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IR DARBININKŲ ŽINIOS

CHINIJA Š?AIP TAIP 
SUSIVIENIJO

CHICAGOJ NUŽUDY
TA 479 YPATUS

Chicagoj šių metų bėgiu, 
iki Gruodžio 20 d., žmogžu
džiai užmušė 479 ypatas.

1927 metais tokių žmog
žudysčių buvo 445. Kas

VAGYSTEI VADO
VAVO LAIVO

PEČKURIS
Youngstown, O. — Šiau

rinės Ohio valstijos plieno 
ir geležies industrija bai
giant 1828 metus dirbo su 
JO nuošimčių normalio, ir| 
tai buvo geresnis periodas 
negu pirmi trys ketvirtai
niai 1928 metų.

Lorain, O. — National 
Tube Co. sulaikė darbus ir 
pradės išnaujo dirbti tik po 
naujų metų. Dirbs tik 
nuošimčių darbininikų, 
minusia negu kada 1928 
galėjo būti.

40 
že

East Liverpool, Ohio. — 
Puodininkystės dalbai eina 
gerai, net per šventes v o's 
porai dienų tebuvo. sulaiky
ta darbas. Daugelis išdiv- 
bysčių įsakė savo darbinin
kams dirbti net per Naujus 
Metus. Mažesnės išdirbys- 
tės sustos keletui dienų, pa
sitaisymams mašinų.

Dubois, Pa. — Angliaka
sių unijos distrikto virši
ninkai patiekė kasyklų ope
ratoriams naujas išlygas. 
Jose unija sutinka algų nu
mažinimams nuo 15 iki 25 
nuoš. pagal Jacksonville su
tarties, bet įkergia punktus 
sulyg kurni operatoriai ga
lės tartis su unija ilgų mo
tų kontraktams, prašali
nant streikų ir darbų truk
dymo pinkles.

Berlinas. — Viena mote
ris, iš keršto savo mylima
jam, kuris ją apleido, išda- 

ivė paslaptį kaip pereitą va
karą Birželio mėnesio pa
baigoj, buvo apvogtas paš
tas laive “Leviahtan” kelio
nėj į Europą. Pavogta bu
vo $500,000 vertės regis
truoto pašto.

Pasirodo kad organizuo 
ta gauja plėšikų įsigavo ant 
laivo kaipo darbininkai ir 
išplėšė pašto maišus laivui 
ramiai plaukiant. Po visą, 
Europą ir Ameriką imta'novės liekanų, praneša ra- 
jieškoti vagystės pėdsakų, i dus daugelį dalykų iš 1500 
bet tik dabar Atverpo, Bei- metų pirm Kristaus laikų, 
gijoj, ta moteris paslaptį 
išdavė.

Ji pasakojo, jog per tris 
metus ji turėjo santikius su 
vienu 
buvo 
viską 
jo su 
šalinti.
ir pasimetė su ta moteriš
ka, ji iš keršto jį išdavė.

Savo bendrams vadas nu
pirko Antverpe namą, o iš 
pats ruošėsi iš to grobio gy
venti be darbo likusį savo 
amžiaus galą. Jis tapo su
imtas.

(Tuo laivu kaip tik tada 
keliavo “Dirvos” ekskursi
ja į Lietuvą, bet pasažie- 
riai nieko apie tai nežinojo, 
nes vagystė išėjo aikštėn 
kada paskiausia imtasi su- 
žiurėt registruotą paštą.)

laivo pečkuriu. Jis 
vagystės vadovas ir 
gabiai atliko ir galė- 
grobiu iš laivo pasi-

Kada jis susipyko

Drakesboro, Ky. — Ka
syklos ęksplozijoj užgriuvo 
keletą darbininkų; šeši la
vonai surasta.

TAI “ATRAMENTAS”
New York. —■ Iš Kubos 
čia atgabenta $232,500 

ver.tės
Į

švedijoj tarp darbdavių, 
ir darbininkų unijų įvyko 
taika, užtikrinanti ramybę 
industrijoje per porą metų.

“atramento” arba 
“rašalo’*. Kada muitinėje 
apžiūrėta pasirodė jog tai 
yra degtinė. Siųsta 155 ku
bilų talpinančių po 100 ga
lionų įtalpos.

Cuenca’, Ispanija. — Ka
syklos eksplozijoj užmušta 
trys darbininkai. Keliolika 
jų buvo užgriūta kasykloj, 
bet kiti liko gyvi.

. Mexico. — Meksikos sos
tinėj, fajerverkų dirbtuvės 
eksplozijoj šeši darbininkai 
užmušta ir aštuoni sužeis
ta.

PRISIPAŽINO NAŠLĖS 
NUŽUDYME

Buffalo, N. Y. — čia su
imtas 18-kos metų vaikinas, 
kuris prisipažino nužudyme 
turtingos našlės Herricks- 
ville, Pa. Jis suimtas ir iš
vežtas į Pennsylvania teis
mui.

Keturi užmušta. Minda
nao saloj, Pacifike, žemės 
drebėjime užmušta 4 ypa
tos ; nuostoliai $250,000.

7 MIRĖ NUO ŠALČIO
Chicago. — Pereitos sa

vaitės pabaigoj užėjus šal
čiams ir sniegui vakarinė
se valstijose mirė septynios 
ypatos.

1928 metas buvo didelis 
metas Chinijos gyvenime. 
Kai prasidėjo revoliucija 
1912 metais, sukilimai ir 
žudynės ėjo per 16 metų., 
Kilo ir žlugo vieni vaidai i ni<?tai vis labiau atsižymi, 
po kitų, įsikūrė dvi sosti- i Chicagos policija, iš savo 
nes, pietuose Kantonas ir piisčs, nušovė 51 krimina- 
šiaurėj Pekinas. Karai ne-piat? su kuriais turėjo su- 
siliovė. Po Sovietu revo- i spaudymus. Atgauta iš va- 

........... Uncijos, matydami progą $41,000,000 vertės pa- 
_  Se^ančia:- pasižuvauti, Rusijos komu- i v°g’tų dalykų. Areštuota 

• ................- • " -■ j 275,282 ypatos įtartos va
gystėse ir prasižengimuose. 
Policijantų nušauta 13.

KIEK ATSIEINA ANC 
LIJAI RINKIMAI

Londonas. ■ ... ......„.... ...........................
Anglijos rinkimais balsavi- įsimaišė ii gelbėjo,: 
me dalyvaus virš 5,000,000 stengdamiesi įkurti Chinų 
naujų moterų, kurioms iki' sovietus ir susivienyti su 
šiolei nebuvo leista balsvo-. Maskva, bet tas nepavyko, 
ti. Dabar patvarkyta kad Į 
balsuoti gali moterys nuo 
21 metų. Politiškos parti
jos apskaitliuoja jog joms 
rinkimai kainuos 7,000 000 
dolariu.

NAUJI ATRADIMAI
PALESTINOJ

Pennsylvanijos ųniversi- 
to ekspedicija Palestinoje, 
kasinėjanti ir jieš'kanti se-

Atkasus vienus griuvė
sius rasta aruodas talpinan
tis 9,000 gorčių; rasta kie
me šulinys 43 pėdų gylio ir 
dalis . dviem ratais vežimo, 
naudoto' karuose.' 
šventykloje atrasta Šventas 
stulpas, kitame kambaryje 
atrasta aukuras, vaido da
lykai, pelenai, kaulai ir ra
gai ant aukuro. Rasta tų 
laivų ginklų, indų, karolių 
ir girnos trynimui grudų.

Ta ekspedicija Palestinoj 
darbuojasi jau septintas se
zonas.

Vienoje

SUMIŠIMAI AFGANIS
TANE

Iš Afganistano sostinės 
Kabul ateina žinių jog ten 
eina sukilimai. Valdžia su
tiko išgabenti Indijos ir 
Anglijos moteris iš Kabulo 
orlaiviais, apsaugojimui jų 
nuo pavojaus.

MEKSIKA ŠVELNĖJA
Meksikos prezidentas Gil 

išleido patvarkymą kuriuo 
sulaikoma sušaudymas su
imamų maištininkų prieš
valdžią. Tokie nusižengė-| 
liai bus atiduodami teismui 
ir bus vedama tardymai. !

Šimkus išvažiavo.
Meno pasaulis, 
Įvairianybės.
Spauda.

Į Dabar gi galutinai viršų 
išrodo paėmę nacionalistai- 
tautininkai, kurių armijos 
suvienijo šalį, uždėjo cen- 
tralinę valdžią, įsteigė nau
ją sostinę Nankinge ir pri
vertė karo vadus pripažinti 
dabartinę valdžią, kuri lai
kosi diktatoriškoj formoj.

Dabartinę valdžią pripa- 
žysta daugelis kitų valsty
bių ir daro su ja sutartis.

170 MIRĖ PER ŠVENTES
Suv. Valstijose, švenčiant 

Kalėdas, neteko gyvasčių 
170 ypatų. Automobilių ne- 

j laimėse užmušta 112, nuo 
gėrimų mirė 12, nuo gais
rų ir šaudymų 31. Medžio
jant, -prigeriant, ir nusižu- 
jant nušauta, prigėrė ir pa
tys nusižudė 25.

Pietinėse valstijose yra 
paprotis Kalėdų išvakarėse 
žaisti fajerverkais. Nuo jų 
žuvo septyni vaikai.

Aršiausias į 
šitas: Hazard, Ky., užmuš
ta keturi vaikai kada jų iš
leistas sproginis įkrito į 
parako dėžę ir ta sprogda
ma paėmė savo aukas.

NAUJAS SVARSTYMAS 
VOKIETIJOS KARO 

ATLYGINIMO
Washington. — Suv. Val

stijos sutinka duoti savo fi- 
i nansinius žinovus atstovus 
/konferencijai kuri vėl per- 
svarstys . Vokietijos 
nuostolių atlyginimą 
tams.

Tarybose dalyvaus 
lija, Belgija, Italija, 
euzija ir Vokietija.

7 SUDEGĖ NAMUOSE
Anniston, Ala. — Kilus 

naktį namuose gaisrui su
degė tėvai ir penki vaikai, 
šeši kiti tų namų žmonės 
sužeista.

5 UŽMUŠTA RIAUŠĖSE
San Juan, Argentina. — 

Dviem radikalų grupėm su
sivaidijus laike demonstra
cijos, penkios ypatos nu
šauta. Gabaus pašaukta 
kariumenė riaušininkus iš
vaikė.

UŽSIMUŠĖ KETURI 
LAKŪNAI

Chattanooga, Tenn. — 
Naujai įvestoje oro linijoje 
pakilus šešiems pasažie- 
riams į orą, lėktuvas suge
do ir krito. Penki užsimu
šė, šeštas išliko gyvas.

RIAUŠĖS VENGRIJOJ
Budapeštas. — Policija 

suėmė 21 Vengrijos fašis
tą įtartus suokalbiavime 
nuvertimui valdžios. Sako 
jog tai buvo besikurianti 
organizacija kurios 
turėję prisiekti net 
bet įvykinti kas bus 
kyta.

KIEK
JUS

nami 
mirti 
pasa-

KAINUOJA 
NEGAUTUMĖT 

GERTI
Washington. — Parube- 

žių sargyba kas metai pra
leidžia po $15,000,000 pa
stangose sulaikyti įšmuge- 

prietikis buvolliayim* de£tinės šii* “sau’ 
są salį. Vienok to dar ne
užtenka ir reikalaujama di- 

j dėsnio skaičius vyrų ir dau-| 
įigiau laivų. Tą įgijus, sako 

visi rubežiai butų uždaryti 
tandžiai.

i O viskas ko reikia tai tik 
I patarti jums kad paliautu
me! gėrę ir nereiktų tiek 
išlaidų nei tiek taksų mo
kėti jūsų gerkles saugoti.

karo 
a liau

Ang-
Fran-

KAD

UŽSIMUŠĖ PAŠTO 
LAKŪNAS

Huron, O. — Gruodžio 20 
[išskridęs iš Clevelando pas- 
Į to lakūnas McGinn tą pat 
naktį nukrito kuomet buvo

TAI PINIGĖLIO!
New York. — 450 korpo

racijų išmokėjo savo akc'- 
ninkams virš $250.000,000 
dividendų už jų įdėtus pi
nigus. Tai puiki Kalėdų 
dovana. Dividendus mokė
jo tik tos korporacijos ku
rios padarė pelnus. Daugy
bė jų nieko nemoka.

HOOVER GRYŽTA
Naujai išrinktas prezi

dentas Hoover gryžta iš sa
vo ilgos kelionės aplink vi
są Pietų Ameriką. Jis sku
binasi į Washingtoną pasi
tarimui. Kalėdas jis šven-

tuvoj pradirbau, — tęsė to
liau šypsodamos. — Mat, 
pinigai nepastovus, tai tu
ri jų, tai ne.

Dar važiuodamas j Ame
riką sustosiu keliom die
nom Berlyne, Paryžiuje. 
Turiu ten draugų, pažysta
mu. Noriu pasimatyti su 
jais.

— Kada dabar vėl atva
žiuosit į Lietuvą?

— Po poros metų. Šįmet 
važiavau kviečiamas redak
toriaus Karpavičiaus, Sar- 
paliaus. Nors Sarpalius gi
męs Amerikoje, o norėjo 
važiuoti, tai kodėl man ne
atlankyti Lietuvos? Be to, 
ir pačiam įdomu pamatyti 
savo gimtąjį kraštą. Taip 
ir traukia rodos važiuoti.

j Kai kitą kartą atvažiuo
siu atsivesiu su savim au
tomobilį. Mačiau plentų 

J daug dilba ir man bus pa- 
Į togiau važinėti su auto, nes 
j dabar kelionėj tenka sugai- 
. šti laukiant traukinio ar 
auto. Dabar turiu atsisvei
kinti, nes noriu dar užeiti į 
“Drobę ’. Ten turiu iš A- 

' • -C merikos laikų pažystamų.
| Tuo ir baigėm mudu sa
vo pasikalbėjimą.

ui-, ' Tą Pačią dieną, draugų 
Kain palydėtas, paliko Šimkus 

savo seną tėvynę, kurią ap- 
-. ‘leido pirmu kartu 19 metų 

Vakar at§’aL

, Kaunas.—‘Dirvos’
. pondentas Argus turėjo pa- 
. sikalbėjimą su viešėjusiu 
. šįmet Lietuvoj ristiku Juo- 
. zu Šimkum.

Štai kaip aprašinėja:
Gaudau Šimkų neperdi- 

džiausiam Kaune. Po ilgo 
vargo, j antrą dieną pavy
ko prieiti. Sveikinamės, — 
pasisakau kokiu tikslu krei
piuosi. Veidas nušvinta kai 
miniu “Dirvos” redakto
riaus Karpavičiaus vardą.

Pradedu statyti man ru-| 
pimus klausimus iš eilės.

— Kaip patinka Lietu
voj ?

— Puikiausia. La.bai esu 
patenkintas viskuo. Labai j 
gražiai ir gerai mane visur 
priėmė.

Klausiu kaip Kaunas pa 
tinka.

— Katinas, paskui Klai-! ‘ 
pėda, tiedu miestai man la
bai patinka. Bendrai, visą

1 Lietuvą skersai, išilgai iš
važinėjau. Ir išsivežti kuo' 
geriausi įspūdį.

— Girdėjau kad tamist 
buvai Kauno teatre. L . 
patiko ?

— Net penkis kartus. L
dar norėčiau eiti. __ _
buvau ir Amerikonų Lietu
vių dainininkų koncerte. 
Bosui Stogini pagerbti su- Dramos Teatras statė nau- 
rišti su Amerika artistai ją veikalą, “Vilkai”, Fran- 
suruošė koncertą. Dainavo 
žinomi, be Stogio, Butėnas, 
Rakauskaitė ir Avietėnaitė 
Gustainienė.) Teatras man 
labai patiko. Buvau visiš
kai patenkintas.

— Girdėjau Klaipėdoje 
leidot važiuot per save pa
trankai ir raitiems karei
viams?

Nesididžiuodamas nuvei
ktu darbu, pasakoja to nuo- 
tikio smulkmenas.

— Jau vienu tarpu ma 
niau jog bus blogai, patran
kai sustojus ant ~manęs. 
Kvapo vos nepritruko. Bet

kores-

Gruodžio 1 d. Valstybės

sniego pūgos ir privertė jį I viskas laimingai pavyko ir
leistis, ir užmušė. Krin
tant orlaiviui į žemę, lakū
nui nutraukta galva; pas
kui eksplodavo gazolinas ir 
lėktuvas užsidegė. Jis su
degė, rado tik kaulus.

Penkios minutos po ne
laimės, pūgos sustojo, oras 
liko tyras ir viskas buvo ge
rai matyt. Jeigu jis butų 
pasilaikęs ore kelias miliu
tas ilgiau butų likęs gyvas.

30 VAIKŲ TĖVAS
Sydney, Nova Sotia. — 

Vienas šios srities pilietis 
yra tėvas trijų desėtkų vai
kų. Su pirma pačia turė-

te ant kariško laivo, kuriuo1 į° vaikų, su antra dabar 
keliauja. [irgi susilaukė 15-to.

aš vėl sveikutėlis stoviu 
prieš jus, — baigė šypso
damas Šimkus.

— Kaip tamista žiuri į 
sportą Lietuvoj?

— Buvau Klaipėdoj fut
Įbolo rungtynėse tarp Lie
tuvių ir Vokiečių. Tos run
gtynės man labai patiko. 
Labai gražiai ir gerai lošt 
Klaipėdos Lietuvių klubą 
KSS.

Čia pat pasididžiuodamas 
parodė K. S. S. ženkliuką 
kuri jam dovanojo karinin 
kai.

— Ką toliau manot da 
ryti?

