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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Geras automobilių metas. 
1928 metų bėgiu automobi
lių išdirbta daugiau negu 
kitais dairiais paskirais me
tais. Išdirbta net 4,300,000 
visokių firmų automobilių, 
kurių pardavimo kaina bus 
$3,995,820,000.

Lapkričio mėnesio bėgiu 
išdirbta 256,963 automobi
liai, kuomet 1927 metais tą 
mėnesį buvo išdirbta 134.- 
370.

Prąeitų kelių metų auto
mobilių produkcija stovi ši
taip:

1924 m
1925
1926
1927, 
1928 >"

■ Vien automobiliai 
do kad 1927 metais 
ėjo daug prasčiau 
1928 metais.

3,617,602
4,336,754
4,428,286
3,573,^71 ,
4,6'00,000'

paro- 
darbąi 

negu

Angliakasiai gryžta dir
bti. Angliakasyklose dar
bai atsinaujina ir kasyklų 
operatoriai pradeda imti • į 
darbus unijistus angliaka
sius, nors nuo streiko pra
džios bandė laikyti streik
laužius. Darbininkų eilėse 
unijinė dvasia dar vis stip
ri ir pasitikima kad ji tokia 
ir liks. Unijistai gal dirba 
ir tokiose kompanijose ku
rios nepripažysta unijos, 
tačiau darbininkai lieka iš
tikimi unijos idėjai.

Darbininkai gryžta į ka
syklas pagal unijos virši
ninkų patarimo.

MINKŠTOS ANGLIES IŠ
KASIMAS SUMAŽĖJO 
Minkštos anglies 1928 m. 

iškasta 490,000,000 tonų, ar
ba 27,000,000 tonų mažiau 
negu 1927 metais. Ekspor
tuota į kitas šalis irgi 4,- 
000,000 tonų mažiau negu 
1927 metais.

JAPONIJOJ AUDROJ 
UŽMUŠTA 56 YPATOS 
Japonijoj Sausio 3 d. už

ėjus smarkiai audrai už
mušta 56 ypatos, daug su
žeista, sugriauta keli šim
tai namų. Apie 20 kaimų 
apsemta juros vandens už-' 
siliejimu.

$2.00
2.50
3.00

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879
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Ims 30,000 daugiau darbini
Detroit, Mich. — Fordo 

automobilių kompanija pa
siryžo įvesti penkių dienų 
darbą darbininkams, bet 
bus paimta 30,000 daugiau 
darbininkų kad išeitų darbo 
tiek kiek dirbant šešias die
nas. Darbas bus sutvarky
ta taip jog su darbininkų 
penkių dienų darbu maši
nos vistiek dirbtų šešias 
dienas į savaitę.

Tą planą pradės vykint r 
apie Kovo 1 dieną. Taip 
darant produkcija bus pa
didinta 20 nuošimčių.

Planas reikalaują pasky-l 
rimo šešių darbininkų ant 
penkių darbų, taip kad kož- 
nas darbininkas gautų dvi 
dienas p asilsi o kas savaitė.

“šešios dienos darbo yra : 
gerai mašinoms,” sako For-, 
das, “bet penkių dienų dar
bo darbininkams pakanka.”!

Yra apskaitliuota jog tuo, 
nauju planu per savaitę au-' 
tomobilių išdirbs 6,500 dau- Heldman, kurio žmona nu- 
giau ir bus mažesnės lėšos šovė kitos vyrą kada jų san- 
iš priežasties sumažinimo tikiai suiro, ir paskui jisai
mašinų dykų stovėjimo.

Dadėjus naujai paimtus 
darbininkus, išviso Detroi
te Fordo darbuose bus 150,- 
000 darbininkų. Pirmeny
bę gaus Detroite esanti be
darbiai, o iš kitur vykstan
ti darbo jieškoti bus per- 
sergstimi jog jiems proga 
darbą gauti nebus taip ge
ra.

KOMUNISTAI KELIA 
BETVARKĘ CHINIJOJ
Šanghai. — Chinų valdžia 

įvedė didesnius apvaržy- 
mus, nujausdama komunis
tų varomą 
kurstymus 
sukilimų.

Kareiviai
laiką, kuriuo važiavo Chi- 
nai, gryžtanti iš Rusijos, 
daugiausia darbininkai, ir 
areštavo 52 pasažieriu. At
imta šautuvai ir literatūra.

8100,000,000 VERTĖS VIE
TA OPEROS NAMUI 
New York. — Jaunesny- 

si Rockefeller nupirko čia 
žemės plotą tarp 48 ir 51 
gatvių ir 5th ir 6th avenue, 
ant kurios bus budavojama 
naujas Metropolitan operos 
namas. Už ją užmokėjo 
$100,000,000. Žemė yra pa
čiame vidurmiestyje, netoli 
nuo dabartinės operos vie
tos? Budinkas bus stato
mas monumento pavidalo.

MEKSIKA RUOŠIASI 
ŠVIESTIS

VOKIEČIAI DIRBDI- 
NA ORO MILŽINĄ

. 2,000 MIRĖ NUO FLU
Washington. — Pereitos 

savaitės bėgiu Suv. Valsti-'so 25,000 tokių mokyklų iš- 
* ’ mokinimui augančios gent- 

kartės rašyti ir skaityti.
Kitas dalykaš, jis trokšta 

kad girtuoklystė butų ap- 
rnažinta. Bet netiki į pri
verstiną mažinimą, sako pa
tys žmonės turi šalintis nuo 
gėrimų.

Naujai išrinktas Meksikos 
prezidentas Gil ruošiasi į 
sunkų darbą 1929 metais. 
Jo matymu, svarbiausiu ša-' Zeppeliną”, nesenai aplan- 
lies reikalu yra tuojau įs- 
teigimas 1,000 pradinių mo
kyklų išnaikinimui bemok- 
sliškumo.

Meksika dabar turi 4,000 
pradinių mokyklų kaimuo
se, bet sako reikalinga vi-

jose nuo influenzos mirė du 
tūkstančiai ypatų.

Apskaitliuojama jog šios 
influenzos bėgiu Suv. Val
stijose mirs iki 40,000 žmo
nių.

TAI PADLOS!
Komunistai rėkia kad ka

pitalistai geria darbininkii 
kraują, ir tt.

Bet nesenai vienas Ame
rikos tyrinėtojas, Dr. R. C. 
Shannon, Argentinoj suse
kė naujas siurbėles: tam ti
kra rūšis kandžių, kuri gy- 

Ivena naktimis, o dieną pri
lipusios prie sienų miega, 
užpuldinėja arklius ir geria 
nakties laiku iš jų akių aša
ras! Arkliai nuo to net lai
kinai apanka?’

RUSIJOJ STOKA MAIS
TO

Rusijoj apsireiškė stoka 
maisto ir sovietų Rusijos 
kaimiečiai eina į kaimyniš
kas šalis per rubežių jieš- 
kodami gauti šio to pirkti. 
Lenkai gaudo ir areštuoja 
Rusus pereinančius į jų pu
sę jieškoti duonos.

kiusį Ameriką. Jį budavo- 
ja Dr. Dorier. To orlaivio 
jokis svetimtautis dar ne
matė ir mažai kas apie jį 
skelbiama. Tiek žinoma jog 
jis turėį 12 motorų po 500 
arklių spėkos ko'žname. Ja
me kambariai pasažieriams 
bus dideli, galės nešti 100 
pasažieriu. Tai pirmas or
laivis kurio motorus bus 
galima pataisyt laike skri
dimo, galės skristi iki 150 
mylių į valandą. Apačia 
kur bus žmonės pabudavo- 
ta stipri ir galės ilgai laiky
tis ant vandens kaip laivas 
jei reiktų nusileisti jurose.

Jo svoris bus 55 tonai, gi 
dabartinis didžiausias orlai
vis sveria tik 15 tonų. •

AMERIKOS PIENO IN
DUSTRIJA

Chicago. —Amerikos pie
no industrija, kuri prista
to pieną bonkose į namus, 
išaugo į tokią didelę jog jos 
behdras kapitalas siekia į 
$30,000,000,000.

Seniau, kiekvieną šeimy
na. užlaikydavo sau 'karvę,1 
gavo sau pieną ir sviestą, 
bet dabar tuo. apsirūpina 
pieno ūkiai. Vienok anot 
skaitlinių ir šiandien išeina 
ant kiekvienos šeimynos po

Rugpjūčio oras 1 
buvo šaltas ir d 
Šiaurinėje Lietuvoje 
lijo. Laukai dar bt 
nuvalyti kada buvo 
sėti žiemkenčius jav

Rugsėjo mėnuo išti 
vo .šaltas ir lietinga: 
stebėta kad tik vieni

vasara

susekęs ją buvus tos žudyš- 
tės dalyve vežė į Cantoną 
atiduoti policijai, tapo įtar
tas privertime savo žmonos 
nusišauti kada ją vežėsi j 
Cantoną. Jis bus tardomas 
kaipo kaltininkas ir jeigu 
bus raštas 'kaltu jo laukia 
tokia pat bausmė kaip kad 
pats butų ją nušovęs.

