viską pilnai at-

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

Ra-

laimingas naminis gyveni- y> D. štaupas, Jeweler m i c caru n nvivndn ui nvm * ’mas, sakė ji, privedė ją prie 
to. Ji pas ežerą atvažiavo 
su taksi.

6701 Superior Ave.
* L > į? į. £ £ L į Jį J

KALĖDŲ DOVANOS

f

DR. ISIDORE ZWICK
t

Tik viena dovana tėra kurios pini
gai negali nupirkti, ir tik jus galite 
duoti — tai yra justi 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.

perkėlė savo ofisą Į naują patogią vietą

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

East 79th St. Photo Studio
A. S. Bartkus 1197 E. 79th St

OFISO VALANDOS 
1:30 iki 3:30 po piety 6 iki 8 vakare

Sekmadieniais ir trečiadieniais 10 iki 12 dieną.

TELEPHONES: 
Office: RAndolph 5703 Res.: KEnmore 1670
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Prospect 2420

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

kuojant, išleidžiam ir aukraunam.
- 8400 St. Clair Avenue Cleveland, OMo.

JACK SHARKEY SUMU
ŠĖ DE KUH

Bostone Gruodžio 10 d. 
Įvyko kumštynė Lietuvio 
Šharkey-Žukausko su' Ar
thur De Kuh, kuris vadina
ma trečios eilės sunkaus 
svorio kumštininkas, ir lai
mėjo tiktai Įmuktais.

Šarkiui nelabai sekėsi ir 
jis daug sykių numetė sa
vo smogius tuščiai kada jo 
Driešas gabiai išsisuko.

Šarkis dabar išrodė ne
toks vikrus kaip buvo ka
da sumušė Jack Delaney 
pereitą Balandžio menesį

D e Kuli i nėjo į ringe vi
sas pilnas baimės ir jo vi
sas noras buvo išsilaikyti 
nuo numosimo.

Šeštame raunde Šarkis 
išmušė priešą, bet jis atsi
stojo daskaičius devynis.

Sako kad Šarkis užsilei
do per vasarą ir dikČiai su- 
i’iebėjo. Jam reikia keleto 
gerų kumštynių iki galės 
vėl stoti su pirmos eilės vy- 
rais, sako kurie tėmijo da
bar Šarki.

Šarkis su Christner
Pereitą savaitę Clevelan

de buvo kumštynės, kuriose 
Akronietis K. O. Christner 
sumušė Knute Hanseną, 
milžiną Daną. Hansen bu
vo laikomas tarp pirmaei
lių su Šarkiu. Dabar Chris
tner gauna progą pasiekti 
pirmąsias eiles ir jis supo
ruotas su Šarkiu Sausio 25 
dienai New Yorke.

Christner sveria 195 sva
rus ir yra šešių pėdų ir 1 
colio aukščio, aukštesnis už 
Šarkį.

Naujos Gaidos Muzikos 
“Dirvoje” jau turime 
naujai gautų muzikos 
gaidų pianui ir smui
kai. Išleistos Chicagoj 
'Vitak-Elsnic firmos. 
Daugybė naujų Lietu
viškų šokių.

T ingi atėjo Longi
no Buinio gaidos, ku
rie jų reikalavot dabar 
galit gauti.

“Dirvos” Knygynas.
įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

K. E. YOCHUS
6907 Superior Ave.

Duokit išvalyt ir išpro- 
syt savo senus rublis ir 
Štai naujos žemos kai

nos tam darbui:
Vyrams

Vyrų siutai išvalyt ir 
išprosyt tik $1.40

Vyrų kelnės išvalyt ir 
išprosyt 50c

Siutas prosyt 45c
Kelnės prosyt 20c

Moterims
Moterų fur coats išva

lyt ir išprosyt 1.50
Šilkinės dresės išvalyt 

ir išprosyt 1.50
Atneškit pataisyt ir iš
valyt. Pasipuoškit Ka
lėdoms.
Siuvame naujus siutus 
ir overkotus nupiginta 
kaina beveik iki pusės 
kaip kitur. Atsiminkit.