— Gryšiu i Ameriką ii 
manau padirbėti, nes Lie-

euzų rašytojo L. Tuduzo. 
Šiuo veikalu musų drama 
dar paturtino savo reper
tuarą. Publika noriai, ma
tyt, šį veikalą lankys, nes 
jis visais atžvilgiais yra nu
sisekęs. Pats veiksmas vy
ksta toli šiaurėj, Grenlan
dijoj. Negailestingo likimo 
nusviesti jurininkai apsi
gyvena leduose. Nestebė
tina kad tokiose aplinkybė
se, nuolatinėj kovoj su gam
ta, žmonės žvėrėja, tampa 
“vilkais”.

Visą ramų jų vargingą 
gyvenimą apverčia aukštyn 
kojom atsiradus, laivui su
dužus, balta moteris. Nuo 
čia prasideda kova tarp 
dvikojų “vilkų”, del pavo
jingiausio grobio, moters.

Kauno konservatorijos 
pianistas prof. Dvarionas 
greitu laiku važiuoja kon
certuoti į Latviją, Estiją.

(Pabaiga ant 6-to p.)

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

United StatesLines
Hu.ei Cleveland tsidg. Cleveland, O.
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.

Pittsburgiečiai gal jau 
pasigedo Virbicko su žinu
tėmis iš Pittsburgo. Mat, 
žmogaus gyvenime pasitai
ko visko ir kartais viešą 
gyvenimą reikia užmiršt 
per tūlą laiką. Taip atsiti
ko ir su manim. Išgyvenus 
aštuoniolika metų su mote- 
re ir turint jau paaugusią 
dukterį Mildą ir sūnų Vy
tautą. visa buvo narmališ- 
ka. Bet štai garnys, kuris 
vis sukinėjosi per 15 metų, 
man nesant namie (mat bu
vo LMD. komiteto posėdis) 
ir atneęė dukterį, Danutę. 
Na ir kol atsidžiaugiau, se
natvėj tokios paramos su
silaukęs prabėgo šeši mė
nesiai.

Dabar gi manau vėl pra
dėt nors po biskutį prane- 
šinėt nuotikių iš musų pa
dangės.

arba dalyvavimą Lietuvių 
parengimuose veltui.

Yra sumanymas surengti 
vakarienę pagerbimui visų 
jaunuolių kurie darbuojasi 
tarp Lietuvių.

Vasario 10 d. apskritis 
rengia koncertą komp. A. 
Vanagaičiui L.M.D. salėje.

Prie to visko, apskritis 
pasiėmė rūpintis rengimu 
Lietuvos nepriklausomybės 
11 metų sukatuvių paminė
jimo. Tam tikslui šaukia
ma visų draugijų atstovų 
susirinkimas ant Gruodžio 
30 d. LMD. salėje, nuo 2 v. 
po pietų.

Sandaros kuopų sąryšis 
irgi ant greitųjų šaukė sa
vo susirinkimą Gruodžio 23 
d. aptarimui savų reikalų 
ir taipgi kad drauge daly
vavus Neprigulmybės švcn 
tėję.

North Side Lietuvių ko
lonijoj kur Sandaros kuo

šautas. Sako kad jam grą-| 
sinę atsilyginti buris jau ( 
nu vaikėzų, kuriuos jis bu
vo areštavęs.

Pittsburgas didinasi. Da
bartiniu laiku Pittsburgo 
srityje yra pradėta, buda- 
vojama ir baigiama naujų 
budinkų $300.000,000 ver
tės. Tai yra dirbtuvių di
dinimo budinkai, naujos iš- 
dirbystės, ofisų budinkai ir 
kitokie.

Pennsylvania geležinkeli 
paskyręs praleisti $50,000 - 
000 Įvairiems pagerinimam? 
šioje srityje bėgyje atei
nančių penkių metų.

ŠERNO PAMINKLO
REIKALE

LAIMINGŲ NAUJU METU 
VISIEMS SKAITYTOJAMS, 

KORESPONDENTAMS, 
RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS 

AMERIKOJE, LIETUVOJE 
IR KITOSE ŠALYSE.

“Dirvos” Redakcija 
ir Administracija.

Pradėsiu nuo didžiausių 
draugijų. Lietuvių Mokslo 
Draugija tai tikra Pitts
burgo Lietuvių švietykla 
Ištikro, kad ne L. M. D. tai 
mums Pittsburgiečiams bu
tų sunku su kuo pasirodyt, 
bet dabar kas kita.

Kiek visokių Lietuviškų, 
draugijų gauna prieglaudą 
šios draugijos name, laiko 
savo mitingus dykai; viso
kie apskričių suvažiavimai 
ir vieši parengimai čia turi 
vietos, kas tik liečiasi Lie
tuviškų reikalų, ir žmonės 
turi kur sueiti.

Kiek ta draugija aukavo 
tautos ir šiai pvisuomenės 
reikalams sunku butų ki
toms ir susilygint. Lietu
ves nepriklausomybės rei ■ 
kalams net po $500 yra au
kauta ant karto.

-Dabar atsišaukus Dėdės 
Šerno paminklo komitetui,
paaukota $25, nors jau ir 
pernai buvo aukota.

Mainerių šelpimui iš iždo 
aukota $100, taipgi duota 
salė baliams mainerių nau
dai net kelis kartus.

L. M. D. valdyba 1929 
metams išrinkta iš šių tau
tiečių :

Pirmininkas Al. Vaino- 
rius;

Pagelbininkas J. Balčius;
Sekretorius F. Savickas;
Finansų sekretorius J. 

Urlakis;
Iždininkas V. Gutauskas;
Iždo globėjai: J. Griga

liūnas, J. Mikeška;
Kontroliai: F. Rauktis, 

K. Leliušis;
Direktoriai: J. Rožiukas, 

J. Mikeška;
Maršalka K. Rožiukas,
Gaspadorius A. Janevi- 

čius.
Antra didelė, jei ne di-

pa buvo visai apmirus, pa 
sidarbavus studentui Povi 
lui Dargini kuopa perorga
nizuota ir turi numeri 92.

Su naujų metų pradži 
jau bus nauja SLA. jaunuo 
lių kuopa. Jos organizavi 
mo dalbas buvo pradėta
pora metų atgal, bot aplin 
kybės buvo tokios kad dar 
bar vilkosi. Tam komisij 
■buvo A. Akelaitytė, S. Ba 
kanas ir J. Virbickas. Ta 
čiau pasirodė kad vietiniu 
savo srityje gali daugiau 
negu komisija. Taigi North 
Side sujudo savo dalyje, c
Sohiečiai sako, ir J. Virbic 
kas, J. Kazlauskas Jr. ir A 

jVainorius prisiekė kad jei- 
Į gu jaunuolių kuopa nebus 
į sutverta su Sausio pradži; 
[tai jie išsikraustys iš Pitts 
jburgo. Taigi aišku kad jie 
jis Pittsburgo nesikraustys 
j Geistina butų kad visi tė-
Į vai kurie turi vaikus prira- 
i gintų juos prisidėti prie S 
i L. A. jaunuolių kuopos. Pa 
tys jaunieji mažai Lietu 

' viškus laikraščius skaito 
I todėl tėvams pridera para 
Į gint, išaiškint jiems Susi
vienijimo svarbą. Tada jie 
liks Lietuviais ir dalyvau: 
musų Lietuviškame gyveni
me. Juozas Virbickas.

Mokestis partijai. Penn 
sylvanijos valstijos Repub- 

Į iikonų partijos komitetas 
surinko iš visų valstijo 
darbininkų savo parti j o 
reikalams $313,000 nuiman 
kožnam nuo metinės algos 
po 3 nuoš. Kadangi tie vi
si darbininkai gavo vieta.- 
dėka savo partijai, jie turi 
mokėti ne loska.

Nori išgelbėt žmogžudį 
nuo mirties. Lenko žmog-

desnė, tai pietinėje dalyje, žudžio Jawarskio gynėjai
trijų klubų organizacija po 
vardu Lietuvių Piliečių D'r- 
ja. Ji nusipirko gražią ir 
didelę sale, žinoma Turners 
Hali.

SLA. 3-čias Apskritis, at
sikratęs bolševikų, ėmėsi 
naudingo ir kultūringo dar
bo: Lapkričio 11 d. suren
gė didelį koncertą apskri
čio naudai. Dabar rengia 
eilę kitų: Sausio 20 d. kon
certą A. Sadauskui, Pitts
burgo talentingam daini
ninkui, už jo pasidarbavimą

stengiasi išgelbėt jį nuo 
mirties bausmės, kuriai jis 
nuteistas. Jau išgavo i.' 
Pennsylvanijos valst. gu 
bernatoriaus 20 dienų pra
ilginimą bausmės įvykini- 
mo ir per tą laiką stengsis 

iprirodyt kad jis buvęs ne- 
; pilno proto kada žmogžu
dystes papildė.

Nužudė policijantą. Po- 
licijantas Schemm rasta 
tarpduryje budinke po nu
meriu 4201 Murray avė. nu

Dar vėl kreipiamės i pla 
čia Amerikos Lietuvių vi 
uomenę reikalu, pastatyt 
paminklą ant rašytojo L 
šerno-Adomaičio kapo. A 
čiu visuomenės duosnumu 
nes šiandien fonde turim 
>1,150 aukų. Išrodo lyg 
■pusėtina skaitlinė, tačiau 
užbaigimui viso darbo rei 
<ia turėti $3,000.

Kadangi fonde jau yri 
•irš trečdalis reikalingo 

■pinigų sumos tat ar mum: 
nereikėtų skubiai subrust 
’.r užbaigti tą prakilnų dar 
' ą, kurį pradėjome? Šių 
Saiku draugijų susirinki 
mai esti skaitlingi, paren 
gimų-pramogų buna daugy 
?ė, nutarkit auką.

Todėl Šerno Paminkle 
Komitetas kreipiasi į visa' 
iraugijas ir klubus prašy 
lamas prisidėt kuo galima 
paaukoti iš iždų, surengt 
kokią pramogą paminki 
naudai, rinkti aukas prie 
kiekvienos progos. Dirb 
darni organizuotai ir sutar 
tinai galėsime baigti pra 
dėtą darbą.

Iš kitos pusės, kviečiam 
visus ■ visuomenės veikėju 
ateiti talkon. Kiekvieno 
apšviesto Lietuvio pareigu 
pra prie šio darbo prisidė 
t i.

Amerikos Lietuviai, susi- 
lomėkite šiuo svarbiu rei 
kalu. Daug esame prisidė 
ę prie visų reikalų, ir šis 
■eikalas, pastatymas Šer
iui paminklo, yra išeivių 
Lietuvių savas reikalas.

Visiems žinoma jog L 
Šernas buvo vienas iš sė
tųjų rašytojų, rimtas lite 
atas ir švietėjas. Jis gy 
•eno, rašė knygas, darba 
-osi ir mirė musų tarpe.

Broliai, dar kartą pakai1 
tojame, prašydami jūsų vi 
sų kad prisidėtumet su ma 
ža dalele. Visiems'bendra'
dirbant lengvai galėsime 
pastatyti puikų ir amžiną 
paminklą ant rašytojo L 
Šerno kapo.

Visus čekius arba money 
orderius rašykite: Šsrnc 
Fondas, o siųskite finansų 
sekretoriui antrašu:

S. K. Grisius,
6228 So. Sacramento avė 

Chicago, Ill

BAYONNE, N. J.
Izidorius Kalanta gavo iš; 

savo giminių okupuotoje Į 
Lietuvoje laišką, jie rašo 
kad Lenkai per 15 kilomet- 
■ų nuo demarkacijos lini

jos kerta stulpus ir rubežiųj 
daro visuotinu, manydami į 
kad Vilnius ir Suvalkijos; 
teritorijos liks Lenkams' 
uit visados. Po Lenkais 
gyvenanti tikri Lietuvia' 
tuo labai susirūpinę, mat 
po Lenkais grobikais nie 
kas nenori būti.

Bet mums Lietuviams ne
reikia nupulti dvasioje: i 
Rusų caras Kaune buvt 
Įtaisęs tvirtoves ir manė ne 
tik pats viešpataut, bet kad 
Lietuviai per amžius p 
Rusais bus, bet atėjo lai 
kas, griuvo caras ir jo vieš 
patystė. Lietuva liko ne 
priklausoma valstybe. At
eis laikas kad grius ir Len 
kų sulipyta iš visokių tau 
tų valstybė ir turės jie išsi
nešt iš musų krašto ir ne 
mindžiot Lietuvių žemių.

Pinavijas.

Exchange st., sudegė šešios 
ypatos ir septynios sužeis
ta. Gaisras prasidėjo apa
čioj trijų aukštų budinko, 
nakties laiku, ir kada per 
priešakinius ir užpakalinius 
laiptus pradėjo veržtis į 
viršų durnai ir ugnis, mie
goto jai neturėjo progos iš
bėgti. Ugniagesiai pribuvo 
4 vai. ryto ir tik tada dau
guma išgelbėta. Viso buvo 
80 svečių. Pergąsdinti, ki
ti pradėjo šokti per langus 
ir sužeidė, šeši rutroško 
nuo durnų ir liepsnų.

AKRON, OHIO

General Tire and Rubbei 
kompanija skelbia jog šiai: 
metais ji pagamino auto 
mobiliams gumų 50 nuošim 
čių daugiau negu pernai, ii 
ateinančiais metais tikisi 
dar labiau produkciją padi
dinti.

Firestone kompanija pra
neša jog bėgyje 1928 metų 
pardavė savo guminių pre 
kių už $125,000,000, biskel 
mažiau negu 1927 metais.

Eina kalbos jog žada su 
sijungti į vieną Goodyear 
ir Seiberling gumų kompa
nijos.

Svetimtaučiams čia nėra 
lengva su darbų gavimu, 
nes miestą užvaldę klukse- 
riai, kurie stengiasi visur 
į geresnius darbus Įstatyti 
savus Amerikonus.

lietelyje sudegė 6 žmo
nės. Per Kalėdas, viename 
iš menkesnių Akrono kote
lių, Hotel Park, ant East

“Baltijos Aro”
Prenumeratoriai

A. M. šmigelskis, vieti
nis, atsilankęs Į “Dirvą” Įsi
rašė i “Baltijos Aro” pulką 
užsimokėdamas dolarį. Sa
ko: Tai mano Kalėdų dova
na. Nujaučiu kad toks kar- 
žygis neapsieis be mušiu 
už savo žmones, todėl rei
kalinga jam kareivių.

Kazys Valeika, vietinis, 
sykiu su p. Šmigelskiu išsi
traukė savo $1 ,įr Įsirašė į 
Aro pulką. Taigi du nauji 
tvirti kareiviai, visai nesu 
sitarę atėjo ir Įstojo i Aro 
armiją.

B. Šukys, vietinis, irgi 
stiprus vyras, Įsirašė i Že
maičių pulką, pagelbėjimui 
“Baltijos Arui” kovoti, už
simokėdamas $1.

Ona Skripkus, vietinė, Įs 
tojo kaipo moteriška Į “A- 
ro” buri, užsimokėdama 1.

Antanas Orba, iš Beith 
Škotijos, prisiuntė $5, ku 
rių $4 už “Dirvą” ir $1 už 
“Baltijos Arą”.

S. Rodavičia, iš Akron 
O., pridavė $1 už “Baltijo 
Arą” Adolfui Lukoševičių' 
Lietuvoje.

L. W. Joy iš Detroit. 
Mich., užrašė metams “Dir
vą” kaipo Kalėdų dovaną
Povilui Mitchell, Detroite.

Juozas šveistis iš Centra’ 
Falls, R. L, rašo: Žmonė" 
šneka kad “Dirva” yra nau
dingas laikraštis, todėl pri-

PASEKMINGAS BUDAS KOVAI
SU INFLUENZA IR PERŠALIMAIS

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

Sekis šiuos nurodymus — Nerizikuokit suPeršalinm 
Naudokit šj Išbandytą Metodą

Apsižiūrėkite persišaldymus — normaliai susirgimų esti tiktai ap t 
net menkus šalčius gaivoje ir ger- 300 ypatų, 
klojo.

Neleiskit jiems nueiti į 
plaučius.

Vengkit būti drėgname 
piame ore.

Neikit iš namų jeigu 
ligoti. Influenza, grippas, pneumo- ( 
nia arba kitos rimtos ligos tankiai; 
pae;na nuo šalčiu.

Greitam prašalinijnui persišaldy-’ 
mo išgerkit karšta puodukų Bulgv 
rian Herb Tea. Tai yra tyras ša’:- 
nelių sutaisymas kuriame gamta pi 
gelbsti prašalint iš sistemos nuo
dus. Parsinešk! t dėžutę iš sav( 
vaistininko šiandien ir bukit prisi
rengę apsisaugoti pirmame atsitiki
me persišaldymo.

Žymiai ta liga apsireiškė Kalifor- 
krutinę ir nijoje, kur susirgo 8,213 ypatų, sa- 

| ko jis. Montana raportavo 3,372 
arba šia- susirgimu, Oregon 296, Utah 258 

'Arizona 300, South Carolina 2,718 
Georgia 344, Alabama 198 ir In
diana 261.