NORI APMAŽINIMO TA
RIFO ANT DEIMANTŲ 
Washington. — Kongre

se bus pakelta klausimas 
panaikinimo muito ant im
portuojamų deimantų,_ nes 
dabar kas metai į Suv. Val
stijas įšmugeliuojama tų 
brangmenų už $100,000,000. 
Muito imama 20 nuoš., kas 
padaro deimantus brangiais 
tiesioginu keliu prekiau
jant.

KOKS BUS HOOVER’O 
KABINETAS

Kovo 4 dieną naujai iš
rinktas prezidentas Hoover 
užims vietą. Politikieriai 
labai susirūpinę kas ineis 
į jo kabinetą kaipo sekreto- 
riai-ministeriai.

Atsimenam kokių inėjo 
į Hardingo ir Coolidge ka
binetą: tokių kurie padarė 
valstybei šimtus milijonų 
dolarių nuostolių išduodami 
valstybinius aliejaus rezer
vus savo draugams naudo
tis už gerą atlyginimą'.

KAS NORĖTŲ TOKIOS 
PAČIOS?

New Yorke buvo sureng
to lenktynė šnekėjimo mo
terims, kuri ilgiausia ištę- 
sės kalbėti be sustojimo. 
Laimėjo p-lė Betty Wilson, 
kolegijos studentė, iškalbė
dama ištisai 42 valandas, 
sustojo keletui minutų tik 'karvę, imant visą šalį ben- 
užkandimui. draj

SUŠAUDĖ BANDITĄ
Meksikoj sušaudyta žiau- 

Įriausias banditas, Vigueras, 
Pernai turėta,karo teismo atrastas kaltu. 

Į Jis užpuldinėdavo ir plėšda
vo keleivius tarpkalnėse.

Roma. — Agrikultūros 
Institutas skelbia jog 1928-. 
1929 mteų Australijos vil
nų produkcija bus 930,000,- 
000 svarų.
865,000,000 svarų.

Australijos, Argentinos, 
Naujos Zelandijos, Uragu- 
ajaus ir Pietų Afrikos vil
nos produkcija bus 1,841,- 
000,000 svarų. Pernai bu
vo 1,000,000 s'varų mažiau.

Čia paminėtos šalys yra 
žymiausios vilnų produkci
ja. .

KIEK MILIJONIERIŲ
Suv. Valstijose milijonie

rių skaičius nepaprastai di
dėja. 1914 metais jų buvo 
apie 7,000, o 1928 metais jau 
priskaitoma arti 40,000. Tai 
yra tokie kurių pelnai buvo 
nuo milijono dolarių iki 
lių šimtų milijonų metų 
giu-

Su tokiu ir panašiais už
klausimais daugelis Ameri
kos Lietuvių dabar ir žo
džiu ir raštu kreipiasi Lie
tuvos Konsulatan norėda
mi patirti tikrenybę. Mat 
del blogų metų kai kuriost 
Lietuvos vietose buvo ne
derlius ir nukentėjo ukinin-|
kai, o kartu su jais kaimo I buvus tikra 
ir miesto darbininkai ir j tik 'Suvalkijoje. Gal 
amatninkai, ir kreipiasi į sėjo prasidėjo kai k 
savo giminančius Ameriko-i nos, kurios nukirto d 
je prašydami tai paskolos, | vose žaliuojančius ji 
tai pašalpos. Nors Ameri-j daržoves, 
kos Lietuvių spaudoje jau 
'buvo tilpę žinių apie Lietu
vos ūkininkų vargus, bet 
matomai daugelis negali su
daryti sau aiškaus 
kaip ten ištikro yra.

Kiekvienam ir be 
kinimų turėtų būti 
kad Lietuvai, kaipo 
ūkio kraštui, kiekvienas di
desnis ar mažesnis javii ne- 
užder ėjimas yra skaudus 
smūgis visam kraštui; d ei 
to ir nenuostabu kad Lie
tuvos žemdirbiai -žvalgosi; 
paramos ’tai iš savo valdžias'' 
tai iš savo užjūrio brolių, 

Tačiau’reikia pabrėžti jo- 
gei nederlius daugiausia 
palietė tik šiaurinę dalį 
Lietuvos: Šiaulių, Rikiškio, 
Biržų, Panevėžio, Mažeikių 
.apskričius, ir ypač tuos 
ūkininkus kur žemė sunkes
nė (prie molio ar juodže
mio) ; derlius kitose Lietu
vos dalyse buvo daug geres
nis.

Lietuvos Žemės Ūkio Mi- 
nisteris Aleksa spaudos at
stovams tarp kita ko yra 
taip paaiškinęs: “Bendras 
grudų derlius šį metą nėra 
'mažesnis už pernykštį, tik 
su pašarais ir bulvėmis da
lykas kitaip stovi: pašarų 
mažiau 15 nuoš., o bulvių 
20 nuoš. mažiau negu per
nai. Tokio derlius įvairu
mo ne tik apskrityse bet ir 
gretimuose ūkiuose dar ne
buvo 
laikų, 
kurie 
rinko 
kijos 
12 iki

Pirmutinė Spalių 
šio pusė buvo bjaui 
ir visas Rugsėjas; p 
Spalių net sniegas v 
pasirodė. Antra Spa 
sė buvo šiltesnė ir | 
ko kas javus džioviu 
bulves kasti, kas ži 
čius sėti. Bet ne vis 
vo galima suspėti 8

Lapkričio mėnesii 
džioj dar matėsi < 
nesudoyotų javų ir 
siu. ■ '■'•^7/

MEKSIKA SUSITAIKO 
SU S. VALSTIJOMIS 
Washington. — Meksika 

ir Suvienytos Valstijos pa
galius prieina susitarimo 
visuose svarbiausiuose pun
ktuose kurie šias dvi
tybes skyrė per daugelį 
metų. Tuoj bus sudaryta 
komercijos ir santaikos su
tartys. Tas apims apsaugą 
ir užtikrinimą abiejų tų ša
lių piliečių nuosavybės kaip 
vienoj taip ir kitoj valsty
bėj.

Chicago. — Gruodžio 22 
d. traukiniai užmušė šešias 
ypatas automobiliams va
žiuojant per gėlžkelių bė
gius.

VEDYBOS MAŽĖJA, 
PERSISKYRIMAI 

DAUGĖJA
Suv. Valstijų statistikų 

biuras skelbia jog 1927 m. 
vedybų buvo 1,800 mažiau 
negu 1926

Per tą 
skyrimai 
poromis.

1927 m.
je šalyje buvo 1,200,694, o 
persiskyrimų 192,037. Tąi- 
gi ant šešių apsivedimų bu
vo vienas persiskyrimas.

Nuošimčiais kalbant, ve

Lietuvoje nuo karo 
Pakuršėje yra ūkių, 

iš vasarojaus nėsu- 
net sėklos, gi Suval- 
ukinirikai gavo nuo 
20 grūdo.”

Oro ypatybės 
Nederliaus priežastis 

žiaurus šios vasaros or
peršalta ir peršlania buvo. 
Jau Birželio mėnuo Lietu
voje buvo drėgnas, šaltas ir 
neprielankus i jauniems ja
vams. Pasėliai atrodė men
kai, o kai kur ir visai neiš 
dygo. Liepos mėnesio orą; 
buvo atmainingas ir dange- 
lyj vietų pataisė vasarojus 
ir žieminius rugius bei kvie
čius. Tik Šiaulių, Biržų irI 
Rokiškio apskrityse tie va- 

_______  ______ , 1 saros pragiedruliai buvo re- 
dybos nupuolė 1 nuoš., di-.ti. Javai visur dar žaliavo 
vorsai padidėjo 6.2 puoš. Liepos mėnesio* jjale.

; į , ."n,.^Dęr.liiĮys ąšdave 
’ jJavtt'! derli ails at 
Lietuvos plotas /įg'alii 
dalinti šitaip: gero d 
plotas (Klaipėdos 1 
ir buvusi Suvalkija) 
25 nuoš., vidutinilšk 
liaus plotas (Žemait 
Kėdainių, Kauno ir 
nų apsk.), apima a 
nuoš.; blogo derliaus 
no plotas (šiaurinė I 
ir dalinai Utenos i 
mergės apsk.) šūdai1 
40 nuoš. Tokių; budi 
rinė Lietuvos dalis ti 
sti nuostolius, o pieti 
lis gali net pralobti 
tat nelygus tas 1928 
derlius. Kai kur, 
dziui Žemaitijoje, ne 
vąi vietomis ir gerai 
rėjo, bet lietingos 
nedavė juos suimti, 
dygo, o šienas puvo.

Bendras rugių už 
mas buvo tik 10 nuo 
žesnis pernykščio de 
o kviečių derlius r 
nuoš. geresnis už pe 
tį derlių. Kviečių ir 
kainos pasidarė labi 
vienodos ir yra visu t 
liu aukštesnės negu 
goję.

Bendras bulvių i 
buvo- 4*0 nuoš. mažia 
malio derliaus. Sup 
bulvių šiais metais trį 
daugiau negu perna 

(Pabaiga ant 6-to

Keliaukite valdžios laivai 
Amerikos Vėliava”. Klausk: 
vietos agentų del kainų i 
arba rašykite pas

United StatesLi
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.