i 
į

Maskaradu Bailus
Rengia DR. V. KUDIRKOS Draugystė

NAUJŲ METŲ DIENOJE 

| Sausio-Jan. ld» 1920 | 
: LIETUVIU SALĖJE, 6820 Superior avė. :

. Įžanga ypatai 35c.
Kas nori turėti gražiu juoką, smagaus pasišokimo

I ii- linksmo pasikieminėjimo su savo pažystamais, atei- : 
I kit i šį linksmą KAUKIŲ BALIŲ. Bus daugybė gra- i 
l žaus jaunimo, bus suaugusią ir net senelių. Kurie bus • 
; gražiausia ar puikiausia Įsirengę gaus dovanas.
i Bus duodama 6 Praizai už geriausius apsi- • 
I rengimus.
: Muzika bus labai gera šokikams — pradžia 5:30 vai. ;

Kviečia visus KOMISIJA.

Lietuvos Lietuviai ateina j 
Sanitariškas Lietaus 

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

Neužmirškit saviškiu Kanadoj, 
Pietą Amerikoj ir kitur — už- 

rašykit jiems “Dirvą”.

PARSIDUODA
Gelbėkit savo Automo

bilius nuo Sušalimo!

GALIONAS po $1.00.

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 
G704 Superior avė.

Naujas plačiai išbandytas po 
visą Ameriką chemiškas išra- 
iim.as Automobiliams nuo per
galimo žiemos metu — tai yra 
Y-WORRY skystimas, kuris 
tešala prie jokiu mums žinomą 
šalčiu ir nekaista prie papras- 
o automobilio karščio. Garan

tuotas nuo išgaravimo ir ne
pakenkia viduje nei viršuje jo
kiai automobilio daliai. Vieno, 
pripylimo užtenka visai žiemai. 
Kreipkitės pas P. Vasiliauskas 

6820 Superior avė.

Lietuviška Agentūra
Pirkimo ir pardavimo namų, 

lotą, farmų. Mainoma namus Į 
farmas ir farmas j miestų na
mus, Turiu pigių bargenų. Tai- 
pat esu generališku agentu ap
draudos (insurance). Lietuviai, 
turinti kokius reikalus šioje 
linkmėje, prašomi visuomet at
sikreipti pas mane, o busit už
ganėdinti mano patarnavimu.

Ben Rakauskas

PARSIDUODA
4316 StS. Clair avė. cigarų, 

tabako, saldainių, mokyklos da
lyku ir groserio krautuvė, ge
roj vietoj, biznis geras. Nuo
ma už krautuvę ir 3 kambarius 
$50 į mėnesi. Galima pirkti už 
apie $1100. Smulkmenos pas 
Notarą Zimerman, 1371 East 
105th st.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
4952 Broadway Cash mčs'nyč a. 

Garantuojama $700 iki $800 savai
tinių ineitrii, (reti moderniški įren
gimai, nauja ledo mašina. Trum
pos valandos, žema renda. Parsi- 
duos pigiai. Matykit notarą Zimer
man, 1406 E. 105th Street.

6712 Wade Park Ave.
Cleveland, Ohio.

Telef. Pennsylvania 1481

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 i 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko. Šiais rei-

■ kalais prašome kreiptis
1306 EAST 68TH ST. 

Rand. 6729.
sassžžgė?== = ?=--=====~=d

Ž Tel- CHerry 2370 1
t P. J. KERŠIS
y baigęs Teisių Mokyklą Cumber- 
X land Universitete, darbuojas bu X •Į- Teisių Ofisu advokato
* Anderson & Marriott j; 

308 Engineers Bldg.
4- kur su visais teisių reikalais 
j; Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir X 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- X 

rėš teisingą patarnavimą.

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
j šią patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

♦

□ O ROSEDALE ©i 
ŽJ Dry Gleaning Co.: LŽJi Rand. 7906 Ž
C. F. PETRAITIS, Prop, J 
6702 Superior Ave., |