KAIP IŠVARYTI ŠALTI IR 
GRIPPĄ

Gausus skystimas nuverdantis iš 
šaknų kurios randasi Bulgarian 
Herb Tea prietaise, geriant sykį ar 

1 du į savaitę yra geriausias žino- 
() mas būdas palaikymui sistemos pil

nojo sveikatoje ir išvengimui šal
čių ir influenzos perų nuo įsigavi- 

Į mo su savo pražūtingu darbu.
Į Tiktai įsigykit dėžutę Bulgarian 

SAUGOKITĖS ŠALČIŲ Herb Tea iš savo vaistininko š'an- 
:ymus padidėjimas” apsireišku-1 dien. Tiktai 35c., 75c arba $1.25 
influenzos keletoj valstijų ap e! už dideli šeimyninį paką. Jeigu ju- 

sų vaistininkas neturėtų wes mie
lai pasiųsime didelį šeimyninį paką. 
Nesiųskit pinigų, tik užmokėsit lai- 

Gru'-! skanėsiui $1.25. Adresuokit: Mar-

jaučiatės

rot ....
Gruodžio 1 dieną “sukėlė Suvienytu 
Valstijų Sveikatos Ayriausybčje su
sirūpinimą", 'pareišgč Surgeon Gen
eral, DrjHugh S. Cumming. C.„ ------------- --- „ ,, ,
džio 6 d. Tą vieną savaitę iki 1 d. vėl Products Co., 209 Marvel Bldg.,

> susirgo 15,000, kuomet Pittsburgh, Pa.

LO-

S. S. HOMERIC Išplauks June 15

16114-F

16115-F

16116-F

16117-F

16109-F

16110-F

16111-F

16112-F

16113-F

16108-F

savo artimų pardavėju

šventoji Naktis, 
šventoji Naktis,

Pirkit 
arba

OPEROS ARTISTE. 
Bėda, Kad Giltinė No 
Vasaros Naktys

šiuos rekordus iš 
užsisakykit paštu. Reikalaukit Katalogu.

4 ŽUVO KORTŲ 
ŠIME

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
Su Orkestrus Akompan.

Pamylėjau Vakar .
ISsigėriau Arielkytės

LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Sinking by A. Šaukevicius

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Kalakutų Barškalai, Polka
Nekaltybės Valcas

Columbia Phonograph Company
1825 E. 18th Street Cleveland, Ohio

MAHĄNOJAUS
Fr. Yotko, Leader.

Vilniaus Polka
Petronėlės Polka

ANTANAS VANAGAITIS '
Su Piano Akomp. M. Youzavitas

Trys Jaunikiai
Hudu Du Broliukai

Antanas Vanagaitis ir K. B. Kriaučiūnas

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader; Singing by A. Šaukevicius 

Jaunikio Polka
Žuvininkų Valcas, Mahanojaus Lietuviška Orkestrą, 

Fr. Yotko, Leader

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Puiki Porelė, Polka
Šešupės Bangos, Polka

Columbia,^-Records

TRUBADŪRŲ KVARTETAS IR SOLISTES 
Su Orkestrus Akompan. 

Pirma Dalis (M. Petrauskas) 
Antra Dalis (M. Petrauskas)

TRUBADŪRŲ KVARTETAS 
Su Orkcstros Akompan.

Tyliąją Naktį
Rami Naktis

WHITE STAR LINE
International Mercantile Marine Company

1000 Huron Road Cleveland, Ohio

SUS
Di.

Nuo su

6820 Superior Ave.

SLA.
Imama i 
vynę” dc

siunčiu $2 prenumeratos. 
Aš kaipo 75 metų jaunikai
tis, iki pabaigai savo gyve
nimo busiu “Dirvos” skai
tytoju.

Brooklyn, N. Y. — Vie
name name astuoni vyrai 
kortavo pokerį. Juos už
klupo 4' ginkluoti bandi
tai ir pareikalavo atiduoti 
pinigus. Kilo susišaudymas, 
du banditai nušauti ir kri-

to du kortininkai. Is kor
tininkų vienas turėjo revol
verį ir neužsileisdamas pra
dėjo šaudyti, du užpuoliku 
nudėdamas. Jis pats sužei
stas.

Nušovė policijantą. Mar
tins Ferry, O. — Policijan- 
tas buvo pasiųstas areštuo
ti tūlą Smith už sumušimą 
mergaitės. Smith pakėlė su 
policijantu kovą. Policijan- 
tas mirtinai peršautas, bet 
policijantas spėjo iššauti ir 
Smithą ant vietos nušovė.

Ship oi Splendor

DĖKITĖS PRIE DIDELĖS EKSKURSIJOS

Į LIETUVĄ
Nėra peranksti pradėti dabar planuoti smagiai kelionei į Lietuvi] 
ant vieno iš didžiausių ir gražiausių laivų pasaulyje.

šita Ekskursija specialiai paruošta Lietuviams keleiviams.
tyręs kelionės atstovas iš White Star Line važiuos sykiu ir nie
kas nebus aplenkta ar pražiūrėta kad truktų jūsų patogumui ir 
malonumui. Pradėkit dabar rūpintis apie Gryžimo Perimtus ku
rie nesat Amerikos piliečiai.
Kreipkitės pas musų gerus Lietuvius agentus pilnų informacijų 
arba rašykit tiesiog i

10 inch 7oc.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader 

Magdės Polka 
Medžiotojo Valcas

LIUDA SIFAVICIOTE. Contralto 
£da

Vtv&r- tonal RecortUng
TheUcconls

vnlhoutScratxJi

Made theNewWau 
Efeciricailv

Siuos visus Rekordus galima 
gaut “Dirvos” Krautuvėje

Cleveland, O

OERB.
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GERB. SPRAGILAS SVE
ČIUOSE PAS TETULĘ

le, — sakom mes.
— Ar lauki Kalėdų Die

duko? — sako mano šon
kaulis jai.

Ir ištraukė iš po skver- 
dėžę su dovana ir pada-no

Gerb. Tetule

Ir vėl iš mano kiše-vė.
niaus tas Kalėdų Diedukas 
gausybes dalina!

— Gal išgersit po lašiu
ką ant šilumos, vaikeliai?— 
sako tetulė.

— Mums ir taip šilta, to
kį galą atėjus, — sakau aš.

— Ale vistiek, nors Ieš
ką priimk, ba tokia vožna 
šventė, kaip gali atsisakyt, 
— sako ji.

— O kas čia do gėrimas, 
tetule? — sakau aš.

— A, čia tokio diedas 
vakar parnešė, ragavau, iš
rodo neblogas, — sako ji.

— Bet pažiūrėk ką dar 
tetulei Kalėdų Diedukas at
nešė, — sakau aš, ir ištrau- 

Tai nauja skrybė-jkiau iš kišeniaus savo at
neštą dovanelę.

Ai- tai

Ateina Kalėdos ir žmo-Į 
gus pradedi apmislyt tą ką 
nemislini šiaip sau šventą 
dieną. Ale ir butų negerai 
jeigu kas šventadieniui at
einant mislytum kaip apie 
Kalėdas, ba kaip apie Kalė
das mislini tai sykiu ateina 
mislis kad turi kam nors 
dovanų duoti ir nori kad iš 
jo gautum.

Štai ir gerb. Spragilas su 
savo šonkauliu: atsikelia 
Kalėdų rytą, ir žino kad tai 
dovanų rytas kada Kalėdų 
Diedukas turi būti atėjęs.

Ištrauki iš po palovės iš 
' vakaro paslėptą dėžę ir pa- 

duodi jai ir sakai:
— Tai tau Krismaspre- 

zentas nuo Kalėdų Diedu
ko, — sakau aš.

— Vajetumano! 
man?
lė, — sako ji.

Tuoj užsideda ant galvos! ®a Kalėdos, neapsi- 
ir prieš veidrodi stoja i 
taikosi kaip geriausia tin
ka.

— Ale ir tavęs Kalėdų Dievas 
Diedukas neužmiršo: 
rėk! — sako ji.

Ir iš po kitos lovos 
traukia dėžę. Išsirišu 
žiuriu: žiuriu ir matau: 
gi šilkiniai marškiniai!

Ji užmokėjo $7, o aš už 
skrybėlę $10. Ir dabar abu 
pasibučiavom padėkavoda- 
mi vienas kitam už Kalėdų 
Dieduko dovanas, ale 
pamislinau, iš mano 
niaus išėjo net $17!

Jeigu ne ta mislis 
Kalėdas, žmogus tiek bū
tum turtingesnis.

Užtai sakau: gerb. Spra
gilas užsimanė ištyrinėt iš 
kur atsirado dovanų davi
mas kada Kalėdos ateina! 
Tik bėda, nežino iš kur ty
rinėjimo pradėt....

Sulaukiam pietų, 
nam į svečius pas 
ba užsiprašė, ir jai 
minių nebūtų šventų Kalė
dų. Kalėdos tai tokia šven
tė kad tinka tik pas gimi
nes eit, tai su savo šonkau
liu imam ir nueinam.

— Merikrismų, vaikeliai, 
— sako ji kada patiko du
ryse ateinančius.

— To paties ir tau, tetu-

jr j si be to, ir tas man net pen- 
• • ki litai kainavo!

— Vaje! vaikeli! kad tau 
> duotų sveikatėlę' 

žiu-j Net iš Lietuvos! — sušu- 
Tko ji iš džiaugsmo.

iš. — Taip, tai tikra Lietu 
jr viška, šiaip taip Įšmugelia- 

na..! vau, žinojau kad apsidžiau- 
Igsi gavus, — sakau aš>.

Ir senė net apsiašarojo— 
ne tiek iš džiaugsmo kad 
gai'o valstybinės bonką, be', 
kad tai iš Lietuvos, tokia 
pat kaip kitados- buvo mo- 
nopolka, tik su žirgvaikiu 
vietoj erelio ir su Lietuviš
kais žodžiais vietoj Rusiš
kų.

— Vaikeli, kodėl tu man 
neparodei jos kai parvažia- 
vot iš Lietuvos? — sako ji, 
net rankos dreba bonką lai
kant.

— Bučiau tada parodęs 
butum užsinorėjus 
gaut, ir butų nelikę, o da
bar tau tikra Kalėdų dova
na, nes žinau kad mėgsti,— 
sakau aš.

— Ale žiūrėk tu man, vi
sai tokia pat kaip kitados 
buvo Ruska, ale dabar bis- 
ki kitoks popierėlis, — sa
ko ji.

— Taip, tetule, tokia pa
ti degtinė, tokie pat žmo
nės, taip pat geria, liriks-

minasi, vaišinasi, ir taip 
pešasi kai pasigeria, — sa
kau aš.

— Ale kažin, vaikeli, ar 
ir dabar Lietuvoj taip vož- 
nai Kūčias ir Kalėdas šven
čia kaip kitados kada mes 
ten gyvenom? — sako ji.

— Pačiam neteko but ir 
matyt Kalėdas dabar, bet 
kaip mačiau šventadieniais 
žmones Į bažnyčią sueinant, 

ji atlaidus plaukiant: Ma- 
Jriampolėj per šventą Oną, 
ir Palangoj per Žolinę, tai 

j manau kad ir kitas šven- 
i tęs taip švenčia. Tikėji- 
' mą tą pati turi, taip pat 
| mokina visko, ir taip pat 
'visi daro, — sakau aš.
I — Ale kažin ar ta bedie
viška valdžia neuždraudė 
švenčių švęst? Sako visus 
kunigus i Varnius išvarė, 
gal visos bažnyčios jau už
darytos, — sako ji.

— Netikėk tam, niekas 
tikinčių nekliudo, tik jeigu 
koki politikierių uždaro iri 
tvarkos ardymą, jo drau
gai rėkia kad tikėjimas ar
domas, bažnyčios griauna
mos, kunigai kariami. Ra
miam Lietuvos žmonelių 
gyvenimui būtinai reika
linga politikierius pažabot, 
— sakau aš.

— Tai sakai ten nieką-? 
ramių žmonių nekliudo? —

— Visiškai niekas, ir nei 
vienas iš Amerikiečių, nei 
iš tenaitinių nenusiskundė 
kad ji bereikalo kas palies
tų arba draustų ką daryti 
kas neliečia viešos tvarkos 
ir kitų ramybės, — sakau

PAŠAIPA

“Darbininkas”, katalikiš
kų bolševikų, gieda, o socia
listų armonikos jam prita
ria: gieda jie kad Lietuvos 
litas nusmuks, užtai kad 
“svetima valiuta gabenama 
Į užsienius”. Bet tai melą-' 
gystė! ‘“Svetimą valiutą” 
Į užrubežius gabena ne vie
na Lietuva, bet visos Euro
pos valstybės, kad išgelbėt 
savo pinigų kursą.

Lietuva pirmiausia pra
dėjus “Amerikos” dolarius 
išgabent; pradėjo jau vie
ton popierinių, mušt sidab-į 
rinius pinigus.

Matykit, ponuliai, daly-i 
kai eina kitaip negu jus su-1 
prantate! Pax vobiseum.

Lietuviškiems kacapamsj 
balsavimuose visur nesisek 
ka. Pradedant Kosteriu ir j 
baigiant SLA. 14-ta kuopa į 
aiškiai matosi visur jų tik 
mažuma; jei ne daugiau tai 
bent vienu balsu jie vis už
pakalyj. Tak točnp.

Clevelande, prie E. 9-tos 
gatvės, yra labai suodinas 
namas, vadinamas “German 
Turner”. Šitam name, prieš 
21 metus, Pijušas Gryhai- 
tis šoko kazoką, dainuoda
mas: “Duokit pinigų! Mum 
reikia pinigu! Aš atvažia
vau pas jus pinigai! 
kit! Duokit pinigų!”

Dabar tame name 
laiko vištas. Ai-vaj!

D u o-

Miko

Puikus Artistiški Dideli Spalvuoti Vaizdingi

su prisiuntimu j kitus miestus 30c

kaip 
kiše-

apie

para-

Menesiai ir 
tuva

dienos Lietuviškai kami pasiųsti i Lie- 
ee namuose.

Ne. 1: Ūkininke kiemas, girdo arkliu?-; ant stogo garnys.
No. 2: Karžygio gina Lietuvą nuo- užpuolančio erelio.

(Pažymėki! numeriu kokį norit ir kiek.)

las ims 4 Kalendorius — vienos rūšies arba po du abiejų 
rūšių gaus po 25c, to.'gi už 4 siųskit lygiai $1.00.
(Mažesnes sumas kaip $! galit siųsti štampais.)

jį?. & .į į. į-

.or Avenue Cleveland, Ohio

j A

Nieko panašaus savo gyvenime neskaitėt — ir ne- 
gausit paskaityti jeigu praleisit neįsigiję “JUODĄ KAR
ŽYGĮ”.

—Dvi knygos — 420 puslapių — tiktai u

ir ei- 
Tetulę, 
be gi-

nu
ga 
tas
lai-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršija $1,000,000.00.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.30 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna lalkraią "Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,006.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitis šiuo adresui

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

— Kad tu žinotum, vai 
keli: taip dar man norisi 
Lietuvą pamatyt, taip šir 
die traukia nors prieš smer 
ti parvažiuot, tik kažin ai 
galėsiu. Išvažiavau būda 
ma jauna mergina, dar tu 
visai vaikutis buvai, ale at
simenu viską aiškiai: taip 
ir matau akyse Prienų baž
nyčią, visas apielinkes kas 
tik ten buvo, visus savo 
jaunų dienų takelius, visus 
laukus, pievas ir pakran
tes. Viską atsimenu kur 
tik buvau ir ką tik mačiau: 
jaunos būdavo apibėgam ir 
Kauną, ir Mariampolę, ir 
Zapyškį, ir Panemunę, ii 
net i Alvitą ant atpuskų 
bėgdavom. Kad dabar 
lėčiau nors važiuota 
vietas aplankyt, rodos
mingesnė ir numirčiau, — 
sako ji, ir apsiašarojo vėl.

— Tetule, kad pinigų tu 
return, kitą vasarą bus di
delė “Dirvos” ekskursija, 
susirask kokią savo seno
višką draugę, ir važiuokit. 
Tiesa, nieko iš ten likusių 
jau nepažinsit, žmonės vi
si nauji, bet vietos tos pa
čios ir žmonės vėl tokie pat 
geri, širdingi, vaišingi, net 
nesinori iš Lietuvos išva
žiuot, — sakau aš.

— Aš jau vaikeli, perse- 
na, ale kai girdžiu tave pa
sakojant apie tai ką ten 
matėt, rodos pati ten esu 
ir vaikščioju. Tegul jau
nesni važiuoja, tegul pama
to savo gimtinę, ba paskui 
kaip ir aš bus perseni ir 
negalės....

uCXXX

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau Aleksandrą Gildą, 

apie 12 m. atgal gyveno Ma- 
hanoy City, Pa. Prašau atsi
šaukti arba žinančių pranešti.

Jonas Mikolaitis
1137 E. 72 St. Cleveland, o.

Tai.... ką čia P. 
lainis gali žinot apie 
dalykus kad jis nežino vai 
do savo tikro brolio Eelik 
so, kuris Thorp (Wis.) kai
me ūkininkauja. P. Mikc- 
lainis pernai “Sandaroje” ji 
vadino Antanu.

Tarpe socialistų ir bolše
vikų skirtumas yra tame 
kad bolševikai labai norėjo 
savo “draugą” turėt S,LA. 
iždininku, o socialistai sa
vo “draugą” SLA. iždinin
ku jau turi. DacoL

Dabar aišku. M. Palta- 
navačia subankrutijo, pali
ko daug skolų, spaustuve 
pardavė Kybai. Paskui jis 
palikęs savo šeimyną, au
tomobiliu pabėgo j Kanadą, 
giedodamas “Sudiev, Wor
cester mieliausis, aš gyven
siu be tavęs”. Paskui jis 
pabėgo pas savo gišeftnin- 
ką Norkų, Į Braziliją O 
dabar jis su savo šeimyna 
rengiasi Worcester] “aplei
sti”, keliaut jau i Lietuvą.

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

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

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

Liiterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., S-i n t 
Louis, U. S. A.

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

Su pinigais pridėkit ir savo aiškų adresą.