Pranešimas. Kaip buvo 
iranešta jog Sausio 1 d. 
engiama Sandaros 92-ros 
tuopos įkurtuvių vakaras, 
ai jis neįvyks del sekančiu 
iriežasčių:

1. Dauguma iš rengėjų 
>ei programo išpildytojų 
lusirgo “flu” ir nespės pri- 
iruošti,

2. Naujų metų vakare 
vyks South Side visų Lie- 
;uvių klubų balius.

Į tai atsižvelgiant vaka- 
■as tapo atidėta ant toliau,

Komit.

dystėje atrasti kaltais tik 
du, kurie gavo visam am
žiui kalėjimo, kas reiškia 
jog po 20 metų gali būti iš
leisti po priežiūra.
' Tarp tų 51 žmogžudysčių 
keturias papildė moterys. 
Septyni nužudyta laike už
puolimo apiplėšimo tikslu. 
Kiti nužudymai buvo iš 
keršto arba ir ne su noru.

Tik aštuoni iš tų buvo 
žmogžudžiai balti Ameri
kos piliečiai, kiti ateiviai ar 
juodieji.

prisiruošimo darbą. Visos 
aukos kokios bus surinkta 
tą dieną 'bus pasiųsta Vil
niaus našlaičiams.

Visų vietinių draugijų 
prašoma tą dieną nieko ne
rengti, o visus kviečiame 
dalyvauti Lietuvių tautos 
šventėje. Komisija.

MECHANIKŲ IR IŠ
RADĖJŲ REIKALE

Kalėdos ir Polskas biznis, 
faktiškai man nepriklau
sant priė jokios parapijos, 
i tėjus Kalėdoms gavau py- 
'agų \(plotkelių) nuo abie
jų Lietuviškų parapijų — 
itnešė jų Šv. Jurgio para
pijos (neprigulmingos) var
goninkas, ir Šv. Kazimiero 
parapijos vargoninkas.

Šv. Jurgio parapijos plot
melės nieko sau, gražios ir 
viskas. Gi Šv. Kazimiero 
parapijos plotkelės nustebi - 
io mus, kaip be abejo nu
stebino ir daugumą tikri; 
Lietuvių: žiūrim plotkelėsc 
apačioje įspausta žodžiai 
‘Made in Poland”, kas reiš- 
<ia jog Lenkai importuoja 
plotkeles iš savo krajaus ir 
Pittsburgo Rymo Katalikii 
parapija jų nusipirko iv 
tarp Lietuvių platina, da
rydama Lenkams biznį, kad 
Lenkai galėtų geriau per
sekiot Lietuvius.-

Ne-Parapijon&s.

Nuo influenzos ir pneu
monijos Pittsburge nuo 1 
d. Gruodžio mirė apie 340 
ypatų. Tik 1924 metais bu
vo daugiau tokių mirčių, 
o 1926 metais Kovo mėnesį 
mirė 216 nuo plaučių užde
gimo. >

J. Kazlauskas apsivedė. 
Jonas Kazlauskas, Jono su- 
ius, Pittsburgiečiams žmo
nas kaipo. real estate biz- 
lierius, Gruodžio 27 d. ap
sivedė su p-le Ona Vabalių- 
laite iš Homestead, Pa. Ji 
Amerikoj gimus ir augus ir 
iuvo mokytojai Moterys
tės ryšiu juos surišo Taikos 
Persėjas, tas pats kuris jo 
seserį Kazlauskaitę surišo 
su Adv. F. J. Bagočium ke- 
i metai atgal. Jaunave- 
ižiai ant “honey moon” iš
važiavo į Washington, D. 
J., ir kitus rytinius mies
tus. Laimingo gyvenimo 
faunai porelei.

J. Virbikas.

Susirinkimas. Liet. Tau
tiškų Kapinių metinis mi
tingas bus Sausio 20 d., L. 
VI. D. salėj, nuo 2 vai. po 
lietų. Visi nariai kurie 
urit šėrus malonėkit daly
vauti. Taipgi draugijos ku
dos turi šėrų malonės pri
dusti atstovus, nes bus iš
klodama atskaitos, ir bus 
•inkimas 1929 metantis val- 
lybos. Kitokių pakvietimų 
lebus, todėl perskaitę laik
raštyje nepamirškit.

Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.

Kaip mes gyvenam. Jau 
bus metai kaip “Dirvą’ 
skaitau, bet iš musų did 
miesčio dar nesu matęs ži 
nutės iš Lietuvių gyvenini' 
ir veikimo. Rodos kad čir 
Lietuvių visai nėra. Būti; 
klaidinga manyti kad nėra 
yra, ir daug yra.

Seniau čia ėjo didelis vei 
kimas. Lietuviai turi dvi 
save sales-namus; yra ke
turios parapijos, trys Ro 
mos katalikų, s viena tautiš
ka, kuri turi 600 parapij ci
nų. Yra trys taupymo ii 
paskolos bendrovės, pirmoc 
Jų turtas siekia arti dvieji. 
milijonų dolarių; narių turi 
15,000. Kitos dvi bendro- 
7ės irgi tvirtos.

Gaila tik kad organiza
cijų viešas veikimas yra ap 
miręs ir nėra jokio judėji 
mo, išskyrus partinių peš- 
ynių,

Pirmiau raudonieji buv 
abai smarkus, bet dabar ii 
ie uodegas nuleido, jau sv 

lavo kromeliu biznio nepa- 
laro. Žmonės juos pažine 
r nusisuko šalin, todėl rau- 
lonukanis tikra bėda.

Iš šalies žiūrint labai kei
stai išrodo kad Lietuvystės 
•reikimas visai išėjo iš ma
tos, visi doresni žmonės 
užimti savo bizniais, dar
bais, o musų inteligentija 
tai visai pasitraukė nuc 
Lietuviško gyvenimo, tiktai 
bėga paskui dolarį, jis liko 
jų dievaitis. O kaip tie pa
sitraukė, liaudies eilėse pa
sidarė suirimas ir apsnū
dimas. Labai gaila žiūrint 
į tokį apsileidimą. Laikas 
butų atbusti. Jonukas.

THOMAS, W. VA.
Nesenai čia lankėsi S. 

Rodavičia iš Akrono, su
tvarkęs savo reikalus sku
botai išvažiavo atgal. Iš
važiuojant, Jono Milkinto 
šeimyna surengė svečiui va
karienę ir puikiai vaišino. 
Vakarienėje dalyvavo dvi 
Lietuvaitės mokyklų moky
tojos, p-lės Barbora Milkin- 
taitė ir Teklė Šatkiutė.

Rodavičia šioje kolonijo
je gavo keletą naujų skai
tytojų “Dirvai” ir “Balti
jos Arui” ir patenkintas iš 
važiavo.

Labai apsirgo M. Suba- 
čienė, gydytis išvažiavo Į 
Baltimorę. Jos kaimynai 
nuliūdę, linki jai greito pa
sveikimo ir sugryžimo na
mon.

Kazys Gailius išvažiavo j 
Clevelandą, ten nusipirko 
lamą ir apsigyveno. Pir
kime tarpininkavo Benis 
Makauskas.

Oras čia šaltas bet svei
kas.

Angliakasyklos dirba ne 
kaip. Kurie ir mažai dirba 
vis užsidirba pragyvenimui

Pina vi j as,

DAYTON, OHIO
Mirė Lietuviu., Ąuguętaf 

Kižas,- 68 metų, pasimiri 
Gruodžio 24 d. Paliko ne
mažą gražią šeimynėlę — 
savo moterį ir paaugėjusius 
vaikus. Laidotuvėse patar 
navimą atliko laidotuvių di
rektorius A. J. Keydoszius.

Laukiama naujo klebono 
Daytono Lietuviai parapi- 
jonai laukia naujo klebono, 
bet gero. Nors musų para
pija dar nesena, bet klebo
nai jau spėjo pereiti net 
keli. Priežastis yra ta kad 
jie kiek pabuvę pasidaro sa
votiški, saumyliai-, ir para- 
pijonys negali pakelti jų 
sauvaliavimo, o iš to kyla 
nesusipratimai su klebonu

(Visi kalba kad • naujasis 
klebonas busiąs geras ii 
nuolaidesnis žmogus. To
kio ir pageidaujama, blogų 
norų kunigui nebus vietos, 
nes Daytoniečiai trokšta to
kio kuris bus ir geras kuni
gas ir geras Lietuvis pat
riotas. J. A. U.

Chicagoj pradėtas gru
puoti Lietuvius išradėjus ir 
mechanikus darbas eina ge
rai. Visas tas bruzdėjimas 
pradėta iš priežasties prisi
artinimo Pasaulinės Paro
dos, kurioje norima ir Lie
tuvių gabumus išstatyti.

Smagu kad Lietuviai iš
radėjai ir mechanikai inte
resuojasi ir kiekviena die
ną gauname daugiau atsi
šaukimų bei pritarimo tam 
svarbiam ir naujai užbrėž
tam darbui.

Surašymui visų atsiliepi
mų reiktų išleisti visą laik
raštį. Čia' paduosiu vieno 
suinteresuoto laišką:

“Gerbiami išradėjai ir 
mechanikai. Dabar ren
giantis pasaulinei parodai, 
išstatyti keletą naujų išra
dimų bus permažai. Bet 
prie jų galima išstatyti net 
keletą tūkstančių musų se
nų išradimų. Naujus mu
sų išradimus kitos tautos 
savo galingesniais mus pra
lenks. Bet senieji išradi
mai tai tikrai nustebintų 
visą pasaulį ir pačius Lie
tuvius, ir sykiu paaiškėtų 
musų tautos garbinga pra
eitis.