6820 Superior Ave. CIevela-.d, Ohio

: 1 | :■ į ; ' Į į Į :

Rcikalaukit “Dirvoj” 
šių gražių eilių — dvi 
didelės tuo vardu ei
lių knygos tik už 50c. 
3 )0 usl įpių daugelio 
pscių rasiu. Buvo $1.

"DIRVA"
6820 Superior Avenue

sB
Mažai rasit 
tokių gražių, 
jautrių, lengvų 
dainelių kaip 
šioje knygoje: 
apie 400 dainų, 
trumpesnių ir 
ilgų, smagių ir 
graudžių, 
meiliškų ir 
patriotiškų. 
Dvi knygos 
atiduodama 
tik už 50c. 
Siųskit pašto 
štampais po 2c.

Cleveland, Ohio



4 DIRVA

Trijų Veiksmų Komedija K. S. Karpavičius

MARSAS VĖL PRISI
ARTINO PRIE 

ŽEMĖS

"V ifeš

SOVIETŲ BEŽDŽIONIŲ UKŪ
*------------------------------------

Atėjo “Banga”
Atėjo iš Kauno keletas 

numerių 
“Banga”
kių naudingų žinių ir ski
riasi savo gyvumu nuo ki
tų Kauno dienraščių.

Leidėjai kreipiasi į Ame
rikiečius, nustatydami že
mą prenumeratos kainą į 
Ameriką. Amerikiečiai ga
li išrirašyti už S5 metuose, 
visų septynių dienų laikraš
tį. Antrašas: Kaunas, Mai
ronio g. 14, “Banga”.

gOLŠEVIKAI sumanė at-1 
sižymėti moksle. Juo

dųjų jurų pakraštyje, ant 
kalno, palei Sukhumą, įstei
gė beždžionių auginimo 
ūkę. Tenai gyvena, žarduo
se, 35 beždžionės iš Afri
kos ir Pietinių Jurų, ir dvi 
jau po raudona vėliava gi
musios naujos bezdžionkai- 
tės. Bėgioja ir kabinėjasi 
po žardus jos visos, visai 
negalvodamos kokią aukštą 
svarbą jos moksle užims.

Bolševikai didžiuojasi to
mis naujai gimusiomis bez- 
džįonkaitėmis, nes buvo a- 
bejojama ar beždžionės no
rės veistis Rusijoje.

Su laiku jos bus paleistos 
laisvėn tame kalne, veistis 
ir plėtotis. Tuo tarpu įren
gta keletas laboratorijų ve
dimui tyrinėjimų gydymui 
daugelio ligų ir reikale 
ėmimui beždžionių gilių 
perdėjimui žmonėms.

Tos beždžionių ūkės 
visų tyrinėjimų vadovas 
ra Dr. Tobolkin, mokinis 
Dr. Voronovo, kuris keli 
metai atgal pagarsėjo kai
po išradėjas “atjaunėjimo” 
budo, perdedant į seną žmo
gų jaunos beždžionės giles. 
Taigi, beždžionių ūkė svar
biausia bus bandoma įgy
vendint kaipo “atjaunėjimo 
šaltinis”, kurio žmonija vi 
sa'dos norėjo atrasti.

At jaunimas žmonių, sa
ko, bus trumpos ateities 
atsiektas dalykas.

Dr. Tobolkin yra 60 metų 
amžiaus, bet vikrus ir grei
tas senis. Vienok jis sako 
savo vikrumą turi dar pri
gimtą. Kada jis išsibaigs, 
jis bandysiąs ant sa'vęs sa
vo skelbiamą mokslą. Da
bartinis žmonių pasidavi
mas senatvei ir praradimas 
jaunystės vikrumo, sako 
jis, yra tiesiog begėdiškas. 
Reikalinga esą stengtis at
sijauninti ir vėl gyventi.

Dr. Tobolkin pragarsėjo 
Europoj metai laiko atgal 
kada jis paskelbė savo pla
ną suvedimo žmonių su bež
džionėmis, ištyrimui kokia 
gyvūnų veislė iš to išeitų.

Kolei kas to savo bandy
mo nedarė, bet nėra abejo
nės kad rasis patvirkusių 
komunisčių kurios sutiks 
ant “laisvos, meilės” su bež
džionių vyrais.

Dr. Voronov paskelbė, o 
kiti ir patikėjo, jog vyrus 
galima atjaunint 
grąžint jaunystės 
perdedant 'jaunos 
beždžionės giles j 
rą, beždžionę išskapinus 
(dar geriau tinka jauno vy
ro, bet tas negalima). Tik 
dar reikės išrasti kaip at
jaunint ir moteris.

Raudona Rusija šitokiais 
mokslo bandymais dabar 
didžiuojasi. Bet turėtų pa
žiūrėti kas buvo dešimts 
metų atgal: gatvių šlavikai 
buvo skiriami ligonbučių 
viršininkais, daktarai žudo
mi kaipo didžiausi žmoni
jos parazitai, buržujai. Tik 
kurie šiaip taip išliko, seno 
mokslo vyrai, komunistai 
gali jais pasinaudoti.

is-
ir

y-

arba su- 
vikrumą 
vyriškus 
seną vy-

šit kaip tik kokį Mauškę ar 
Iršą į šiltą vietą jūsų parti
joj, kurie ir paskui iš jūsų 
dolarius kaulys.

Palaikykit dolarius 
naujo dienraščio ■ kučiams apauti.
Yra pilnas viso-
0’11 žinių iv eVi-

(Tąsa iš pereito num.)

Vėl Dolariai!

vai-

Pensija Dr. Griniui
Ministerių kabinetas 

skyrė 1200 litų per mėnesį 
pensijos Dr. K. Griniui, bu
vusiam Lietuvos preziden
tui, iki jo mirties.

Nuo ugnies nukentėjusių 
ūkininkų pašalpai paskirta 
fondas 800,000 litų.

Vienybe” išleido

pa-

padi
dintą Kalėdinį numerį — 
išėjo 12-kos puslapių, su ke-.. v | 1DCJU 1--AUO pUOlCljJlU, OIL AL'

Bolševikų paitija uždėjo, jetu į]gesniu apysakų, eilė- 
'Winnie? davhininknmo ivrx 1 ° v a vvisiems darbininkams po 

$1 mokesnių jeigu norės 
dalyvauti partijos balsavi
muose. Pas kapitalistus už 
balsavimą darbininkas gau
na dolari, o pas komunis
tus turi pats mokėti kad 
keletas valkatų Žydelių tu
rėtų iš ko pyragus valgyt.

Darbininkai, jus už savo 
dolari nieko kito neišrink-

mis ir tt.

Motinoms dovana. Vo
kietijoj nuo dabar įvedama 
dovana motinoms kurios 
pagimdys 12-tą kūdikį duo
ti iš valstybinės porcelino 
dirbtuvės dovaną puoduką 
ir lėkštelę. .. .

ATMINIMAS
Atmink, brangi jaunyste,
Kad mano sieloj palikai žymę,
Atmink, nors dar nevysti,
Kas mano džiaugsmus lyg but sumynė.

Kaip gaila man tų dienų
Kada aš buvau pas mylimiausią,
Tų gražių, malonių rytų
Kada mačiau laimės taurę saldžiausią.

Brangiosios akys buvo mėlynos, 
Širdis atrodė lyg but šventa;
Kasos geltonos 
O ji man buvo

— tikras gėlynas, 
taip mylima.

Vainis.

*

KO?
tavo veideliai,raudonuoja

taip liepsnoja skaidrios akelės, 
gi taip juda tavo lupelės, 
subangavo tavo širdelė?
kas yra, mielas berneli,

Ko
Ko
Ko
Ko 

Žinai
Švenčiausia saugot jaunai mergelei: 
Neleisti niekam bučiuot lupelių 
Jeigu negali mylėt širdelė....

Bet tau prileidau save bučiuoti, 
Gražiai priglausti ir pamyluoti — 
Todėl tai dega mano veideliai, 
Todėl

Kiek tu žavėjai, meiliai kalbėjai, 
Patirt i.
Bet aš t 
Tik tau

Todėl liepsnojo’ mano akelės

tai džiaugias mano širdelė..,

.• myliu tave, norėjai, 
irdyje karštai mylėjau, 
ištarti to negalėjau....

Tcdc-1 
Tave

prie manęs buvai, berneli, 
tai plakė mano širdelė, 

mylėjo 'kiek mylėt gali... .
Adonis.

KUR BAKŪŽĖ JUODA
Kur bakūžė juoda, kur sunkus varge1 •: 
Ten liūdėt neduoda man mielas bernelis. 
Aš anksti rytelį einu vandenėlio, 
Sutinku bernelį prie pat šaltinėlio.

Nesunkus našteliai, b ir vandenėlis 
Jei man sielą kelia mielas bernužėlis. 
Jei aš nematyčiau savo bernužėlio, 
Pakelt nepakelčiau didžio vargužėlio.

T akeles žiuri, ima už rankelių,
Širdyj mane turi iš visų mergelių.
Kur bakūžė juoda, kur sunkus vargelis, 
Vargti jiegų duoda artojas bernelis.

Ant. Škr-skis.

■ Rozalija: Atmink, Eny, kad ne visada 
. toki vyrą kai Frenkis rasi.... Užmiršk 

tą bomelį, tegul jis jieško sau tokių kurios 
nežino jo triksų....

Pranas: Iškrapštyk tu jį iš savo gal
vos! Nuvažiuosim į Paryžių, nupirksiu 

( puikiausi deimantą kokį tik rasim, ir išsi- 
: rėdysi kad visos tavo frentkos 

las....
Ona (susigražus eina nuo jų 

( sekioja): Lyv my alone....
nors rytojaus. ... Užpuolėt kaip kokią do
me ir norit priverst daryt kaip jums pa
tinka.... ''Sėda ant sofos, verkia.)

Keidė (priėjus, sėda šalę jos, apkabina): 
Is that how you love him, Ann?. ...

Jonas: Duokit jai pakajų, nepabėgs... 
Peršnekėsit rytoj, poryt. ... Žinot, jau
nas su jaunu susiėjo ir kvaišta.... Kai i 
pereis karštis pati iš savęs juoksis....

Pranas (prie Rozalijos ir Styvio, apsi
kabinęs) : Lisen, tegul ji parašo jam laiš-1 
ką kad nenori jo daugiau sueit, ir dac oi. 
Aš misliu kad ji tuoj bus man nais, prieš 
jūsų parėjimą mudu biskį pasišnekėjom, 
ir ji beveik man žadėjo, ale biskį partik- 
li, nori daug prašymo.... (Mirkteli).

Styvis: Tik žiūrėk, Frenk, paskui ne
užsileisk kad naravų nevarinėtų.... Su 
bobom žinai....

Rozalija: O tu su savo lekcijom! Kitus 
bemokydamas žiūrėk kad pats negautum i 
sprandą!.... (užsimoja.)

Styvis (sutraukia kuprą): Orait, ma
ma, orait....

Rozalija: Tai ir šarap!
Pranas: Tegul ji tuoj parašo laišką kad 

jis čia daugiau nelandžiotų.... Aš to ne
noriu ....

Rozalija: Šiur, ir bus finiš. Jeigu jis j 
džentelmenas tai pats susipras kad nelyst, 
o jeigu bomas tai atiduosim policijai...

Marė: Gerai sa'kai.... Tas jai bus 
lengviausia. Kai nesimatys ir nereikės. 
Sei, Eny, koman, parašyk tam savo fele- 
riui gromatą kad jis daugiau čia neitų. 
Frenkis to nenori.

(Keidė judina Oną.
linksmesnis.)

Styvis (pašiepdamas): 
junga leidy, parašyk savo 
lišką laišką....

Marė: Ar girdi? koman, nėra laiko.... 
Dar šį vakarą sugersim ant judviejų in- 
geidžmento....

Keidė: Koman, Ann, mes norim gud 
taim ant tavo veseilios....

Rozalija: Parašyk jam laišką, atsikra
tysi kolei dar nepadarė sarmatos, ba už 
kelių dienų gali džėloj atsidurt, ir niekas 
negalės prikaišiot kad buvai frentais su 
juo....

Ona: Rašykit kad jums reikia.... aš 
nerašysiu....

Marė: Ką? ii- tas tau sunku padaryt? 
Mislini kad mes tavo loskos p rašysim?! 
Koman prie stalo, hari-ap, tuoj imk ir 
rašyk.... (Pritempia ją prie stalo, kiti 
paduoda 'kėdę, pasodina, paduoda popie- 
ros ir plunksną.)

Ona (graudžiai verkdama): Ko jus iš 
manęs norit?....

Rozalija: Onute, norim tik į protą at- 
'varyt.... Tu’pati nežinai į ką įsikreiza- 
vojai, o tokį gerą čenčių gali praluzyt....

Styvis (apžiūri Oną, juokaudamas): Ji 
nesumislina ką rašyt.... Palauk, aš tau 
paelpysiu.... Na, rašyk šitaip: (pastu
mia jai popierą, uždeda ranką su plunks
na) : “Gerbiamas pone Palangos Ponaiti! 
Nenorėdama insoltyt (oi, dkskiuzmi, ne): 
“Nenorėdamas įžeist tamistos jausmų ir 
geros frentystės (kas čia, ar aš girtas, rei
kia Lietuviškai): “gero draugiškumo, esu 
priversta mandagiai atsirpašyt kad turiu 
parašyt šią gromatėlę (Ei, stop, ne gro
telę) : “šį laišką ir pranešti tamistai jogl 
tamistos lankymaisi musų auzoj (no, ne| 
auzoj )“musų rezidencijoj yra nepageidau-| 
jami, kadangi aš susižiedavau su ponu]6820 Superior avė.

bus dže-

šalin, jos
Palaukit

Pranas darosi

Koman, koman, 
kavalieriui mei-

Bačkiu, su kuriuo už keltos dienų sueisiu 
į moterystės ryšius ir gryšiu Amerikon. 
Su pagarba, Ona Pempytė.” (Ona visu 
laiku krūpčioja, bet motinos spiriama ra
šo. Visi užgulę žiuri. Styvis tęsia): Na, 
dabar parodyk ar taip parašyta.... (Pa
ima laišką ir perskaito visiems.)

Pranas (prie Styvio): Dac fain, Styvi, 
iš tavęs galėtų būti ne tik kunigas ale ir 
lojeris.... Te cigarą už 
diktavimą.... (Kiša jam 
kitą cigarą duoda Jonui.)

Styvis: Na, aš dabar

toki puikų pa- 
cigarą Į dantis,

nunešiu laišką 
tarnaitei, tegul nuneš tam ponaičiui, ir 
bus po pikniko.... Kai pajus kad mes j? 
pamokinom, tuoj išsimufys iš Palangos. 
Tegul žino kad mus sumonkyt negali...

(Ona metus viską išbėga į kitą kam 
barį.)

Kcidė: Džy, ma, negerai taip buvo ją 
priverst.... Galėjom dar palaukt.... Bu 
tų pati užsimanius ženytis su Frenkiu....

(Styvis išeina su laišku, tuoj gryžta.) 
Roza: Dac olrait.... jaunus reikia p?.

mokint.... Ai- žino į kokią bėdą dar gal’ 
ją tas ponaitis įtraukt... . Kam po laike 
gailėtis....

(Marė ir Jonas tarp savęs kalbasi 
Prie jų prieina Pranas.)

Styvis (sugryžęs): Dabar, 
gan, Frenk, turėsi fundyt.... 
daugiau kaip per savo tėvo 
krikštynas!....

Rozalija: O kur veseilę kelsit?
Pranas: Žinai kur: namie: čia nėr: 

mano frentų. Taip ilgai laukė ir jau sakt 
kad aš negausiu nei našlės su tuzinu vai 
kų, o aš jiems parodysiu kokią gaunu..

Keidė (dairinėjasi prie lango): Ale kui 
tas mano diedas: sakė tuoj pareis, ale kai 
nuėjo ir dingo....

j Rozalija: Neprapuls: tik mažiau api 
jį rūpinkis, tuo labiau jis tave vačys.

Styvis: Izdaco?.... Kokius gražius 
mokinimus dukterei duodi....

Rozalija: Kibą aš neekspyrens? ir 
ve išmokinsiu kaip pačią žiūrėt. Perilgai 
singeliu buvai, perdaug surambėjai....

(Temsta.)

Galima matyt tris planetas: 
Marsą, Jupiterį ir 

Venerą
Kaimyniška planeta Mar-. 

sas vėl prisiartino prie že
mės. Tai yra, Marsas ir 
žemė susiėjo vienoje saulės 
pusėje, toje savo kelių da
lyje kuri yra arčiausia že
mės. Taigi, dabar Marsas 
yra visai “arti” musų — 
už 53,000,000 mylių....

Kuomet dvi planetos su
eina vienoje saulės pusėje, 
tolimesnėji planeta buna 
labai aiškiai matyti. Žemė 
stovi tarp saulės ir Marso, 
todėl Marso pusė atsukta į 
žemę yra visa nušviesta ir 
per tai labai gražiai rnato-

ju sanava 
Pasigersii 
kumeliuke

pa-

ta-

Scena 6.
Parbėga Džiovas, alsuodamas.

Keidė: O tu kur bomavai iki šiolei?..
Tik kelioms minutoms sakei ten užsuksi!

Džiovas: Šarap, leidy, aš suėjau į pa 
žintį su labai aukštais valdininkais!. .. .

Styvis: Stop tu esu savo “aukštais vai 
dininkais” ir pažintimis! Jau mes jų vi
si atsivalgėm!

Rozalija: Kibą vėl kas fifty dolars iš
viliojo?

Džiovas: No, no, ryl dis taim: susipa
žinau su tokiais kurie ir duodami pinigų 
neimtų....

Keidė: Laik fan: ar yra čia tokių ku
rie pinigų neimtų?

Džiovas (vis neatsikvėpdamas): Su
ėjau Yčą, 'Vailokaitį, Balutį, Krupavičių!

Rozalija: Tai gal tik tokie vardai. Iš 
kur žinai kad jie aukšti valdininkai?

Džiovas: Nevermai! Aš juos iš pikče- 
rių pažystu!

(Bus daugiau)

Marsas matosi aiški, di
delė rausva žvaigždė, bet 
jo šviesa nemirksi kaip ki
tų žvaigždžių. Kada kitos 
net mažesnės žvaigdės tie
siog juda-spingsi, Marsas 
žiuri i žemę vienodu įtem
pimu, lyg ko tai jieškoda- 
mas.

Kada Marsas taip arti 
rrie musų ateina, astrono- 
nai visada naudojasi proga 
į fotografuoti, tyrinėti, ir 
Ima kalbėti apie matomus 
int jo “kanalus”. Vienok 
;ie “kanalai” yra tiek nežy
mus kad pirmesnių tikrini
mus kiti užginčija, ir vėl 
ieka akis ir žiūronus ištem
pus žiūrėti į Marsą ir jieš- 
koti ten kokių kanalų ar ko 
nors kito. Jeigu ten ran
dasi kanalai tai turi rastis 
ir kokia nors gyvybė, ar 
protingi gyviai, gabus inži
nieriai, nes neužtenka kad 
butų kanalai, turi būti kam 
juos naudoti, kokiam tiks
lui, prie to visos Įmonės ka- 
laluose reikalingo, ir prie 
kanalų turi būti miestai.

'Vienas Anglijos tyrinėto
jas pasigiria paskiausiu da
lyku apie Marsą: jis sako 
jog kokia tai didelėm au
sim moteris, vardu Ooma- 
ruru, nuo Marso su juo kal
basi per radio, tik bėda kad 
nei jis jos, nei ji jo kalbos 
nesupranta. Gal ką nors 
ir mums žingeidaus turi ji 
papasakoti.

Šalip Marso, dar matyt 
kitos dvi žymiausios pla
netos: Jupiteris ir Venus 
arba Venera. Jos visos trys 
užima 
Venus 
didelė 
piteris 
tiesiai
sas teka rytuose. Jupiteris 
irgi yra balta žvaigždė, ir 
visos trys nemirksi, nors 
didesnės už kitas žvaigždes.

Iš visų planetų Marsas 
geriausia pažystamas, ta
čiau jis tik tiek pertoli kad 
neduoda progos save aiškiai 
pamatyti ir mes turim gin
čytis kad ten taip ar kitaip 
yra.

visą vakaro dangų, 
leidžiasi vakaruose, 
balta žvaigždė. Ju- 

tuo tarpu matosi 
virš galvos, o Mar-

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

“DIRVA"
Cleveland, O.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
129-G, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko parduoti. 
Tik iškirpkit šį pranešimą, pasiuskit 
jai su savo vardu ir adresu, ir ji 
noriai prisius jums svarbias infor 
macijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot.



rodė taip pat lygi žemė kaip visur.
Nors buvo dienos metas, atkastame 

požemyje buvo tamsu pašaliuose, todėl vie
nas vyras įdegė nuodėgulį patrindamas du 
medžio šmotu, ir apsišviesdami jie galėjo 
apžiūrėti kas požemyje buvo. Žiurėjo ir 
nieko nematė: viskas buvo išgrobta ir tuč- 
čia, tik viename pasienyje radosi krūva 
kaulų, ilgi plaukai ir nekurie variniai daik
tai. Perėjo visus jieškotojus šiurpas.... 
Tai buvo kaulai ne keno kito kaip žmo
gaus — ir plaukai rodė jog tai buvo mote
riškos liekanos....

— Mano motina! — suriko Kastys: — 
Tai ji — tai jos čia kauleliai! Dabar pa
menu: ją užpuolikai čia įvarė parodyt 
mantą, ii- kada ji priešinosi vienas ją nu
dūrė kardu ir ji čia liko.... Atlkerštas, 
pražūtis priešams! Atsilyginsiu aš jiems 
už savo motiną!

Vaidila gerai pažino jog tai buvo lie
kanos jo motinos: atsiminė metalo daiktus 
kuriuos ji dėvėdavo ant rankų ir ant kak
lo, pirktus iš Danų pirklių. — Taip tikrai, 
tai Vijona, tavo motina, kurios likimo mes 
iki šiolei nežinojom.... — Ir vaidila ne
jučiomis dairinėjosi ar nepamatys kur ir 
mažų kaulelių, Kasčio sesytės.

Dar labiau Kastys įtūžo ant svetimų
jų: keršytų jiems, išžudytų visus, bet kam 
keršys? Tie kurie juos užpuolė kažin kur 
yra ir nežinia kas jie. Seni laikai juk jau 
praėjo nuo to....

Norėjo savo kerštą išlieti ant dabar
tinių užpuolikų, Kanuto gaujų, bet kaip? 
Jeigu atvirai stos į kovą, Žemaičius tuok
damas, gali daug žmonių žūti, nes užpuo
likai beveik viską atėmė, sykiu ir ginklus; 
iš toli pagalba greit nespės ateiti ir tada 
užsidarys jam proga ant visados sugryžti 
ir pasiimti savo mylimąją. Dabar jo gy
venimo svajonės padidėjo: atrado savo ša
lį, pamilo savo žmones ir savo senovės die
vus, gyvens čia ir už ją kovos, ir tik rei
kia parsigabenti savo mylimąją, nes turės 
kur ją padėti ir laiminga padaryti, todėl 
tik geidė vykti pasiimti Nidą, kuri jo lau
kia, o tada imtis kitų žygių prieš sveti
muosius. Juk Lietuva nusitęsia toli į ry
tus, yra ten daug narsių vyrų, tik lai visi 
sueina, susituokia....

Kastys pats su savim kovojo: čia riša 
jį gamta, meilė savo šalies, o turi vykti ki
tur kur jo širdis traukia, nežinodamas ar 
galės kada sugryžti ir savo svajones įvy- 
kint.... Ar brangesnė jam Nida, kuri 
apstatyta pavojais ir gali jam gyvastis 
kainuoti, ar brangesnė tėvynė, kurią jis at
rado, ir rado vertą mylėti ir ginti?.... 
Katrą pasirinkti?.... Narsus karžygis 
daug nesvarsto: jis pasirinko abidvi.... 
Nėra jam minties kad jis gali žūti išvy
kęs Nidą parsivežti: jis gryš su ja, čia gy
vens, dirbs ir kovos.... Tokie buvo jo pa
siryžimai, ir dabai1 tik rupi kaip greit jis. 
tą viską pasieks.

Palikti čia priešus ir pačiam vienam 
plaukti Nidą parsivežti negalima. Reikia 
patirt ką darys Kanutas, o tada gal bus 
proga, o gal ir ne....

Kanuto stovykloj jau buvo nutarta: 
Pajūrio vietose lieka Įkurti prekybos punk
tai su pilaitėmis ir palikta sargybos, o ki
ti visi keliaus atgal. Žemaičiai ramus, ne- 
puldinėja atėjūnų, ir nereikia ilgiau pa
čiam čia sėdėti, nes jis dar turėjo kitas 
svajones.

Šitas išėjo Kasčiui į gerą: Kanutas 
rengiasi gryžti, jis gaus progą parvykti 
Danijon, ir tada sprukęs iš Kanuto žinios 
užsuks pas Nidą, ją pasiims ir parsigabens 
savo gimton šalelėn... . Tik Ikaip tas jam 
seksis pažiūrėkime toliau.
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

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

(Tąsa)

Motina!
Vaikščiojo Kastys savo tėvų žemėje, 

mokinosi savo kalbos, ir labiau rūstavo 
ant tų su kuriais dabar parvyko savo žmo
nes skriausti. Juk jis pats taip buvo pa
vergtas, taip pavergti jo draugai milžinai; 
daug žuvo jų žmonių laike visdkių užpuo
limų, daug dabar išžudyta, ir kiek bus nu
žudyta arba pavergta kada Kanutas trauk
sis.... Galvojo kaip iš to išeiti ir ką da
ryti, bet ką?....

Sava kalba Kasčiui greitai Į atminti 
atgryžo ir už keliolikos dienų jis galėjo ge
rai su vaidila susikalbėti. Ir vaidila, jo 
'klausinėjamas, paliko drąsesnis, nes Kas
tys buvo jam savas žmogus, o ne priešas 
pavergėjas, nors turėjo būti atsargus kad 
Kanuto špiegai to nepatirtų. Sykiu su 
meile savo kalbos, Kastys pamilo ir savo 
tėvų tikybą, apie kurią daug vaidila jam 
aiškino. Palengva jame atgimė meilė jo 
senų dievų, šalies ir žmonių, ir jis degė 
noru visados čia pasilikti. Senis pasakojo 
jam apie dideles Lietuvių-Žemaičių senor 
vės karžygas, apie garsius darbus ir vyrus 
pirmesnių dienų, ir kaip Lietuvių dievai 
myli tuos kurie už savo žemę kovoja.

Vaidila buvo Kasčiui kaip dvasia iš 
anos pareities atėjus sužadinti ji prie mei
lės savo šalies, kurią taip ilgai buvo pame
tęs.

Suvedė senis Kastj su kitais senesniais 
tos srities žmonėmis, ir tie nustebdavo ji 
pamatę, toks buvo didelis jo panašumas 
Į jo tėvą. Kiti prisiminė kaip sykiu su jo 
tėvu kovojo tame užpuolime kada jo vai
kai ir žmona dingo. Apsakė kaip jo tėvą 
ant laužo degino'sykiu su kitais žuvusiais 
narsuoliais. Tas visikas labiau ir labiau 
dilgino Kasčio širdį ir labiau rišo ji prie 
tų žmonių, kuriuos skriausti atvyko.

— Musų šalies kraštai buvo panašus 
gėlynų daržui, bet šitie barzdoti žmogžu
džiai iš už jurų sunaikino tuos dailius gė
lynus, — kalbėjo vaidila pulke savo žmo
nių, žadindamas Kasti prie keršto savo 
šalies priešams.

Vedžiojo jį vaidila visomis tomis vie
tomis kur kitados buvo daržai ir jo tėvų 
namelis; apžiūrinėjo medžius ir krantelius 
bei luomeles kuriose jis bėgiodavo; nors 
medžiai buvo paaugę, bet tuomet išrodė 
daug didesniais, dabar mažesniais, nes jis 
svetur daug iko didesnio matė. Vienam? 
medyje užėjo ir netikėtą dalyką — besi
dairydamas pamatė aukštai kyšančią įšau- 
tą vilyčią — tai buvo jo paties darbo vily- 
čia, jo paties iš saidoko Išauta, kurios jis 
tuomet negalėjo iškrapštyti ir ji liko auk
štai pušyje. Pažino ją labai gerai, ir iš 
džiaugsmo sušuko:

— Aš tikiu kad aš iš čionai kilęs, ka
da šią kalbą supratau; bet ar žinojau jog 
pateksiu į pat savo lizdą, į tą vietelę kur 
kūdikystėje gyvenau... .

Bėgiojo ir dairinėjosi po medžius kitų 
savo paliktų žymių, ir netikėtai jo viena 
koja įsmunka į tuštumą žemėje.... No
rėjo nekreipti domės, bet apsisuko ir ėmė 
žingeidautis kas ten butų.... Vaidila ir
gi nustebo kad koja taip lengvai galėjo 
įlysti į žemę.

— Čia stovėjo tavo tėvo namas — tai 
čia Įvyko pats baisus mušis ir iš čia din
got jus su motina. Namas sudegė ir ma
nėm kad motina sykiu su jumis ugnyje 
liko, — aiškino vaidila.

— Mano koja tikriausia įlindo į pože
mį kurs buvo po musų namais.... Aš ką 
tai atsimenu.... Tuojau atkaskim! — 
drebėdamas lakstė Kastys.

Prie jo tuoj atsirado ir Ardis ir Skar
dis ir visi ėmėsi darbo.

Vieta buvo paprasta, smėliu užversta, 
bet kai ėmė kasti atrado ir apdegusio me
džio dalis. Atrado ineigą j požemį ir ją 
gerai išvalė. Laike gaisro, kai griuvo už
griuvo skylę ir kai liko smėliu apmesta iš

II.
Nidos Išvogimas

Kanuto parėdymu, Kastys turėjo lik
ti Žemaitijoje, kaipo viršininkas tos sri
ties kurioje iki šiolei buvo. Visu pakraš
čiu nuo Nemuno iki Dauguvos palikta to
kie punktai, kurie rinks donį, kur bus su
gabenta prekės ir Danų pirkliai galės ap
sikeisti.

Susirūpino išsyk vaikinas ir jo rūpes
tį pajuto Ardis ir Skardis.

— Leisk mus, mudu nuvykę pagrob
sim ją ir parvešim.... — pasisiūlė Ardis.

— Mielai sutikčiau, bet gaila, nes tai 
yra mano paties darbas, ne judviejų, už 
mane į pavojus vykti....

Ir liko Kastys savo šalyje. Liko su 
juo ir tiedu milžinai. Bet nenuleido ran 
kų: palengva jie apsidairinėjo ir tyrinėjo 
Žemaičių spėkas. Kastys žinojo iš Kanu 
to ir kitų Danų kalbų jog tai yra galingi 
ir patvari tauta, nueina toli į gilumą nuo 
pajūrio, tik išsiskirsčius tarp smulkių val
dovų. Tirštai gyveno jie apie Nemuną 
Viliją, Šešupę, Dubysą, Nevėžį, kur lan 
kėši Danų pirkliai ir žinojo apie tų gyven
tojų padėtį. Tolimesnių nuo juros sričių 
Lietuviai turėjo tais laikais tankias kovas 
su Mozūrais ir Slavais, o Žemaitijos kam
pas buvo paliktas malonei Skandinavų: 
Švedų, Danų, Norvegui ir Jomsburgėnų. 

j Žemaitija dar nedaug žinojo apie naują 
I tikėjimą, o Prusai ir Lietuviai jau turėjo 
kovas su Kristaus tikėjimu pasidengusiais 
grobikais iš pietų.

Lietuvoje tuomet Įsiviešpatavo sunai 
Palemono: Kūnas, Borkus ir Špėra. Bor- 
kus įsteigė Jurbarko miestą, Kūnas vėliau 
įsteigė Kauną, kur tuomet buvo šventvie
tė tiek įtaką Vilijos į Nemuną, o Špėra lai
kėsi arčiau" prie Žemaičių, bet jų visų ne
galėjo suvienyt. Kokia jų galybė ir ar ga
lima su jais visais sutarus Danus visiškai 
sumušti?....

Pirmiau negu 'ką darys, Kastys pasi
ryžo vykt ir parsigabent Nidą, tada ant 
visados užbaigti su vakarų užjuriu ir gy
vent savo žmonėms ir savo šaliai.

Butų sunkiau buvę Nidą pasigrobti 
jeigu butų 'tlirėjęs gryžti sykiu su Kanutu. 
Dabar gi liko pats sau valdovas kuomet 
išleido nuo savo sprando Kanutą su dide
le dalimi Darni kareivių. Negerai buvo 
kad gryžo ir Nidos vyras, Einaras, kas 
visą keblumą sudarys, bet ir gerai kad čia 
neliko, nes irgi 'butų galėjęs pajusti arba 
pamatęs ją parvežtą pulti jam keršyti.

Už keleto savaičių, Kastys padarė su
savo srities žmonėmis sutartį kad jie ra
miai užsilaikys, idant nereiktų kitų sričių 
viršininkams įsikišti ir juos skriausti, ii' 
kitiems pasiaiškinęs jog gavo Kanuto Įsa
kymą kur tai išvykti, su savo draugais 
milžinais išsileido į juras. Tik jie trys 
žinojo 'kur jie vyksta, o visi kiti tik turė
jo pildyt jo įsakymą. Prie vairavimo lai
vo buvo paimta daug pačių Žemaičiui, ku-i 
riais galėjo pasitikėti, ir štai Baltijos Aras 
vvksta su nelabai garbingu mieriu — pa- 
sivogt sau mylimąją, kuri priklausė kitam. 
Del meilės daugybė galingesnių ir suma
nesnių tą padarė, tą bandys ir Kastys. Ar 
geriau darė patys Skandinavai, kurie ne
turėdami vietos savo šalyje, pulkais plauk- 
damo į Lietuvių žemes, išžudydavo vyrus, 
paimdavo jų moteris sau į pačias ir jų na
muose apsigyvendavo ?....

Nors norėjo greitai, į kelias dienas, 
savo žygi atlikti, bet ne tais laikais tas 
buvo galima, todėl kelionei reikėjo sunau
doti savaites. Jau buvo visai ruduo.

Atplaukė Kastys į Falster salą kaipo 
Švedų pirklys ir gavo laisvą inėjimą į sa
lą. Salos valdovas Einaras gal butų jį pa
žinęs jei Kastys butų dėvėjęs tuos pačius 
rubus ir savo aro šalmą bei skutęs veidą; 
bet dabar jis buvo paprastuose kailio ap
dangaluose, kaip švedai dėvėjo, ir kalbėjo 
švediškai su savo žmonėmis, tik vargu ku
ris jį suprato, iš iko Ardis ir Skardis turė
jo gražaus juoko, tik žinoma paslapta.... 
Nešė jis gintarą ir kitus moteriškus daik
tus į pilaitę pas patį valdovą ir jo šeimi
ninkę, ir siūlė pirkti arba keisti į savo
turimus dalykus.