“Aš turiu keletą naujų 
patentų, bet turiu ir virš 
2000 senų išradimų, kuriuos 
aš vadinu atradimais. Toj 
srityje aš dirbu per 34 me
tus. Išradimai nepabėgs, 
bet atradimai gali žūti su 
mano akių užmerkimu. Ir 
todėl aš skaitau atradimus 
businčioje -parodoje svar
besniais už naujus išradi 
mus. . , ;?/ .

“Kad aš esu Lietuviams 
nežinomas irgi nesistebėkit. 
Mat, tyrinėtojai nesimaišc 
tarpe žmonių pakol save 
tikslo neatsiekia.”

Turime ir daugiau pana
šių atsiliepimų, kurių čia 
visų negalime patalpinti 
Bet gal su laiku juos galė
sime panaudoti. Tai yra 
džiuginantis dalykas.

Taigi, išradėjai ir me
chanikai, musų organizaci
ja turėtų atnešt naudą ne 
tik pavieniams asmenims 
bet ir -visai Lietuvių tautai, 
todėl visi užinteresuotiej;

MIRĖ VYSK. JONAS 
GRITĖNAS

Scrąnton, Pa. — Gruo
džio 28 d., po trijų savaičių 
ligos, pasimirė Liet. Tau
tiškos Bažnyčios vyskupas, 
Kun. Jonas Gritėnas. Sako 
mirties priežastis buvo nu- 
vargimas šventinant Pitts
burge Lietuvių tautinę baž
nyčią kelios savaitės atgal.

TORONTO, Canada

Šioje kolonijoje gyvuoja 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų, 
progresivė draugija ir pu
sėtinai veikli. Narių turi j 
150, kapitalo ižde yra apie 
pora tūkstančių dolarių.

Vidujinė draugijos tvar
ka reikia pasakyti dar toli, 
gražu nepavyzdinga: nie
kados nematysi tvarkingo 
narių susirinkimo: kiekvie
ną sykį keliama dideliausi 
lermai, asmeniniai ginčai 
užgauliojimai, diskusijos, ir 
nuolat pakyla salėje dideli 
skandalai, o tada prie tvar
kos niekaip negalima pri
eiti. Tokios nesąmoningos 
diskusijos suėda visą bran 
gų laiką ir svarbesni klau
simai lieka neišsvarstyti 
Antra, susirinkimui tęsian
tis keturias valandas, rim 
tesniems nariams pasibos 
ta sėdėti ir jie susinervavę 
apleidžia salę nelaukdam 
užbaigos.

Reiktų būti rimtesniais 
žmonėmis, tvarkingiau elg 
tis susirinkimuose, tada ii 
draugija geriau bujotų i.' 
nariams butų smagiau joje 
dirbti. Geistina butų kad 
į tai atkreiptų domę drau
gijos ' valdyba ir stengtųsi 
šaltai tvarką1 vesti ir nelei
sti karštuoliams ergelius ii 
lermus kelti.

Vargo Simus

Tėvai, Turėkit Savo 
Vaikų Metrikus

Tas rodos menkniekis, o 
tikrenybėj gan svarbu. Gi
mus kūdikiui, vieni krikš- 
tina ir rekordai lieka baž
nyčioje, kitų gimimas užra
šoma miesto raštinėje, vai
kas turi vardą, ir mano jog 
darbas baigtas.

Bet vaikui paaugus pra
sideda kliūtys i mokyklon 
įstoti reikalinga metrikų; 
jaunas nori pradėti dirbti, 
reikia metrikų; važiuoji į 
užsienį, be metrikų neap
sieisi. Sueina laikas apsi
vesti ir ten reikia parodyt 
metrikus.

Jei laike gimimo kūdikio 
vardas buvo kur užrašytas 
tai nesunku metrikus su
rasti; bet jeigu niekur ne
užrašyta?

Esti atsitikimų kur kū
dikiai rėkorduoti mažose 
parapijose; kunigui išei
nant kartais dingsta ir re
kordai. Su nauju atėjusiu 
kunigu sunku susikalbėti 
apie tai. Buna ir tokių at
sitikimų kur kūmams atne
šus vaiką krikštyti pas ku
nigą, jis užsirašo viską tik 
ant sklypelio popieros; ant 
rytojaus, šeimininkė valy
dama kambarį popierėlį iš
meta ir metrikai dingo.

Atsitikime jeigu kūmai 
išvažinėja ar miršta, vaikui 
išaugus buna bėda su gavi
mu gimimo liudymo.

Dabar yra įstatymas be
veik visose valstijose kad

prie gimimo patarnaujantis 
gydytojas ar akušerė turi 
priduoti valstijai gimimo 
rekordą, nežiūrint ar kūdi
kis bus krikštytas bažny
čioje ar ne. Tėvams reikia 
žiūrėti kad tokis rekordas 
butų padarytas, ir jūsų 
vaikai visada galės gauti 
metrikus kada reikės. Kur 
prie gimimo buna tik pa
prastos bobutės, reikia gi
mimą raportuoti miestui.

Pinavijas.

Liet. Atstatymo Bendro- 
vės Pranešimas

šaukiama Metinis 
Suvažiavimas

Šiuomi pranešu kad Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės 
šėrininkų metini? susirin
kimas įvyks Sausio 22 d., 
10 vai. ryte, Cornish Arms 
Hotel salėje, 311 W. 23rd 
st., New Yorke.

Susirinkime privalo daly
vauti visi šėrininkai išklau
symui direktorių raportų; 
apsvarstymui-nutarimui to
lesnių planų ir išrinkimui 
direktorių.

Tiems kurie į susirinki
mą nemano pribūti pasiun
tėme pamainą (proxy) per
vedimui- savo balso tokiam 
L. A. B-vės šėrininkui kurį 
žinote jog dalyvaus susi
rinkime. Pasirašę savo var
dą, pavardę grąžinkite pa
mainą nevėliau Sausio 15 d.

A. B. Strimaitis, 
L. A. B-vės sekr.

Naujausi Įjetuviški
Rekordai Columbia

10 inch 75c.

žmogžudžiai išlieka nuo 
nirties bausmių. Pittšbur- 
fe 1928 metų bėgiu nužu- 
lyta kerštingais tikslais 51 
rpata, 13 mažiau negu 1927 
netais. Iš tų 51 žmogžu- 
lysčių 16 kaltininkų dar 
lesuimta, nors jie policijai 
rra žinomi. ,

Pirmo laipsnio žmogžu

NEWARK, N. J.
Ruošiasi prie Vasario 16 d

Gruodžio 9 d. Newarkie- 
čiai Lietuviai turėjo viešą 
•usirinkimą. Nors mitin
gas ir nebuvo skaitlingas 
bot gyvas. Nutarta kaip

Įima iškilmingiau švęsti 
/asario 16 dieną, 11 metų 
sukaktuves Lietuvos nepri
klausomybės.

Kadangi 16-ta nepatogu 
ruošti, taikantis prie aplin
kybių, minėjimas bus Va
sario 17-tą dieną, sekma
dienio vakare. ;

Išrinkta komisija varyti

Laukia darbų pagerėji
mo. Nauji metai užtinka 
Daytoną daug gyvesnį dar
bais negu buvo pradžioje 
praėjusių metų. Dabarti
niu laiku Daytono dirbtuvė
je dirba 25 nuošimčiai dar- 
lininkų daugiau negu dir 
bo Sausio pradžioj 1928 m

Dirbtuvėse esančių darbi
ninkų skaičius siekia 50,000 
ir dirba 511 paskirų dirb
tuvių, kuriose išdirbama j 
800 skirtingų produktų.

Dabartiniu geru darbų 
ėjimu remiamasi ir sakoma 
jog ir 1929 metas bus pa
sekmingas, nusmukimo dar
buose nenumatoma, o paki
limas galimas.

turėtų stoti prie darbo, nes 
dabar yra laikas, kuomet 
artinasi Pasaulinė Paroda, 
kurioje mes turime gražiai 
pasirodyti.

1929 metuose turėtų bū
ti bendras išradėjų-mecha 
nikų suvažiavimas Chica- 
goje ar kur kitur, kur at
rodytų parankiau.

Sekantis mechanikų-išra- 
dejų susirinkimas bus Sau
sio 6 d., 2 v. po pietų, “San
daros” salėj, 3331 So. Hal- 
sted st., Chicago, Ill. Ku
rie arčiau gyvenate kviečia
mi pribūti.

S. A. Zolp, Sekr.

AKRON, OHIO
Jurgis Rokas, “Dirvos” 

skaitytojas, labai buvo su
sirgęs. Gydosi namuose. Jo 
sveikata eina geryn.

Akrono biznierius Jonas
Apšega, ilgus laikus čia gy
venęs, išvažiavo Detroitan. 
Ten mano apsigyventi.

Akrono Lietuviai nyksta, 
kartu baigiasi ir jų draugi
jos. Keliautojas.