(Bus daugiau)

Attilos Siaubimas Lietuviu Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunu siaubimo po Europą i 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais. j 
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ...................... $1.09

i Brutuose audeklo apdaruose ..................................$1.50

BALTIJOS ARAS bus gatavas knygoje SAUSIO 1 5 
dieną, taigi jau visai nedaug laiko teliko. Knyga 
bus nepaprasto didumo — 350 puslapių — ko

kios niekur kitur už $1.00 nepirksite. Tas galima tik
tai “Dirvai” padaryti, kuri sykiu su knygos prenume
ratoriais išleidžia tokias dideles knygas už keletą centų.

Knyga visai baigiama spausdinti ir kas paskubins 
prisiųsti savo DolarĮ to vardas dar tilps knygoje kaipo 
leidėjo. Gali siųsti ir “Dirvos” skaitytojai ir ne-skai- 
tytojai — visi gali būti “BALTIJOS ARO leidėjais.

Išnaudokite šią progą ir bukite leidėjais ir šios kny
gos, kaip buvot iki šiolei daugelio kitų Dirvos leistų 
knygų. Jūsų vardas liks knygoje ant ilgų laikų, kuomet 
kitos gentkartės knygą skaitys.

GAUSIT ANKSTI IŠKALNO

Dar pora mėnesių suvirs apysaka eis per Dirvą , 
o knyga bus gatava ne vėliau Sausio-January I 5, taigi 
nereiks numeris po numerio skaityti po dalį galėsit 
visą pabaigą — dar apie 100 pusalpių — perskaityti ir 
žinosit kaip apysaka baigsis, ir kodėl toks liūdnas galas 
kokis tik retose apysakose buna. Daugiausia apysakos 
baigiasi gražiai, laimingai, bet musų jurų karžygio 
Baltijos Aro ir jo mylimosios — likimas kitokis lemta. 
Verksit skaitydami, nes toks liūdnas galas turės sudre- 
bint jūsų širdis . . .

NEUŽMIRŠKIT SAVIŠKIUI

“Baltijos Aras” bus tinkamiausia dovana kiekvie
nam — jaunam ir senam, vyrui ir moteriai, moksleiviui 
ir darbo žmogeliui, nes parašyta populiariška, visiems 
suprantama kalba. “Baltijos Aras” nėra tai paprasta 
apysaka, bet ISTORIŠKAS veikalas, nušviečia anų tam
sybės amžių dienas, kuomet Lietuviai dar buvo pago
nys ir kuomet ant jų puldinėjo garsiausi tų laikų šiaurės 
Skandinavai, jurų bastūnai, kurie buvo užvaldę Baltiją 
ir kaimyniškas juras ir žemes jų pakraščiais. Lietuvių 
žygiai tuose laikuose, ypač juromis, yra visai nežymus, 
tik vienas Baltijos Aras, jaunikaitis Žemaitis, pragarsi, 
bet jo dar visai jauno sparnai lieka pakertami ir nepa
siekia jis dar didesnės garbės po to kai sugryžta į sa
ve šalį. Nors tokių žmonių tais laikais buvo labai rei
kalinga, bet Kastys ir jo mylimoji žūsta, kuomet jau 
sugryžę pasirengia laimingai gyventi ir ginti savo žemę. 
Del ko taip atsitinka rasit knygoje, tik paskubėkit at
siųsti savo Dolarį.

Su pinigais siųskit ir aiškų savo vardą ir adresą.

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Laiškai iš Lietuvos

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.)

Vaičiūnas naują savo 
dramą, “Stabai ir Žmonės”, 
Įteikė spausdint “Musų Die- i 
nu” žurnalui.

Baigiama spausdint Šeks- 
piro “Venecijos Pirklys”, i 
Leidžia “Sakalo” B-vė Kau
ne.

Jau pasirodė Knut Ham-1 
suno vienas geresnių ro-j 
manų, “Panas”. Išleido j 
“Švyturio” B-vė, kuri vėl 
pradėjo gyvybės ženklus 
rodyti.

Paskutiniu laiku knygų 
rinka pradėjo gyvėti, vis 
išleidžiama daugiau ir dau
giau gerų knygų. Bendrai, 
spauda paskutiniu laiku au
ga. Ypač gausus Įvairiais 
leidiniais šiųmetinis ruduo.

Štai sąrašas pasirodžiusių 
naujų leidinių:

“Banga” — dienraštis;
“Vėpla” — juokų laikraš

tis;
“Musų Vilnius”, Vilniaus 

vadavimo idėjai pašvęstas;
“Meno Kultūra” — me

nui, kritikai.
Žada ir daugiau pasiro

dyti.
1922 m. steigiant Univer

siteto biblioteką buvo gau
ta tik 400 knygų. Dabar 
Universiteto biblioteka tu
ri 55,378 tomus knygų. Pri
dėjus atskirų fakultetų kny
gas bendras knygų skaičius 
sieks per 75,000 tomų!

Daugiausia knygų yra 
Anglų kalba, suaukotų duo- 
snių žmonių iš Amerikos ir 
Anglijos. Bet pirmą vietą 
užima knygų skaičius pa
skirtas Lituanikai.

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

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

CHAS. STONIS

Ka.pt. Okulič-Kaz,avinas, 
nukovęs adv. L. Noreiką 
pereitą pavasari, gavo tris 
metus kalėjimo ir išmestas 
iš kariumenės. Galutinas 
teismo sprendimas paskel
bta Gruodžio 10 d.

Argus.

Linų Eksportas 
Pertvarkomas

Už išvežamus Į užsienius 
musų linus kas met suren
kama apie 60 milijonų litui 
ir už sėmenis apie 20 mili
jonų litų. Nors musų li
nai neblogesni už Latvių ir 
Estų, bet užsieniuose tos 
kainos negaunama todėl 
kad musų linai blogiau iš
dirbami ir negerai užsieniui 
rinkai parengiami.

Jau 1926 metais imtasi 
tą ūkio šaką tvarkyti ir 
daug teigiamo padaryta.

Dabar Įvesta nauja linų 
tvarka. Linai kurie yra 
tinkamai išdirbti, t. y. iš- 
brukti ar šukuoti ir spalių 
neturi daugiau kaip 15 nuo
šimčių, išleidžiami be mui
to, jei tinkamai nustaty
tiems reikalavimams sudė
ti pundeliais Į rišulius ir 
eksportuojami tik per nu
statytas muitines kuriose 
yra pastatyti specialiai tam 
skirti kontrolieriai.

Linai nustatytiems reika
lavimams neatatinką, arba 
išvežami per nenustatytas 
muitines, apdedami išveža
muoju muitu po 20 litų už 
100 kilogramų. “L.Ž.”

Tai Bent Mokytojas 
Jūžintai, Rokiškio ap.

per pamokslą savo parapi
jomis išvadino laukiniais 
žvėreliais. Jie mat nežiną 
kas didesnis, ar Kristus ar 
Dievas; nežino keli esą 
Dievai. Norėk kad kuni
gai ką nors savo parapijo
ms geresnio išmokytų, nes 
neišmokino žinoti keli yra 
Dievai. Ką gi veikiat, ku
nigėliai, kad jūsų parapijo- 
nai dar ir tikybos nemoka?

P. Kriukelis.

Aukštakalniai, Kamajų v.
Lapkričio 14 d. pasikorė 

jaunas vaikinas S. Jis tu
rėjo 30 ha žemės ir vienas 
pas ją valdė. Pasikorimo 
priežastis esąs nuobodus 
gyvenimas.

Tuo pačiu laiku nusišovė 
Kamajų policininkas. Irgi 
sako del nuobodumo gyve
nimo.

Tam gyvenimas nuobo
dus kas jo nepažysta.

P. Kriukelis.

OHnsri!
Dr. V. Kudirkos draugys

tė rengia smagų maskara
dų balių su dovanomis nau
jų metų dienoj, Sausio 1 d. 
Dalyvaukit visi, už 
čiausius isširengimus 
šit dovanas.

keis-
gau-

meti-SLA. 14-tos kuopos 
nis susirinkimas atsibus 2 
d. Sausio, trečiadienio va
kare, Lietuvių salėje, nuo 
7:30 vai. vak. Valdyba.

SLA. 14-ta kuopa rengia 
linksmą vakarą Sausio 13 
d. Bus suvaidinta trys ko
medijos: “Knarkia Palie
pus”, “Nesipriešink”, “Po
nia Pipsė ir Panelė Tipsė”. 
Bus linksmas balius.

B. Jokubėnas apleido Cle- 
velandą ir išvažiavo su 
Glenn Martin orlaivių iš
dirbinio kompanija i Bal- 
timorę. Atsisveikina su sa
vo draugais ir pažystamais, 
linkėdamas jiems viso ge

1 O ° ROSEDALE ©1
2 įfej Dry Gleaning Go. J
X mAlta Rami. 7906 2
f C. F. PETRAITIS, Prop. | 
t 6702 Superior Ave., t

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:

2 Tel- CHerry 2370 2
X P. J. KERŠIS į
J* baigęs Teisių Mokyklą Cumber- *? 

land Universitete, darbuojas su 
♦> Teisių Ofisu advokato ❖
X Anderson & Marriott *
2 308 Engineers Bldg. 2 

kur su visais teisių reikalais
*:* Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir *;* 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- X 

rėš teisinga patarnavimą

Vitoldas Beliauskas .. $50 
Ignas Zenkevičius . Lt. 100 

(Ona Žemaičiutč .........  100
Ear. Treinauskienė .. $50 

į Juozas Akiška ......... 100
E. Jagomastas, Tilžė .. 30 
Pranas Vailokas ......... 150
Agnieška Juškienė ... 250 
Viktoras Sutkaitis .... 100 
Ona Mockienė ........... 150

Kreipkitės vėl: 

“Dirvos” Agentūra

Elektros Tramvajus
Kaunas. — Kauno miesto 

valdyba gabaus priėjo prie 
elektros tramvajų būdavo 
jimo Kaune. Užrubežio pi
niguočiai davė paskolą de 
šimčiai metų, o miesto val
dyba norėjo ją gauti pen
kiolikai metų. Kilę nesusi
pratimai esą jau baigti, pi
nigai gaunami valdybos nu
sistatytu planu. Tramva
jus turės būti iš’budavotas 
per .1.0 mėnesių. Jo linijos 
sieks miesto vidurį ir .visus 
priemiesčius.

Rokiškis
Nuo Ūkininkų Sąjungos 

Kooperacijos 70 ūkininkų 
gavo paraginimus kad jie 
sumokėtų savo priklausan
čią dalį už padarytus Rim
šos nuostolius. Bet tie vi
si ūkininkai niekados nėra 
buvę Ūkininkų Sąjungos 
nariais ir nėra Įnešę jokių 
pajų-

Čia mat padaryta falsi
fikuoti vekseliai ir minėtų 
ūkininkų vardu išimta gry
ni pinigai. Čia turės Įsi- 
kišt teismas. P. Kriukelis.

RESTAURANTAS 
nesenai atsidarė, kvie
čiame savo senus drau
gus ir pažįstamus. Ska
nus valgiai ir gėrimai.

Geo. Gabriunas
2345 St. Clair avė.

PARSIDUODA
Parsiduoda ant 15603 Det

roit avė. cash mėsinė, garan
tuoja $800 savaitėj ineigų, su 
puikiais įrengimais, sena vie
ta. Taipgi galit iškeisti savo 
namą ant bent biznio visose 
miesto dalyse. Kreipkitės prie 
Zimerman, Notary, 1406 E. 
105th st.

Prospect 2420 j

THE F. V/. ZIMERMMAN CO.
Generališki perkraustyto  jai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa 

kuojam, išleidžiam ir sukraunatn.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

A. S. BARTKŲ*
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
fotografuotam VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais”

— Telefonas Randolph 3535 —

Jūžintai
Mums išėjus su p. Sirvy

du iš Jūžintų bažnyčios ap
spito žmonės ir klausinėja: 
Gal ponas Sirvydas statysi 
fabriką, gal melnyčią?

Kalbos eina kad Sirvydai 
perkasi dvarus, kaminyčias, 
kad steigia knygynus ir ki
tas prekių krautuves. O p. 
Sirvydai apie tai visai nie
ko nemano, apsistojo pras
toj bakūžėj ir taip mano 
gyventi.

Lietuvos žmoneliai mano 
kad Amerikoj nereikia dir
bti, dolarių gali ten pasi
rinkti kaip Lietuvoj gry
bų. P. Kriukelis.

UŽ $1.80 Į LIETUVĄ
Už tokią mažą sumą pinigų kiek- 

/ienas gali susirišti neatmezgiamu 
ryšiu su tolima tėvyne Lietuva. Ge
ras laikraštis tai kaip veidrodis: ja
me gyvai, teisingai mirga dienos

geri moderniški Įren-
Trum-
Parsi-

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
4952 Broadway Cash mūsinyč’a 

Garantuojama $700 iki $800 savai
tinių ineigų,
girnai, nauja ledo mašina, 
pos valandos, žema renda.
duos pigiai. Matykit notarą Zimer
man, 1406 E. 105th Street.

Jei nori žinoti kas dedasi musų 
ėvynėje Lietuvoje, už $1.80 išsira- 
yk metams puikų laikrašti “TRI
MITAS”. Tai nepartinis, gražiai 
eidžiamas ir įdomiai redaguojamas

Janio telpa žinios iš Lietuvos, kas 
kartą spausdinama daug naudingų 
straipsnių, eilėraščių, apysakų, juo
kingų pasakojimų, patarimų ir ki
tokių kiekvienam naudingų dalykų

Kiekvienas naujas “Trimito” nu
meris turi kitokį, spalvuotu paveik
slu papuoštą, viršelį. Daug paveik
slų iš Lietuvos ir pasaulio gyveni
mo dedama ir laikraštyje.

Tuoj siųsk pinigus ir gausi tą 
puikų laikraštį. Taip pat išrašyk 
“Trimitą” ir savo giminėms 
prikalbink juos išsirašyti.
Kaina Lietuvoje 52 knygutės 
Užsienyje: 52 knygutės

Pažiūrėjimui 1 egz. dykai.
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisvės Alėja 20. Lithuania.

PARSIDUODA
4316 StS. Clair avė. cigarų, 

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

arba

8 lit.
$1.80.

SERGANTI ŽMONĖS 2
X KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 2 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. 2
Dr. Smedley, garsus Specialistas 

su 45 metų pasekmingu medikaliu -F 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia .į 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių •> 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, X 
skilvio ir vidurių negerovių, odos Ii- •> 
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 į* 
išegzaminuoja.

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

2 Dr.C W. Smedley, Specialistas atleiskit, nes musų laikais beveik vi- I; 
sos Liros yra išgydomos. •;

X Jeigu jus turite sifili, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot į 
2 būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. -į
-j- Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu- j 
2 silpnintus kūno organus.
❖ Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. -į
X DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
2 10406 Euclid Ave. Kampa* E. 105th St. Cleveland j

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 mk:>r, •!
•j- Nedėldieniais nuo 10 iki 1. į
X ••

Nuteisė komunistą
Kariumenės teismas nu

teisė /Vilkijos (Kauno aps.) 
gyventoją Aloizą Mileiką 
kaipo komunistą kalėti iki 
gyvos galvos sunkiųjų dar
bų kalėjime.

Gynimosi kalboje Mileika 
pabrėžė kad jis esąs Įsiti
kinęs komunistas ir juo vi
suomet pasiliksiąs. Jis pri
klausė prie slaptos komu
nistų partijos ir dirbo su 
tikslu nuversti Lietuvos 
vyriausybę.

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

Babies Low It
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas

Mrs. Winslows
Syrup

All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children's Mustorole (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

^Polish

Mops
DO TIIREE floor clean
ing jobs in one opera
tion—dust, clean, pol
ish with the improved 
triangular O-Cedar 
Polish Mop. Get one. 
Prices, 75c, SI, §1.25.

K. E. YOCHUS
6907 Superior Ave.

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

nos tam darbui:
Vyrams

Vyrų siutai išvalyt ir 
išprosyt tik $1.40

Vyrų kelnės išvalyt ir 
išprosyt

Siutas prosyt
Kelnės prosyt

Moterims
Moterų fur coats 

lyt ir išprosyt
Šilkinės dresės išvalyt

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

50c
45c
20c

išva-
1.50

Pennsylvania 3219 
Automobilių Taisymo 

Garadžius
Visokį automobiliai pataisoma 
kaip nauji. Duokit mums žinią 

arba atvežkit čionai.
A. F. EALAŠAUSKAS 

7030 WADE PARK AVE.

AUTOMOBILIŲ 
PARODA

Clevelando metinėj automobilių 
parodoje Public Auditorium Sausio 
26 iki Vasario 2 d. bus išstatyta sy
kiu ir viskas kas tik yra reikalinga 
prie motorinių karų.

Tų reikmenų skyrius parodoje tu
rės daugybę dalykų visai naujų ir 
šalip pačių padargų. Žymią vii tą 
užims aliejų kompanijos su gazoli
nu, aliejais ir tepalais. Bus paro
doma veikimas aliejų ant iir/ino 
Pritarnautojai parodys publikai ge
rumą ir blogumą ju.

Reikmenų skyriuje bus parodyta 
naujausi ir geriausi irangiai ir ma
šinerija del garadžių ir dirbyklų 
Šiaurines Ohio valstijos to.'uų įstai
gų užlaikytojai ir automobilių tai
sytojai ras čia sau geriausias reik- i 
menis kuriomis gali geriausia at
likti darbą savo kostumeriams.

0

Liuosuotojas 
Vidurių kuri 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

S RADIOS R. C.
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4> Atdara ir Vakarais.
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PA J IEŠKOJIMAS
Pajieškau draugių, Ane

lę Patynskiutę (Liudvikiu- 
tę) ir Pauliną Kambilevi- 
čiutę (Aurilukę), abi iš Pla- 
sapninkų kaimo, Butrimo- 

Girdėjau gyvena 
Malonu butų 

, Meldžiu atsi- 
uba žinančių pra-

nių par. <
Clevelande.
pasimatyti.
šaukti a 
nešti.