KANADOS 
LIETUVIAMS

Kanados pašto ženkle
liai musų pusėje negeri ir 
praošme jų nesiųsti. Jei 
prašot kopijos “Dirvos”, 
knygų katalogų ar šiaip 
paklausimą duodat suriš
tą su “Dirva”, jums bus 
atsakyta arba pasiųsta 
ir be prisiuntimo ženkle
lių. “Dirvos” Adm.

PAŠAIPA

“Tėvynėj” užpernai vie
nas-“gydytojas” šitaip rašė 
apie “žmonių sveikatą”:

“Gydytojas tai ne buce 
ris, ant knygučių neduoda 
Taigi pasistengk kad visada 
turėtum pinigų užmokėt 
jam už vizitas.”

Verta šitą receptą palai
kyt kiekvienuose namuose, 
kartais gali būti proga jus 
pasinaudoti prie kokios li
gos.

Ar girdit! Austrijos pre
zidentas turi pavardę “Mi- 
klas”. Nėjaugi tai Kazy; 
Miklas, ką Philadelphijojt 
lotus pardavinėjo? Ne, tai
tur but koks suvokietėjęs 
Lietuvis. Tai dar kartą 
aišku kaip daug didvyrių 
turime: Pilsudskis, Kosciu- 
ško, Pulaski, Meistowicz, ir
Miklas!

O kaip su Hooveriu? Be
ne bus ir jis Lietuvis.. Juk 
jo pavardė gali būti ne 
Hooveris, bet Overis. Va
lio! '

f JONAS BUTĖNAS. Baritonu
16114-F J „„.s. Su Orkestros Akompan.| Pamylėjau Vakar

l Išsigėriau Arielkytės

16115-F

16116-F

16117-F

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

.Jaunikio Polka 
žuvininkų Valcas, Mahanojaus Lietuviška Orkestrą, 

Fr. Yotko, Leader

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Kalakutų Barškalai, Polka
Nekaltybės Valcas

ANTANAS VANAGAITIS
Su Piano Akomp. M. Youzavitas

Trys Jaunikiai
Mudu Du Broliukai

Antanas Vanagaitis ir K. B. Kriaučiūnas

f TRUBADŪRŲ KVARTETAS
16109-F -Į j Nakt. Su Orkeitro. Akompan.

I Rami Naktis

r TRUBADŪRŲ KVARTETAS IR SOLISTĖS
1A11A T? J Su Orkestros Akompan.
XQiAU-r < Šventoji Naktis, Pirma Dalis (M. Petrauskas)

L šventoji Naktis, Antra Dalis (M. Petrauskas)

r MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
1C111 r J Yotko, Leader. Singing by A. Šaukevicius

i Vilniaus Polka
L Petronėlės Polka

f MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
1C11 o r j Fr. Yotko, Leader16112-r J Magdėg Polka

L Medžiotojo Valcas
i ! / ' , . • ;

f LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
16118-F -> Puiki Porelė, Polka

[ Šešupės Bangos, Polka

{OPEROS ARTISTĖ, LIUDA SIPAVIČIŪTĖ, Contralto 
Bėda, Kad Giltinė Ne Ėda 
Vasaros Naktys

Pirkit šiuos rekordus iš savo artimų pardavėjų 
arba užsisakykit paštų. Reikalaukit Katalogų;.

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

Columbia^-Records

Šiuos visus Rekordus galima
gaut “Dirvos” Krautuvėje

6820 Superior Aye. Cleveland, O.



LIETUVIŠKOS PIRŠLYBOS

Feljetonas.
PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Dzin, dzin, dzin suskam-j bėriuką ir žalmargę, — at- 
bėjo varpelis ties Raugų sakė tėvas.
kiemu. Tvakt, tvakt pra- — Pamažoka, tėvuk! Vi- 
dėjo daužytis širdis Onelės įsą trejetą tūkstančių duok, 
krutinėję. Gal piršliai.... — spyrėsi piršlys.
— ir pažvelgė pro langą.

Neapsirikta. Arklį rišo
— Daugiau negaliu....
Kada butelis liko tuščias, 

prie tvoros. Vienas jaunas Į senis nusvirdukuliavo į ru- 
vyras lyg tyčiomis kosėjo Į sį, iš kur atgabeno visą uz- 
ir lūkinėjo, o senis žilas boną cukrinio alučio. Viši 
purtė sniegą nuo kailinių gerai įkaušę pamiršo man- 
kalnieriaus. dagumo dėsnius. Svečiai j

—- Piršliai! — sušuko O- 
nytė ir kaip žiogelis vienu 
šokiu įšoko į antrą galą, 
trupučiuką pasipuošti.

Motina čiupo šluotą su
varyti didumą šiukšlių į pa- 
pečkį, o tėvas už stalo sė
dėdamas nubraukė nosį ir 
pervilko rankom per pasi
šiaušusią galvą.

— Garbė Kristui! — įvir- 
tę piršliai tarė, ir pasvei
kino namiškius.

— Per amžių amžius! — 
abu tėvai vienu sykiu atsa
kė. — Prašom, sveteliai, sė
stis;

— Ačiū! Kur gi jaunes
nieji? — sėsdamas piršlys 
užklausė.

■ — Čia pat, — apsakė mo
tina;

Atbėgus Onelei ir links
mai pasisveikinus, pradėjo 
brazdėti puodai. Sužibo ug
nelė ir pakvipo kilbasos.

PiršĮys visu laiku šneku
čiavosi kad sunku medžiai 
gauti, kad Žydai Lietuvoje 
ponauja ir kad šįmet nu
kris kometa kuri sunaikins 
visą Europą. Jaunikis sė- 
dėjo ir stengėsi nuduoti 
mokytų ir rimtu vyru. Tai; 
usus sukinėjo, tai lupas 
tampė, arba pėr stalo kraš
tą pirštais vedžiojo ir bara- 
banijo lyg Ragelių vargo
ninkas ant vargonų. >

Onytė apdentė stalą bal
ta staldengte ir ant jo už- kia ir tokia, o ji atsimotkė- 
vertė pilną lėkštę garuojan- dama už tai paskelbė buk 
čių kilbasų.

— Prašom, sveteliai, pa
sistiprinti, — kvietė moti
na svečius valgyti.

— Ačiū. Magaryčias val
gysime kai tavorą suderė
sime. Juk, tėvai, gal numa
nai ko mes atvažiavome? 
— užtraukė piršlys apie da
lyką.

— Ką čia nenumanysi: 
mėsėdyje visi gaspadinių 
jieško, — atsakė? tėvas.

— Na kad taip tai turi
me ir pakelevingos, — ir 
piršlys ištraukęs butelį kai 
aulą iš kišeniaus pastatė [ 
ant stalo.

— Turime 20 ha žemės, 
galvijų penkios štukos, vy
ras gražus, 
Tai kiek, tėve, 
dalios?

— Nugi du

darbininkas, 
mums duosi

tūkstančius,

B

“Naujienose” Pranas Za
karevičius neva polemizuo
ja su “Naujienomis”, ku
rios išvadino narvais tuos 
kas gailisi jog Liaudininkų j 
valdžia davė perdaug lais-; 
vės piliečiams 1926 metais.) 
Zakarevičius pasisako kad I 
jis yra vienas iš tų naivų! 
žmonių, vienas iš tu kuris i. . ... r •prisidėjo prie išrinkimo de-Į

pradėjo pirštais imti kilba- m^^inės (Liaudininkų iv
šas, jaunikio panosėje pasi
korė sidabrinis lašas, o pir
šlio tiesiog ėmė varvėti.

— Na, uošveli, gal duosi 
. pustrečio tūkstančio? — 
. prabilo jaunikis.
. — Duosiu du' tūkstančius, 
, keturis šimtus, devyniasde- 

šimts penkis litus. Penkių 
litų Stingu. Gal palauksite, 
po metų atiduosiu ir tuos, 
— kalbėjo tėvas.

— Nelauksime, ir taip 
mes nusileidome, — atsakė 
jaunikis.

— Kad nelauksit tai pra
šom toliau keliauti; penkių 
litų aš neskolinsiu.

— Mes iškeliausime, bet 
prašom už butelį sumokė
tu — pyko jaunikis su pir
šlių ant senio Raugo.

— O jus užmokėkite už 
du kilogramu kilbasų kur 
surijote, — pašoko senis ir 
trenkė kumščiu stalam

— Pasikark tu su savo 
duktere! Manai mums mer
gų reikia? Pinigai dabar 
geriausia gaspadinė! —mo
savo rankom piršlys su jau
nikiu ir šukavo/

Išvažiavo piršliai, 
tik jų vieiią pirštinė, 
lė, botagas ir piršlio 
kasi

Netrukus pasigirdo gan
dai kad jos tas jaunikis ne
ėmė dėlto kad ji esanti šio-

liko 
gune- 
bašli-

I ji nėjusi už to jaunikio kad 
esąs šioks, toks ir dar ki
toks.*. ..

P. Kriukelis.

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

'Taipgi atėjo Longi
no Buinio gaidos, ku
rie jų reikalavot dabar 
galit gauti.

“Dirvos” Knygynas.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškau Aleksandrą Gildą, 

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki G0 m. amžiaus. Visi nariai gauna lalkrafitt ‘Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,090.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreiplatša line adresui

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street Now York, N. T.

H
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socialdemokratų) valdžios 
Lietuvoje, ir vienas iš tų 
'kuris turėjo išsinešdinti iš 
Lietuvos po perversmo, ir 
aiškiai pasako jog Griniaus 
ir Sleževičiaus valdžia da
vė perdaug laisvės. Zaka
revičius už tai kaltina Sle
ževičių, kuris davė, perdaug 
laisvės “fašistams”, o kad 
ta pačia laisve kuolabiausia 
naudojosi visokie chuliga
nai komunistai, to Zakare
vičius nežino, 
pats prie tos 
klausė, 
ir nėra

jant.
i Tačiau komunistų' išleis

tame šlamštelyje “šalin Fa- 
Išizmas” įdėta Voldemaro 
atvaizdas, jis pasiraitojęs 
rankoves, su dideliu kirviu 

[ant tiesio paties, netoli joj 
svarstyklės, ant kurių pa-1 
svertas Lietuvos išdavikas,) 

J ir didelį pulką laukinių pau-' 
i kščių.
j Gal “Naujienoms” pasi- 
|rodė kad Voldemaras eina 
Įkirst miškus kuomet ėmėsi 
[valyti tik padumblynės ne- 
j reikalingus ruzgus 
tik parazitus peri.

kurie

T. M. D. REIKALAI

ii 99

Prenumeratoriai
Elzbieta šutrienė, vieti

nė, gavo laišką nuo savo 
brolio, Petro Balčiūno, iš 
Sliogeriškių k., Vabalninku 
p., kad jis parėjo iš Lietu
vos kariumenės, tai skubo- 
mis atsilankė su savo vyru

savo giminieti Joną Urbo
ną, Paliepių ik., Airiogalos 
v., Kėdainių ap.

Pilipčikas iš Florist Sta., 
Me., rašo: Kadangi netu
rit gatavos knygos “Varg
šų Karalienė” aš sutinku už 
tą SI Įstoti Į “Baltijos Aro” 
kareivius, prisiųskit kny-

K. Žekonas,
Ont., Kanadoj, rašo: .Siun
čiu $1 už “Baltijos Arą”, 

ir Įrašė jį Į garsaus Žemai-1 kuomet knyga bus gatava 
čio karžygio “Baltijos Aro” meldžiu tuoj, atsiųsti, 
kariumenę užmokėdama $1. Agnes Dzugas iš Chica-

J. A. Urbonas, iš Dayton, |g°, IK., rašo: Siunčiu $1 už

rašo:

Ant. Kučinskas iš A 
bury, Kanadoj, rašo: I 
čiu $1 už “Baltijos Ar 
linkiu kad jis kuogrei 
šia galėtų išlėkti ir at 
notų pas mane.

Vladas Guzevičius ,is 
racuse, N. Y., rašo: l 
Čiu $5 už dvi prehun 
tas, savo ir savo gimin 
Lietuvoje. Linkiu “Dii 
laimingų naujų metų.

K. Pilip&riis iš Kew;

Gerai 
vietos

Matyt jisai 
gaujos pri

kali tokiems 
Lietuvoje.

tik “Vienybė” ci-Kaip
tuodama Maskvos komu
nistų organą “Izviestia” 
faktais pradėjo badyti akis 
Lietuviškiems komunistams 
tai tie vargšai Įpuolę Į des
peraciją gvoltu pradėjo 
šaukti, “Melas, melas!”.

Matote, kas Rusijos ko
munistams yra faktu tas jų 
klapčiukams Amerikoje yra 
melu. Na ir susikalbėk tu 
žmogau su tokiais gyvū
nais Vabalais, Biipbalais ir 
Taurais. .

“Darbininkas”, Naujie
nos” ir “Keleivis” lyg susi
tarę pradėjo dainuoti vie
nodą dainelę apie jų taip 
laukiamą Lietuvos litų smu
kimą.

Katras iš “tautišku” va
dinančius! laikraščių padės 
sudaryt jiems kvartetą?

Komunistėlis P. V. Žalpis 
kuris iš sovietų, rojaus siun
čia visokius komunistinius 
gardumynus Į Ameriką sa
vo “tavorščius” čestavoti 
komunistų spaudoje, nega
lėdamas pakęsti tų laikraš
čių redaktorių fabrikaciją 
jo tų gardumynų, per “Vil
nią atviru laišku smarkiai 
barasi ant tų meisterių sa
kydamas, “pykstu ant jūsų 
už neatsargii darkymą ma
no žinių”.

Be abejo Žalpis parašo 
ką mato ir žino, o klapčiu
kams Andriuliui, Bimbai ir 
Vabalui tie raštai nepatin
ka dolariams žvejoti tai jie 
tuos gardumynus pasipipi- 
ruoja arba pasisudo kaip 
jiems patinka, kad galėtų 
geriau mulkinti savo aklus 
pasekėjus.

Ką geresnio nuo tokių 
darbininkų išnaudotojų nė
ra ko tikėtis.

Kartą “Naujienos” smar
kiai riktelėjo. “Voldemaras 
kerta Lietuvos miškus!”

“Tarka” lyg išgąsdinta, 
tuoj šoko Voldemarą tei-! 
sinti ir sakosi kad buvo pa
siuntus savo dženitorių, ku
ris išvaikščiojęs visą Lietu
vą ir niekur nematęs Vol- 
demąro su kirviu vaikščio-

O., rašo: Sveikinu “Dirvos”
[štabą su naujais metais ir 
Į linkiu tvirtos sveikatos ir 
[energijos redaktoriui K. S.

x Prisiunčiu $1
ir įrašau į “Baltijos Aro”

š Kauno pulką vieną gerą Žemaiti, kaipo 1929 metų dovaną.
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ATEINA DR. J. ŠLIUPO Karpavičiui. 
KNYGA

Dr. J. šliupas iš 
Gruodžio 12 d. rašo T. M. 
D. pirmininkui K, S. Kar
pavičiui sekantį laišką:

“Gryžau iš Šiaulių. Ten 
prirengėme dvi dėžes kny
gų, 'kiekvienoj dėžėj po 200 
egz. ‘HYGIENOS’. Šian
dien dėžės iš Šiaulių išėjo 
į Klaipėdą, į bendrovę ‘San
dėlis’, kuri užsiima ekspe
dicija, ir atlikus formalu
mus su Amerikos konsula- 
tura, paduos dėžes ant lai
vo. Per Hamburgą dėžės 
pateks į New Yorko uostą. 
Matai kad čionai daug ke
belių yra. Žinoma, ‘inšu- 
rans’ yra apmokama.

“Pas konsulą Kaune 
vau, bet tik ekspedicija 
gali visus formalumus 
likti. Konsului, geležinke
lio ir laivo lėšas etc. aš ap
moku; žodžiu sakant turė
tų būti viskas iki vietai ap
mokėtą. Bet jeigu knygas 
gaunant reikėtų kiek nors 
primokėti tai padarykite.

“Manau kad iki Naujų 
metų turėtų dėžės nueiti į 
Ameriką. Vieną dėžę Už- 
adresavau p. Sirvydui Į 
Brookyną, o kitą Tamis- 
toms vardu į Clevelandą.

Tikiu kad knygomis bu
site patenkinti. Čion man 
dėkui tarė p. Ministeris Ša
kenis, generolas Nagevičius 
ir kiti.”

bu
te- 
at

GAUSIM NAUJĄ
KNYGĄ

Dr. Šliupo laiškas 
pralinksminti Tė-

Mylėtojų Draugijos 
nes jie gaus nepa- 
ir svarbią, didelę

Šis
• turėtų 
į vynės
• narius, 
i prastą 
■ knygą apie sveikatą, kokios 
į Lietuviams senai reikėjo.

Ši knyga vėl sukels gyvu
mo TMD. kuopose, nes na- 

i riai gaus savo metinę kny
gą, ir tai nepaprastą kny
gą. Reikalinga tik kad vi
si nariai sumokėtų savo mo
kestis. ų

Kaip tik knygos ateis ir 
bus išsiuntinėtos kuopų val
dyboms, valdybos prašo
mos sušaukti susirinkimus 
ir išrenkant iš narių mokes
tis išdalinti knygas.

Reikalinga taipgi kad vi
si kuopų sekretoriai kurie 
pakeitė savo antrašus, pa
siųstų į Centrą tikrus savo 
.antrašus, nes be to knygų 
negalės gauti ir nariai kal
tins Centro valdybą kad 
jiems nieko neduoda. Tas 
būtinai reikalinga padary
ti, sutaupymui bereikalingų 
siuntinėjimo išlaidų ir na
rių gaišinimo nuo knygos 
gavimo.

knygą “Baltijos Aras” ir 
meldžiu prisiųsti kai išeis 
iš spaudos.

J. P. Milton iš Detroito j 
užrašė metams “Dirvą” p- 
lei A. Bukšnaitei Detroite. |

šutei vieną “Dirvos” 
įnorį paskaityti ir jai ' 
patiko, te del siunčiu SS 
rašydamas jai “Dirvą’ 
sam metui.