Katrė Lisauskiutė
5615 Linwood av. Cleveland

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 0729.

A. - ORIHOPHONl

Brunswick Victrolas
Philco Records
Crosley Victor
Al water Kent Columbia
Lyric Brunswick
Federal Lietuviški

O 
T 
O 
O 
T 
O <► 
O 
O 
<► 
T 
O O 
o 
o 
<► 
<► 
o $ 4

VISOKĮ MUZIKALIšKI instrumentai.
Radio kainos nuo $77.00 iki $600.00.

Philco High Boy $275.00.
Randolph 

:e šventėms dovanas — giminėms ir draugams.
LIPSTREUS MUSIC STORE ?

Kampas E. 55th St. ir Lexington Avenue X

7649

«

6&20 Superior Ave.
Cleveland, O.

NEUŽMIRŠKIT
SAVIŠKIU

dalyse.

gauti.

Ka-

Pusei metu puse kainos.visur $3.

“DIRVA” yra mėgiamiausias laik
raštis Lietuvoje, Kanadoje, Brazili
joje, Argentinoje ir visose pasaulio

Neužmirškit saviškiu gy-
veliančiu ten kur sunku laikraštis

Suteikit jiems ši naudingą,
pilna gražių skaitymų laikrašti, o
jie jums atsidėkuos. Už $3 metuo-
se prahnksminsit visa kaimą.
nadon kainuoja tiktai $2.50. Kitur

PRANEŠIMAS PUBLIKAI

Trisdešimts vieno laikraščio leidėjai gelbsti šiam 
Biurui atkreipti visuomenės domę į jo pastangas, tarp 
tu yra 17 svetimtautiškų laikraščių leidžiamų devyniose 
kalbose. Viena radio stotis, tramvajų kortos ir progra
mai taipgi prie to prisideda. Periodiškai, žinutės apie tą 
Biurą ir jo veikimą telpa 167 įvairių vietiniuose laikraš
čiuose.

Tikslas Cleveland Better Business Bureau yra padi
dinti ir palaikyti visuomenės pasitikėjimą j biznius, ų

Jis pagelbsti biznieriams susekti klastingus budus 
pardavime ir garsinimesi, pagelbsti investoriams gauti 
pamatinius faktus apie jų planuojamus investmentus, ko
voja su klastomis, klaidingais perstatymais ir neteisinga 
kompeticija.

šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

THE CLEVELAND
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC.
609 Federal Reserve Bank 

Bldg.
(Superior Avenue Ineiga)

Lietuvos Lietuviai ateina į j
Sanitariškas Lietaus j 

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

gentleman please

Lukošius beca-u.se they’d.

with, one words 
substitution, sir.

your ir.sta.nX 
execution, sir !

Prof.Noodle

Žydų budinkuosi
Namuose yra bė l kiek. Tikiuos, 

prašymas bus

PLAINTIVE MELODIES
Dear Professor 

When I sing" 
plaintive sorts5s

Gerti. Spragilo Kelione 
po Lietuve

HITT AND Rl.NN _—The "Sick Committee" Were Very Thoughtful and Brought Along the Medicine ,

■pi?tC!Ol>S’ TVHS f'aTUt . 
COMMITTEE'’^OM THt LObGC

THEY ant MERE TO DlbCUSS 
T>USlME%S FOR.TW coming / 
----- > MONTH- -------------- -----

Bulvės vietomis visai gra
žios, bet vietomis visai nė
ra. Vasarojas menkas kaip 
buvo Birželio mėnesį.

Čia reikalinga didelių že
mės nusausinimo darbų, ir 
kaip kur matyt iškasta ie
vų, bet to visai maža. Jie 
irgi kupini vandens, nes ly
ja ir lyja.

5:30 vakare pasiekėme 
Radviliškio stotį ir iš ten 
persėdom į traukinį kuris 
nisiskubino su mumis į Pa
nevėžį. Ir šiuo keliu aplink 
matėsi liūdni vaizdai: lau
kai vienas vanduo, kur ant 
aukštesnių dalių javai vie
ni dar stovi, kiti nukirsti, 
o kiti ir nuvežti. Ganyklos 
vienas vanduo. Šiuo keliu 
važiuojant matėsi ypač la
bai daug malūnų, bet pa
maniau sau, neturės jie šį
met ką malti.

Pravažiavom Šeduvą, l a
bą, vis lygumos, ir nuobo
džios. Visur čia vaizdai ne 
poetiški, ir nežinia ar daug 
iš šio krašto kilusių žmonių 
buvo poetais. Jeigu čia bu
tų koks kalnelis tai iš visų 
sričių žmonės eitų jo žiūrė
ti kaip kokio dyvo.

Išrodo kad visa ši sritis 
gilioj senovėj buvo jura ir 
lėtučiai kyla aukštyn. La
bai galėjo būti kad čia ki
tados kada buvo jurų šaka 
kuri vadinasi Rygos įlan
ka, ir ji buvo nusitęsus toli 
į dabartinę Lietuvą. Kada 
u laiku pajūris pakilo, van- 

juo turėjo sustoti toliau iš 
jurų ėjęs, bet žemumos li
ko, jos apdžiuvo, liko pel
kės, raistai, paskui dar la
biau apsausėjo, liko vieto
mis laukai, kitur vietos su
degimui vandens kada lyja 
Nuo pat jurų tolyn kaip ta 
Rygos įlanka eina, guli vie
nos žemumos ir kitaip ne
galėjo būti kaip tik kad toj 
vietoj kur dabar yra Šiau
lių srities žemumos, visa 
ežeruota sritis nuo Vilniaus

(Tąsa.)
Šiauliuose

Atsikėlėm vėlai ryte, ir 
buvo nustoję lyt, oras šil
tas, todėl ėjom pasidairyt 
po miestą ir sykiu susirasi 
Dr. Šliupo spaustuvę Titna
gą, nes Karpavičiui reikė
jo pasiteiraut apie spausdi
nimą trečio tomo TMD. Pa
saulio Istorijos. •

Buvo turgaus diena, pen
ktadienis, todėl apėjom vi
są didelę Šiaulių rinką. Tik 
dabar dar pardavinėjo vyš 
nias, tik pamislykit kiel 
jos suvėlavo. Buvo obuo 
liukų, bet . tokių prastų kad 
nors išsiilgę Lietuvos vai
sių, nesinorėjo pinigus dy
kai mest. Vienoj vietoj ra 
dom didesnių obuolių ir nu
sipirkom, bet skonis būvi 
prastas, visai žali.

Šiauliai jau beveik visu 
pakilę iš griuvėsių kokiuo
se po karo liko. Vietoj iš 
griautų senų mūrų stov 
nauji dviejų, trijų aukštų 
geltonų ir raudonų plytų 
budinkai, ir gatve einan' 
jautiesi lyg Amerikoje bū
tum. Krautuvių langų stik
lai dideli, ne taip kaip se
nuose 
Kaune, 
gantis vanduo ir toiletai 
Nauji Šiaulių namai darė 
miestą gražesniu už Kau
ną. Kaip kur dar riogso 
išgriauti ir palikti murai. 
Yra ir visai tuščių" plotų 
Miestas gan platus ir il
gas, akmenais brukuotas ir 
šaligatviai cementiniai.

Kauno žmonės nusiskun 
džia, esą negerai kad karai 
Kauno neišgriovė, butų at- 
sistatęs moderniškas ir vi 
sai puikus miestas. Dabai 
reikia gyventi senuose na
muose. Ir ištiesti, Laisvės 
Alėja turi rausti iš gėdos 
prieš Šiaulius del savo tų 
senų laužų.

Šiauliai yra Lietuvos gel- 
žkelių centras: iš visų kra
štų ten sueina gelžkeliai, ir iki Dinaburgo, galėjo būti 
net iš Latvijos ir Vokieti- Baltijos jurų šakos dugnas.

Kada nusities linija į Ežerėnai ir dabar stovi ap
supti didelių ežerų.

Be tyrinėjimų galima sa
kyti kad šios srities pavir- 
šis guli žemiau jurų van
dens paviršio.

Jeigu kuomet Baltija su
siėjo su Juodomis juromis 
tai tik šituo taku.

(JNCLE WIGGILY’S TRICKSnamuose, ir paprašėm nak
vynės.

Panevėžyje
Rugs. 1 d. — Rapolas 

Žitkus turi didelį trijų auk
štų muro namą, didelį blo
ką, kaip Amerikoje sakom. 
Namas stovi prie Respub
likos gatvės, kuri eina išil
gai visą miestą. Apačioje 
yra krautuvės, antrame au
kšte patys gyvena ir vieną 
galą nuomuoja; viršuje ne
senai įrengė kambarius sve
čiams ir nuomininkams. Iš 
kitur važiuojant keleivia 
turi gražią vietą apsistoti 
Žitkai turi net 10 vaikų, jų 
vyriausi baigę gimnazijas 
kiti lanko žemesnes, o vy
riausias sūnūs mano gryžti 
Amerikon.

Kadangi mums reikėjo į 
Biržus, tuoj pradėjom rū
pintis apie vežimą. Priei
nam automobilių stotyje ir 
klausinėjam ar yra iš Bir -1 Ji pasitarnauti tema kokiam 
žų ir ar nepažysta ten Va-' rašytojui istoriškai apysa- 
siliauskų. Mes važiavom | kaj. 
aplankyt “Dirviečįo” Povi . 
lo Vasiliausko tėvus.

— Ši mašina yra 
liausko, — atsiliepė vienas j

Na tai ii* po bėdos; I

kykit.
Muzejųs nors mažas bet 

labai daug ko turi ir gerai 
sutvarkytas. Turi daug vi
sokių senoviškų liekanų, su
rinktų iš žemes ir pačių 
žmonių surinktų: ginklą, 
akmeninių kirvių, senų pi
nigų, įrankių, pavėdų, giri
nių paukščių, nekuriu žvė
rių, o prie visko ir šarvuo
to vyro kaulai, liekanos. Ši 
liekana, jos atradimas, ga-

INTERMATKIMAl.-CAin<Xn CO-.N y

šoferis.
nuveš į pat Vasiliauskų na
mus, ir tai dykai.

Kadangi automobilis išeis 
po 3 vai. po pietų tai turim 
laiko apžiūrėti Panevėžį.

Miestas gana didelis, tu
ri 20,000 gyventojų. Ir čia 
įkurta vyskupija, todėl bu- 
davojama nauja katedra. 
Sakau, kelių dienų bėgiu te
ko matyt visas Lietuvos 
vyskupijas. Tik su vysku
pais nesimačiau....

Žitkus supažindino

jos.
Klaipėdą per Šiaulius važi
nės visa Lietuva.

Susisiekimas mieste grei
tas: yra automobilių ir dai' 
daug arklinių izvoščikų.

Rytoj, šeštadienį ir sek
madienį, Šiauliuose lanky
sis su imtynėmis Šimkus, 
'bet jo negalėjom laukti pa
simatyt.

Ar buvo jurų dugnas?
Iš Šiaulių važiuojam į Pa

nevėžį ir į Biržus, ir paty- 
rėm kad traukinis išeina po 
pietų apie 4 valandą, todėl i Clevelandietį Rapolą Žitkų, 
pradėjom rengtis keliauti. Iš stoties važiuojant net 
Pakeliui į stotį, užsukom | nusibodo: nors gatvė viena, 
dar pas Amerikietį Damb-, bet tokia ilga kad rodos ga- 
rauską pasisveikint, matėm lo nebus. Nuo stoties prie 
jo gražų dviejų aukštų na-'gatvės stovi seni mediniai 
mą, gražiu net žiūrėt. ' namai, šiaudais ir kitan)

Iš Šiaulių važiuojant lin1. dengti, ir matydami tai pa- 
Radviliškio matėm 
pilnus vandens. Tie rugiai 
kurie Birželio 29 d. važiuo
jant iš Klaipėdos į Kauną, 
ir Rugpjūčio 5 d. važiuojant 
i Ryga, matėsi menkučiai, 
dabar daugumoj buvo nu
kirsti, nors nedaug jų buvo.

su 
Panevėžio Mokytojų semi
narijos direktorium p. J. 
Elisonu, gamtininku, gyvi
jos gyvenimo tyrinėtoju. Jis 
tik ką taisėsi po ligos ir ne 
vaikščiojo vienas, su juo ei 
davo ir jo žmona. Iš savo 
sodno pavaišino mus švie
žiomis šios vasaros kriau
šėmis. Nors buvo menkom 
bet labai skanios.

P. Elisonas yra parašęs 
virš 30 įvairių gamtos mok
slo klausimuose rankvedė 

i lių ir renka tam medegą i?
Jeigu taip ir buvo tai ga- i ]<ur gauna_ Vieną save 

Įėjo būti keli tūkstančiai jej(jinj padovanojo redakto- 
metų atgal.

Apie S vak tą vakarą jau į Panevėžio Gamtos Muze- 
buvoin Panevėžyje. Sėdom I -j 
į karietą ir vykstam' pas

Išvažiavom į Biržus 4 v. 
po pietų. Su mumis važia 

,vo dar trys:, d vi ponios ii 
vienas kariškis. 5 v.pasie 
kėm Pumpėnus. Pirmiau
sia reikėjo pervažiuoti kai
mą, paskui įvažiavom j pa
tį Pumpėnų miestelį. Nori 
čia niekad pirmiau nesu bu 
vęs, bet galiu pasakyt Pum
pėnų piliečiams jog kaimas ! 
kaip palikot taip ir stovi 
tas pats, su tuo pačiu pur
vu iki kelių. Buvo po lie
taus taigi purvas aiškiai 
matėsi. Miestelyje mažai 
kas naujo, tik šone piečiausi 
prieš bažnyčią po kairei 
įrengta N epriklausomybės 
aikštė, su kryžium, su bro
mu, ir aptverta. Ten yra ir 
Vilniaus Medis pasodintas.

TREMTINIO LAIŠKAS
Gerb. “Dirvos” Redakci

ja, prašau patalpinti tą ma
no laišką.

Likau ištremtas Lenkų 
policijos iš Vilniaus Spalių 
15 d. š. m. Į Nepriklauso
mą Lietuvą, už Lietuviškų 
laikraščių pardavinėjimą. 
Likau be darbo ir turto, 
nes prisiėjo greitai apleisti 
Vilnių, nebuvo laiko nei 
likviduoti savo reikalų. Da
bar esu sunkioje padėtyje 
medegiškai, šeima susideda 
iš keturių žmonių. Prašau 
labai Amerikos Lietuvių su
šelpti nors 
kad mano 
išklausytas.

.1 onas
Airiogalos paštas, 

Kėdainių ap-. Lituanįa

PROFESSOR NOODLE
folks weep e. 
s-a.lt solution, sir; 
Now don’t this

they sere ęJlad.

A. Tremolo

A tnau jinki t prenum ei a ta 
: Atnaujinkit savo Prenum

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoj ą—

/iškių Lietuvoje 
is kai Pasibaigia :

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

riui. Paskui pakvietė mus

jų. Tai bena pirmas mies
tas po Kauno ką turi tok.', 
muzejų. Patys rinkiniai 
sudėti name kuris irgi ver
tas į muzejų nunešti, be' 
kaip nuneši.... Tai yra 
nedidelis muro budinkėlis, 
statytas 1614 metais, tur' 
sienoje ir užrašą kas statė, 
kada ir kam, Lotyniškai. 
Kitą tokią užrašo lentą (va 
rinę) Lenkai iš sienos išsi
lupo ir išsigabeno į savo 
muzejų. Kitą uždrausta iš 
sienos išimti. Vargu Pane
vėžiečiai kuris atmena tą 
namelį, bet kurie parva- 

liuose trijų aukštų muro Į žiuosit dabar būtinai aplan

laukus manėm kad Panevėžys tik 
toks ir yra, o Amerikoj jis 
toks garsus. Bet privažia
vom ir murus ir nors vaka
re gavom suprast kad mies
tas kaip reikia.

Radom Žitkus jų. dide-

_____________ ©
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao ®

Nereikalinga Visg Gyvenimu .Nešiot Bevertį Truss
] “B" yra atsakančiai nutaikinta paduškai- 

te tokiam vartojimui, kad nulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų i lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras, šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
medikalas. Kaip greit šis medikalas esti kūne 

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

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

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėk savo patru- 
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
ruma ir tamprumą—

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

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

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

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerč- 
j.mo pasirodymą—

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

Dyką Išmėginimo. •
Patą ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

ninigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagražint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk šį dykai "Išmėgi
nimą '■* šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplankysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
•18 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
npdovanotns auksiniu mednliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

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

siųsk kupona'štandie in 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

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

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas................ .. .....................  ~...........

Adresas ................................ ...................................
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėg. Plapao

Sis duosnUR pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos "visą dieną ir naktį" 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

Pirmiems 5000 ken-

Truss, bci

(Bus daugiau)

BaksgggiJF’mvsta 

(double acting)

USE LESS 
than o? high priced braitds
MILLIONS OF POUNDS 
USED SY OUR GOVERNMENT

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

SMade b) 
Lambert Pharmacal Co., Saint Lou

5©y 
©V©ff 

38 yea^s
ounces for Į Delicious

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

w mukusis mu- 
.mis mrmiHTS

pie.

bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTCK
TRUSS

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

VARTOTAS DVEJOTAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siek ir. 

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

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

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- ■ 
siega? prieš oficierius, kad PLAPAO-PAD3 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun- 

i3 ir t ,
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ .

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy- 1 
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
aiką aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė yra nopaliau- ’ 
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan- , 
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar r.:>art to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jip atliekate dienos savo dar- . 
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė j 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams ( 
nauja gyvybę ir stiprumą, kokio jiems yra , 
reikaiinci, kad prideramai atlikus* jiems pa- . 
vestą užduoti—užlaikymo vidurių savo vie- į 
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių. į

(!) PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-_Pad ‘ 

veikia, gali but lengvai išvokuotas, pntėmi- į 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iii-

yjmciDmxArmn 
roxcueene ’ 
PLAPAO-PAD ' 
mnirmw i 

Apru į bok natakik 
■— nu plapao cop-w

nniuiivMPUfo 
Miiuimsnina

MJPAOaUDB 
' THROUGH TW5 

OPENING

Lytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jj dėvėt. Jo vidurį* yra limpantis (nor j 
T.-uę* skiriasi nuo limpančio pl&sterin), kad j 
*»? raugo jas psdušknito "B" nuo slankiojimo 

rnukimn mm tam tikros vietos, 
yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
rispau.lžia -sunykusius, nusilpnėjusius 
is, kad juos sulaikius nuo vis tolyn
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Kas Girdėt ©levelande-Apielinkese SPORTAS
----------------------------------------------- - ------------------------------------

Įlj 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Jurgis Skinderis — Sta
sys Pilka — Gintaro 

Karoliai ir tt.

‘‘Dirvos” metinis koncer
tas ir balius Sausio-January 
6 dieną bus tikrai Įvairus ir 
smagus. Dalyvaus 105 me
tų jaunikaitis Jurgis Skin
deris (apie ji plačiai apra
šyta šiame puslapyje), da
lyvaus artistas St. Pilka su 
savo fonėmis, dainomis, ir 
su Skinderiu jiedu parodys 
nemažai to ko musų džia- 
zininkai negali padaryti.

Dalyvaus vietiniai daini
ninkai ir muzikantai, ir vi-, 
sas programas bus gražus | 
ir linksmas.

Gintaro karoliai, parvež
ti ‘‘Dirvos” redaktoriaus iš 
Palangos šią vasarą, bus, 
duodama dovana tai Lietu
vei moteriai ar panelei ku
ri tą vakarą vilkės gražiau-! 
šią išeiginę suknią (svetini-į 
taute arba artima “Dirvos” | 
štabui moteris ar mergina; 
i tai nepriklauso).

Moteyrs ir panelės, pasi-. 
puoškit, nes jūsų laukia di
delė graži dovana, puikus, I 
brangus karoliai iš garsiau
sios Lietuvos srities, Palan
gos, gryno Lietuviško gin
taro, gražiausio darbo. Tai! 
bus dovana visam amžiui, ■ 
dalelė Lietuvos brangeny-j 
bės, kurią kiekviena mote 
ris ar mergelė trokšta an 
savo kaklo nešioti.

Salė atdara 4 vai..

. . t ■• A

Art. St. Pilka, kuris dalyvaus ‘Dirvos’ koncerte 
su Jurgiu Skinderiu, Sausio-Jan. 6 d.

, Dar peranksti skelbti įsi- 
' rašančias Į “Dirvos” Eks- 
! kursiją Lietuvon ypatas ki- 
; tą vasarą, bet jau yra tokių 

Salė atdara 4 vai., pro-: kurie gatavai užsiregistra- 
gramas prasidės apie 5 vai.,, v.° _ir ruošiasi. Jie ir nepa- 
po to bus šokiai. Dovanos sivėhios, nes laikas netru- 
laimėtoja bus išskirta lai- bus atei^Jlksktii'sija bus 
ke baliaus. Teisėjai bus iš
rinkti iš publikos.

Iio-Jūne pradžioj, 
laivu. Ruoškitės 

Kelionė visai pigi.
115 užmušta. Clevelandej 

bėgyje 1928 metų 115 ypa-j 
tų užmušta Įvairiais užpuo-, 
limais, kerštu ir susivaidi-i lietuviai katalikai sumanė 
jus tarp savęs. _ sutverti sau naują parapi-

1927 metais iki Kalėdų j ja. Pirmas parapijos tvė- 
tokiu žmogžudysčių buvol • .... - -
tik 86.

Tveria naują parapiją, 
oliimvood’o ir tos srities

iją.
1 limo susirinkimas Įvyksta 
ši penktadieni, Gruodžio 28 
d., nuo 7:30 vai. vak., Slo
venian salėj, 15810 Holmes 
avenue.

Nauja parapija apimtų 
Collinwood, Nottingham ir 

j Euclid Village, visą rytinį

Flu nyksta. Staiga už
ėjus ant Clevelando influ
enza šiose dienose pradėjo 
mažėti. Jau sveikatos cle- 
partmentas gauna praneši
mų apie susirgimus žymiai!Clevelando kampą, 
mažiau.

■A ’U TIŠKA VAKARIENĖ
Clev. Liet. Moterų Rate

lis su SLĄ; Sargybos Ko- 
misij aprengia gražią tau
tiška vakarienę Lietuvių 
salėj ateinančio) nedėlioj, 
30 dieną Gruodžio (Decem
ber), kurion užkviečia vi- 

tautiečius vyrus ir mb- 
■is, taipgi pavienius bev

ielius ir panŽtėši Visi bus 
: negražiausia linksminami 
įnagiais šokiais. Lietuviš

kais žaislais ir skaniais už
kandžiais.

šokiai ir žaislai prasidės 
5 vai. vakare. Vakarienė 
bus apie 8 vai. Tikietai vy
rams $1, moterims 50c.

Tikietus reikia pasirūpin
ti iškalno “Dirvoj”.

SHARKEY NEUŽSI- I 
LEIDŽIA

Vasario mėnesį Floridoj 
! ruošiama kumštynės Jack 
; šarkiui-Žukauskui su Wil- 
lliam Stribling. Bet Šarkis 
I pareiškė kad kumštynių 
! promoteriu ir sykiu Strib- 
i lingo manadžeriu yra pats 
i Tex Rickard, per tai neiš- 
| rodo kad gali būti geras 
dalykas jam su jais susidė
ti, ir nori atsisakyti.

Prie to, Rickard nori kad 
refery butų Jack Demp
sey, taigi Šarkis pasakė, ar 
jis eis su Striblingu muštis 
ar neis, jis nepripažysta 
Dempsio kaipo refery, nes 
jis yra neteisingas kumšti
ninkas, pernai laimėjo nuo 
jo tik per klastingą muši
mą uždrauston 'vieton.

Rickard nori laimėtoją iš 
šių kumštynių sustatyti su 
Dempsiu sekančią vasarą.

Šitą girdėdamas, Rickard 
sako kad Sharkey bijo eiti 
su Striblingu ir jieško bū
dų išsisukti.

Chicaga smarkiai ruošia
si prie 1929 metų čampiono 
kumštynių, ir, žinovai sa
ko, gali išeiti kad atsiras du 
čampionai. Mat, kada pa
sitraukė Tunney, liko visai 
be čampiono. Paskiros or
ganizacijos varosi išrinki
mui čampiono. Vieni ruo
šiasi Chicagoj, kiti rytuose.

Jack Sharkey pasakė jog 
jis stos muštis su žymiau
siais boksininkais kokie tik 
jam bus duodami.

Chicagoje įsirašė ir Tom 
Loughran, pusiau sunkaus 
svorio čarapionas, kuris iš- 

I stoja j kelią visiems kitiems 
smarkuoliams, sykiu ir mu
lų šai kiuį:

Šimkus Amerikoj
Juozas Šimkus jau par- 

bangavo Į Ameriką, išlipo 
New Yorke Gruodžio 22 d. 
ir atrašė ‘’Dirvai” savo lin
kėjimus.

Jis dabar jieško imtynių 
su musų smarkuoliais ir 
nori piriųiausia išdaužyt 
sau lygius, Požėlą, Aleliu- 
ną, Brazauską ir kitus, o 

i tada kibs į didžiuosius.
i (Daugiau apie jį p. 1.)

Vistiek Kalėdos buvo lin
ksmos. Nežiūrint vieniems 
blogų laikų, kiti kurie galė
jo, per Kalėdas stengėsi Ap
dovanoti savo draugus ir 
gimines taip kad Clevelan
do krautuvės prieš Kalėdas 
pardavė prekių už apie 18 
milijonų dolarių. Tas su
muša visus kitus paskirus 
pardavimo rekordus.

Clevelando pašte perleis-

10 užmušta. Ohio valst. i 
kūčių dieną automobiliui 
nelaimėse užmušta 10 ypa-j

... . tų, 16 sužeista. Keturi iš!
Į Salė randasi netoli tilto, užmuštų Clevelandiečiai. !
(prie London road. Not-j
itingham karu 1 ” j ____  __________ ______ _______
iišlipkit ant London road ir so užmušta 233 ypatos, de- čių imtynių New Yorke ir 
j eikit i Lake Shore pusę, o vynios daugiau negu 1927 Bostone.
važiuojant Collinwood ka- metais. ---------
ru išlipkit šiapus tilto ir 
rasit Holmes avė.

Komitetas.

Gansonas Clevelande 
road. Not-Į Išviso iki Gr. 23 Cleve-I Jack Gansonas sugryžo Į 

važiuojant, landė automobilių nelaimė- Clevelandą, po keleto savai-

Liotuvaitė. Gruo- 
d. mirė plaučių už- 
Bronč Žemaičiutė,

lėio 26 
degimu 
duktė Juozo ir Gendrutos

________ Jaučiasi gerai, 
j nors mėnuo laiko atgal bu- 

Kitų metų užmušimai ši-(vo biskį pašalęs.
ip siuvi: j Juozas Komaras laužo
1925 metais užmušta 216 sprandus imti'ku Oklahoma
1926 ’ ” ’ ” ‘ ’
1927
Paskutinėse dienose dariniui patiko ir kviečia ant jo 

vienas kitas bus užmušta,1 tokius galiūnus kurie jį pa
to neišvengs. imtų.

taip stovi:

237 valstijoj. Jis ten turės 'ke-
224 lėtą imtynių, nes promote-

ta virš 22,880,000 paskirų 
pašto siuntinių, 6 nuoš. dau
giau negu kada nors kitais 
metais paštas turėjo.

Kadangi prieš šventes iš

Žemaičių, nuo 1475 E. 71 
st. Ji gimė Pennsylvanijoj, j 
su tėvais atvažiavo Į Cleve- ; 
landą apie 11 metų atgal, i 

x---— --------- ...Mergaitė buvo 14 metų am- 1
pirkėjų nemažai naudojosi1 žiaus. Buvo susirgus gri-rj 
ir plėšikai, visa miesto po-!pu, sveikdama neužsižiurė-; i 
licija kiek tik jos buvo ta-!jo ir gavo plaučių uždegi- j 
po išvaryta Į gatves, visi mą. Laidotuvės bus šešta- • 
turėjo tarnauti po 12 va--dieni. Gruodžio 29 d., 1:30 j 
landų Į dieną. ' vai. po pietų.
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Maskaradų Balius
J

Rengia DR. V. KUDIRKOS Draugystė 
NAUJŲ METŲ DIENOJE

Sausio-Jan. 1d. 1929
LIETUVIU SALĖJE, 6835 Superior avė. 

Įžanga y patai 35 c.
Kas nori turėti gražiu juokų, smagaus pasišokimo 

ir linksmo pasikieminėjimo su savo pažystamais, atei
kit i šį linksmą KAUKIŲ BALIŲ. Bus daugybė gra
žaus jaunimo, bus suaugusių ir net senelių. Kurie bus 
gražiausia ar paikinusia įsirengę gaus dovanas.
Bus duodama 6 Braižai už geriausius apsi

rengimus.
Muzika bus labai gera šokikams — pradžia 5:30 vai.

Kviečia visus KOMISIJA.

Gintaro Karoliai parvežti iš Palangos, bus padovanota už gražiausią 
moterišką suknią “Dirvos” Baliuje Sausio-Jan. 6 d., Lietuvių salėje.

Gera proga Clevelandietei Lietuvaitei, vedusiai ar nevedusiai, Įsigyti pui
kius Gintaro karolius, ilgą šniūrą, parvežtus iš Palangos šią vasarą. Atsi- 
lankykit į “Dirvos” Vakarą pasipuošusios savo gražiausia suknia. Sprendė
jai bus iš publikos parinkti, ir gaus tiktai svetima, nieko bendro su “Dir
va” neturinti moteris ar panelė.

— Mister Policman, pasakyk man kodėl 105 metų t jaunikaičių mažiausių miršta?
— Nežinau! Nueik i “Dirvos” vakarą ir pasiklausk 

— apie tai Jurgio Skinderio.

“Dirvos” Vakaras
DALYVAUJA

Jurgis Skinderis, 105 metų
art. St. Pilka ir Vietiniai

KONCERTAS,
DAINOS,
JUOKAI ir

BALIUS
L -A ■ » V -f.

Nedelioj, Sausio=JanB 6 d. 1929
Lietuvių Svetainėje

ĮŽANGA: 50c ypatai (keletas vietų po $1). Į šokius 35c ypatai. 

Salė atdara nuo 4 po pietų, pregramo pradžia 5 v. Po to šokiai.

JURGIO SKINDERIO GYVENIMO ISTORIJA
Lietuvos Matuzelis, kuris gimė 1823 metais, arba 29 metai po Lietuvos ir Lenkijos pa

dalinimo; 11 metų po Napoleono keliavimo per Lietuvą į Maskvą; 31 metai pirm bau
džiavos panaikinimo; 40 metų pirm spaudos uždraudimo; 81 metai pirm spaudos atgavi- 
vimo; 95 metai pirm Lietuvos apsiskelbimo nepriklausominga.

Jurgis Skinderis atvažiavo 
iš Lietuvos pereitą vasarą. 
Sulaukę Amerikoj tokio sve
čio. visi Amerikoniški laik
raščiai talpino jo atvaizdus; 
Lietuviai patyrę kad toks se
nas jų tautietis atkeliavo, 
norėjo žinoti katrai parapi
jai ir gubernijai jis priklau
so, nes Amerikoje labai pasi
skirstę ir kožni savo guber
nija didžiuojasi. Kada suži
nojo kad Skinderis važinėja 
no kolonijas, visi užsigeidė jį 
ir pamatyti.

Ta proga atėjo ir Cleve- 
landiečiams.

Sekmadienį, Sausio-Janua
ry 6 dieną, Jurgis Skinderis 
dalyvauja su artistu St. Pil
ka “Dirvos” koncerte Lietu
vių salėje.

Paeina iš Raseinių
Jurgis Skinderis yra kala

kutas, kaip Suvalkiečiai sa
kytų.

Jis gimė Raseinių mieste 
105 metai atgal. Jaunystėj 
jis buvo komisaru pas kuni
gaikštį Mik. Oginskį ir ki
tus, paskui pas pulk. Puzi- 
rauską, Karklėnuose.

Išvykęs iš Lietuvos, jau 
gerai joje pagyvenęs, Skin- 
deis gyveno 47 metus Latvi
joje, Rygoj, kur daugiausia

buvo namų kontrakterium.
Iš Latvijos gryžęs į savo 

tėviškę, Tytavėnus ties Ra
seiniais, senukas dar 15 me
tų gyveno tenai, iki' išvažia
vo Amerikon. °

Visas Skinderio gyvenimo 
viduris yra pilnas visokių už
siėmimų, tų tarpe ir tarnavi
mas bankuose.

Jaunystėje Skinderis la
bai rūkė tabaką, bet dabar 
jau 8 metai kaip yra pame
tęs rūkyt ir nebemano pra
dėti. Vėliausia buvo pradė
jęs rūkyti pypkę, bet ji ne
patiko.

Degtinės gerti Skinderis 
dabar visai negalįs ir apie ją 
nepaisąs. Pirmiau, sako jis, 
“kaip matydavau tai nepalik- 
davau.” Bet ir tada, sako, 
kai nebuvo ir nereikėjo.

Giminę turi labai didelę: 
vaikų, anūkų ir net jau pra- 
anukų susiderytų kelios de
šimtys. Diduma jų Ameri
koje ir aplinkui New Yorką.

Vaikų savo Skinderis tu
rėjo tik nuo pirtnos žmonos . 
— viso labo penketą. Su an
traja vaikų visai neturėjo. 
Taipgi neturi vaikų ir su da
bartine .trečia žmona, kuri 
liko Lietuvoje.

Vyriausias sūnūs, Vikto
ras, iš amato laivų dirbėjas,

sulaukęs' senatvės mirė Bos
tone 1917 m.

Antra, duktė Pranciška, po 
vyru Tamošaitienė, dabar 
jau našlė. Gyvena Brookly- 
ne. Jos vaikai jau su vai
kais.

Trečia, duktė Zofija Kan- 
tackienė, gyvena Jamaicoj, 
turi dvi dukteris.

Ketvirtas, sūnūs Jenas, ku
ris senuką iš Lietuvos par- 
kvietė bei nuo laivo pasiėmė, 
yra policijantas, vedęs, gy
vena Floral Park, L. I.

Penkta, duktė Bogumila 
Kievienė, gyvena Chicagoj.

Seniukas Skinderis dar la
bai vikrus. Myli muziką, ir 
ją užgirdęs visuair.-et nori 
šokti, kas jam gerai ir seka
si. Abelnai, jis labai įdomus 
ir linksmas žmogus.

Lietuvoj, Tytavėnuose, jo 
žmona likus ant 15 ha ūkio. 
Nuo karo laikų ūkis buvo 
sugriautas ir jau sename am
žiuje abiem esant, neįstengta 
jo tinkamai atstatyti. Senu
kas tikisi Aimerikoj nuo vai
kų gaut pagalbos ir savo ūkį 
pakelt. O jeigu Amerikoje 
pas vaikus gyventi patiks tai 
gal ir savo žmoną (kuri yra 
38 metais už jį jaunesnė) 
taipgi Amerikon parsitrauks.