“DIRVA” PADUODA V 
vėliausias ir piln 
SIAS SPORTO NAUJIE 

I Iš AMERIKOS- IR LIETE 
1 SPORTININKU VEIKIM

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

• —Dvi knygos — 420 puslapių — tiktai už $1.25—

‘‘JUODAS KARŽYGIS” yra tai apie prietikius vie
no jaunikaičio milžino, kuris iš paprasto girių sargo pa
tapo garsiu karo vadu, o ant galo ir did kunigaikščiu ir ka
ralium dviejų didelių valstybių. Tai yra tolimos senovės 
pasaka apie to jaunikaičio prietikius narsiuose darbuose 
ir meileje, apie jo pergyvenimus karuose ir tarp moterų, 
kaip jį mylėjo kunigaikščių dukterįs už jo gražumą ir nar
sumą, kaip jam visur sekesi, kaip pagaliau buvo privers
tas apleisti savo šalį delei pavydaus kunigaikščio sunauš, 
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.

DIRVA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Cleveland, Ohio

t 44444'44
6820 Superior Ave.

4 4 444 4 44444 4 4 4 4 4 4

Maželi 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.



Dienos Klausimais ] Palangos Ponaitis
Trijų Veiksmų Komedija K. S. Karpavičius

VILNIEČIAI PRAŠO
KNYGŲ IR 
“DIRVOS”

Lietuvių Draugijos šv. Ka 
zimiero Skyriaus

■ KOKIE BUS 1
J£KONOMINIO gyvenimo' 

'žinovai skelbia jog 1929 
metų pradžia bus nebloga, 
pirmi trys mėnesiai ar net 
visas pusmetis nematys jo
kių permainų nuo dabarti
nio stovio, nes kurie darbai 
dabar eina jie neužsibaigs 
staiga kaip 1928 metas iš
eis. Vėliau gi kaip bus ne
gali nei žinovai spėti, ar at
eis kas geresnio ar apsilp- 
nės.

Suv. Valstijų darbo sta
tistikos biuras skelbia jog 
nežiūrint žieminiam orui 
užėjus sumažėjimo laukų 
darbų, j vidujinius darbus 
darbininkų imama daugiau 
vietoj atleidinėti. Švenčių 
laukiant, daugiau paimta į 
išdirbystes gaminančias se
zonines reikmenis. Meta
lo, anglies kasyklose ir ge
ležies darbuose imta vis 
daugiau darbininkų.

1928 metas prasidėjo su 
abejonėmis ir nežine, delei 
1927 metų industrialio ap- 
slugimo ir rodės kad 1928 
metas bus dar blogesnis iš 
priežasties prezidento rin
kimų. Tačiau palengva da-

929 METAI?

Kaip Amerika Auga
Suv. Valstijos 1927 metų 

bėgiu paaugo 3,160,000 gy
ventojų. Mirčių buvo 48,- 
978 mažiau negu 1926 me
tais.

Miestuose mirė 646,927 
ypatos, 590,022 mirė mies
teliuose ir kaimuose.

Bėgyje 1928 metų iš val
džios pensijas gavo 491,194 
ypatos, sumoj $210,000,000.

Nuo 1790 metų, kuomet 
pirmutiniai revoliucijonie- 
riai gavo pensijas, Suvie
nytos Valstijos išmokėjo 
pensijų $7,720,464,743 kar
eiviams bei jų šeimynoms.

Vėl Sena Pasaka
Kaune pradėjo eiti dien

raštis “Banga” ir dar žada 
eiti ar jau dabar eina kitas, 
“Lietuvos Naujienos”.

“Lietuvos Žinios”, bijoda
mos konkurencijos, pradėjo 
tiems dienraščiams, ypač 
“Bangai”, daryti užmetimu, 
ir skelbia seną, Lietuvių nu
dėvėtą pasaką, kurią vieni 
kitiems per kelis metus pri

kaišiojo, buk tuos dienraš
čius remia ar net leidžia tai 
Vokiečiai, tai Lenkai.

Per metą kitą jau negir
dėjom tokių priekaištų vie
ni kitiems. “Lietuvos Ži
nioms” išrodo kad tik jos 
vienos galėjo išeiti pačių 
Lietuvių kapitalu, o visi ki- 
ti kas bando dienraštį leis
ti patys jokio kapitalo ne
turi, naudojasi svetimu...

Paskiausiomis žinioms, 
“Banga” jau sustojo ėjus.

Ksaveras Vanegėlis
Lietuvių poetas patriotas, 

Ksaveras Vanegėlis, auto
rius “Kur Banguoja Nemu
nėlis”, prisiuntė “Dirvai” 
eiles, kurios telpa šiame nu
meryje. Jis gyvena skur
dų gyvenimą Varšavoj, tu
rėdamas 66 metus amžiaus.

Šernui paminklo reikia, 
tiesa, bet jis jau miręs. Ka
da jis buvo gyvas jis bada
vo ir niekas apie jį nesirū
pino. Niekas nesirūpina ir 
apie Ks. Vanagėlį.

Kas norėtų jam dovaną 
padaryti, “Dirva” patar- 

I naus persiuntime.

lykai taisėsi, nuo vidurva
sario pradėjo kilti produk
cija ir didėjo prekyba, ir 
užbaigus metą industrijos 
turėjo didelius pelnus.

Plieno industrija buvo di
džiausia negu kada pirmiau 
12 mėnesių bėgiu. Autq- 
mobilhj taipgi išdirbta' dau
giau negu kitu paskiru me
tu iki šiolei. SAULUTEI TEKANT

Budavojimo darbai virši- 
šijo pirmesnius rekordus ir 
išrodo jog ir 1929 metais 
neapmažės.

Plieno, automobilių ir bu
davojimo industrijos skai
toma raktais i gerovę, nes 
su -jomis rišasi šimtai kitų 
darbų.

Prekyba, čekių keitimai, 
elektros spėkos sunaudoji
mas, agrikultūros reikmenų 
išdirbimas, vario produkci
ja, cemento produkcija, ga
zolino produkcija, cigaretų 
produkcija , orlaivių pro
dukcija ir bankuose padė
liai visi parodo pakilimą j 
gerąją pusę ir daugumoje 
viršija pirmesnius savo re
kordus.

Nors ne visi darbinnkai 
-, dirbo 1928 metų bėgiu, ta
čiau nebuvo tokių bedarbių 
■kaip buvo 1927 metais.

Reikia linkėti kad darbi
ninkai turėtų gerus, dar
bingus 1929 metus, nes nuo 
darbo priklauso visų musą 
gerovė.

Veisliniai Gyvuliai
Nuo 1926 iki šių metų, 

Lietuvoje įregistruota 402 
veisliniai arkliai. Iš jų 161 
eržilas ir 241 kumelė. Pri- 
auglio buvo 4*3. Ardėnų 
veislės arklių augintojų dr- 
ja dabar turi 304 narius 
ūkininkus.

Klausimas: ko Lietuvos 
ūkininkui labiau reikia: ar 
plačiagerklių politikierių- 
kurstytojų, ar gerų veisli
nių gyvulių ii’ geros sėklos 
kad šalyje butų gerovė? |

Saulutei tekant anksti rytą
Tamsus miškas sužibėjo, 
Ir pagavęs spalvą kitą 
Mano širdį sužavėjo.

Tamsus miške, gražus miške, 
Nežavėki žmonių širdis.
Meilės spindulius suriški, 
Nes jie nieko nebegirdi.

Ir sušniokštė gražus miškas 
Rodydamas savo galią, 
Kad net medžiai linksta, pyška 
Pasiduodami jo valiai.

Vainis.

LIAUDIES DAINA
Oi skauda, skauda mano galvelę
Kur aš parvesiu valios mergelę: 

Valios mergelė ilgai migdyta,
Uk pusrytėlių neprižadyta.

Aš atsikėliau anksti rytelį
Ir pasijungiau šėmus jautelius,

Ir pasijungiau šėmus jautelius, 
/ Išėjau arti lygius laukelius.

KENO?
Keno but luputės saldesnės, 
Kas turi gražias taip akis, 
Keno meilės žodis švelnesnis, 
Keno but jautri taip širdis?

Kas gal taip širdingai mylėti,
Kas gali akim taip žavėt,
Kas gali be žodžių kalbėti,
Ir sielą taip jaukiai kerėt?....

Ne kas kaip tik tu, mylimiausia, 
Tik tu, o dievaite sapnų,
Tik tu, o brangiausia, gražiausia, 
Vainike svajonių manų....

Kam garbę ir meilę buč’ skyręs,
Kam butų skambėjus daina, 
Jei tavęs nebūčiau pažinęs — 
Kas butų Įkvėpę mane?....

Išgirdo pasaulis jau balsą 
Širdies mano meilės pilnos, 
Jau žino jog tu tik gražiausia, 
Myl’ tave iš mano dainos....

Adonis.

(Tąsa iš pereito num.)
Keidė: Na o kam tau jų prireikė?
Džiovas: Nugi taip sau netyčia susi

ėjau, susidūręs su senu pažystamu, Balu
čiu. Visi prie vieno stalo Kurhauze sė
dėjom !

Styvis: Dac na ting. Mes tau turim big 
surpraiz. Gali pasveikint Frenkį, ba jis 
jau kaip ženotas su Ene!....

Džiovas: Well, Frenk, te tau skverną, 
ir tu Įstoji į musų lainę; linkiu tau kad 
turėtum ką vežiot abiejose savo mašinose!

Rozalija: Ale butum matęs kokių fo- 
nių buvo. Ta kreizė įsiklepojo į tą ponai
ti, ir veikdama purtosi, nors mes priro- 
dėm kad jis paenia iš bomų gengės.

Džiovas: Sei, mama, atsargiau kalbėk 
apie tą ponaiti. Jis irgi paeina iš aukštų 
ponų. Su jais iš vieno baksuko cigaretus 
ruko.... Kur Enė, tegul ir ji išgirsta ką 
aš mačiau.

Rozalija: Tai jis nepriklauso prie to 
“Ekscelencijos” gengės?....

Džiovas: No, no, jis yra ryl hai klas 
džentelmonas, man tą Balutis pasakė.

Rozalija (Keidei pakuždom): Kad tai 
suskei ir pasisekė su tokiu susikventyt... 
(Visiems) Anyvei, aš misliu kad jis ne 
jai vaikinas, o prie to čia piršlybos užbaig
tos. Nėra ko jai nei pasakot.

Džiovas: Ale vistiek, kur ji, aš noriu 
kad ir ji žinotų su kuo aš susipažinau....

Pranas (nusigandęs, nerimsta, žiūrinėja 
į Džiovą ir Į Onos kambarį, kiša Džiovui 
Į dantis cigarą): Tuščia jo, kam tu čia 
pasakoji, mums nesvarbu kas jis yra.... 
Ji jau parašė jam laišką, jau jis perskaitė, 
ii- su juo pabaigta: ar jis geras ar blogas 
jai jau nerupi....

Keidė: Ale tai smart vaikinas, susipa
žinęs1 su Ene nesakė kas ijis toks, turbut 
norėjo patirt ar Amerikos. merginos va
žiuoja į Lietuvą jieškot vyrų su turtais 
ir dideliu vardu....

(Frenkis susimaišęs ir jai įkiša Į dan
tis cigarą. Ji meta, spjaudo.)

Styvis: Matai kaip gali pažint kuris ge
ras ir rič vyras: katras visai nesigiria 
apie save.

(Pranas ir jam įkiša cigarą Į dantis.) 
(Pbanas priėjęs prie Marės ir Jono 
ir sketeriodamas rodo kad sulaikytų 
anų kalbą apie Ponaitį.)

Džiovas: Ar tai su jūsų laišku aš suti
kau tarnaitę jieškant to ponaičio? Ot 
kreizė, parodžiau kur jis buvo.... Aš no
riu kad Enė prie jo stikytų, nais vaikinas’.

Pranas (grūda Džiovui kitą cigarą): 
Šarap tu, gana jau, tegul ji sau miega. 
Rytoj mes išvažiuojam.

Džiovas (trenkia cigarą Į žemę):- Dont 
bader my! Pirmą sykį Lietuvoj sutikau 
bunčių tikrų džentelmonų tai noriu išsi- 
kalbėt kiek tik mano pilvas neša! Iki iš
važiuosim iš čia, abečiu aš susipažinsiu su 
visais Lietuvos diplomatais, o gal dar ir 
prezidentą pamatysiu! Tai mat ne jus! 
Vasarą jie visi čia suvažiuoja.

Keidė: Na, koman, papasakok kas jis 
toks. It’s interesting....

Džiovas: Pašauk Enę tai papasakosiu.
(Keidė eina į Onos kambarį, Džiovas 
paskui ją.)

Pranas: Šarap, nesakyk jai nieko.... 
(Bando sulaikyt Keidę, bet ji praeina.)

Keidė (pažiurėjus kambaryje gryžta): 
čia samting fani: (moja visus artyn): Ko
man, žiūrėkit, ar aš akla ar ką: Enės vi
sai nėra!....

(Visi subėga Į kambarį, -Keidė atsine
ša iš ten raštelį, skubiai perskaito):

Keidė (skaito): “Jus norėjot mano pra
žūties, ir sulaukėt. Nesimatysim dau
giau. Ona”.

Marė (surinka): Vajėzau! (ir nualp
sta. Rozalija, Styvis ir Jonas gaivina ja. 
Visi sumišę.)

Keidė (pagriebus už rankos Džiovą, nu
sigandus, akis išvertus.): Džiou.... ake
čių...... Nedykai nabagė taip kankino
si.... Bėgkim pas vandenį kuogreičiau-j 
šia.... Per langą išlipo.... .<___ ____

Styvis (kvatodamas): Ne pas vandenį, 
apžiurėkit, gal kur už bušių su tuo ponai
čiu deitą turi ir iš jūsų juokiasi....

Rozalija: Tu šarap su savo rodą! Bėg
kim prie tilto.... kad nespėtų! Ne fone? 
šitaip mergaitę iš proto išvaryt!

Marė: Bėgkim,‘bėgkim pas vandenį... 
kur mes ją rasim?....

Keidė: Tik visi kyp maut šat; kad iš
girdus mus atbėgant nepasidkubintų...

(Visi bėga laukan. Marė aimanuoja):
Marė: Vaikeli, mano vaikeli, ko mes 

tave Į tą Lietuvą vežėm, kibą tik smerčic 
jieškot....

Styvis (Frenkiui): Dont vory, Frenk 
ji tik mus fulina. Aš mergas žinau!

(Vieni veda Marę, kiti šiaip skubėda 
mi, išeina;)

(Uždanga).

ATIDENGIMAS ANTRAS 
(Trečio akto)

Vaizdas: Pajūris arba takas per mišką 
Nakties laikas.

Scena 1.
Nusiminęs, Ponaitis lėtai eina.

Ponaitis (liūdnai): Onute mano bran
giausia. ... nejaugi, po visko, tu man tik 
tokį laišką parašyt galėjai?.... Kur iš 
tvarumas' kur duoti prižadai, kur tav 
meilė ir prisiekavimai man?.... Negy 
venimas man .be tavęs.... Nei mano mok 
slas, nei skaisti ateitis, nei pavedami mar 
turtai nesulaikys manęs nuo mirties šal
tose juros bangose.... Ak, kad nors at 
sisveikint su tavim galėčiau.... bet mar 
uždraudei pas tave ateiti.... (Rustai 
desperatiškai): Bet ne! Neverta tu dau 
giau mano akyse būti, nenoriu tavęs pa
žinti už tokį tavo dvasios silpnumą, kač 
negalėjai palaukti iki ateis laikas su ma 
nim apsivesti.,.: Parsidavei save už,ant 
šaltus dolarius, nustumdama mane Į pra- Į 
žūtį.... O, jus Amerikietės, Amerikietės, 
jus žmogui tik mirtį atnešat: pasityčioję 
iki valei, už dolarius savo meilę parduo
dat.... (Pauža. Vėl švelniau.)

Ak, kam a’š ją baru..... Nelaiminga? 
mano padėjimas, sukaustytas aš prižadais 
aš pats kaltas kad jai neišpasakojau save 
paslapties.... Onute mano, Onute, ne
girdėsiu daugiau tavo žodelių, nes vanduo 
man ausis užguls; nekalbėsiu tau meilių 
kalbelių, nes ‘bangos mano burną užda
rys. ... Neregėsiu daugiau tavo akelių 
nes vanduo mano regėjimą išims.... Ras 
Ras ryte žmonės mano lavoną išplautą į 
krantą, ir tuo nusileis uždanga mano trum 
pos, nelaimingos meilės.... (Sujuhdr 
staiga) Bet kas čia ateina?.... (Pasi
slepia už medžio).

(Bus daugiau)

Laiškas
Musų draugijos tikslas 

i auklėti ir šviesti jaunimas 
katalikų ir Lietuvių dva
sioje.

Kadangi mes atskirti nuo 
Lietuvos, okupuoti Lenkų, 
;ai musų darbas labai pa
maži žengia pirmyn.

Lenkai nesigailėdami nei 
oinigų nei vikrių Varšavie- 
čių mokytojų stengiasi jau- 
momenę ištautinti ir savo 
Įvasią įkvėpti. Steigia Len
kiškas mokyklas, draugi
jas, skaityklas, ir tt., kas 
Įal Amerikiečiams žinoma 
š laikraščių. Musų kraš
tas labai nukentėjęs nuo 
lidžiojo karo ir dar nespė
jome atsistot ant kojų ir 
pagerint sunaikinti ūkį ir 
usistiprinti.

Kovojame Įtempdami vi
jas jiegas su savo priešais 
autintojais, kad musų jau
ninas nenueitų su jais. Ko- 
za neapsakomai sunki, nes 
■■rūksta medegos, neturim 
užtektinai knygų ir laik- 
■aščių. 'O musų svarbiau- 
i ir stipriausi ginklai yra 

knyga ir laikraštis, bet jie 
abai sunku įsigyt, nes la
bai trūksta lėšų, ir esame 
priversti prašyt brolius A- 
merikiečius pagelbėti.

Nuoširdžiai prašome pri
austi mums dorų knygų ir 
‘Dirvą” ir padėti mums ap- 
išviesti ir turėti platesnes 

i pažiūras i pasaulį, labiau 
pažinti Lietuvybę ir ją my- 
etL

Pirm. M. Grybauskaitė.
Antrašas:

Lit.. T-wo Sw. Kazimierza 
w. Datyniani, 
poezta Nowo-Swięciany

Poland.

Nuo Redakcijos, Štai ge
ra proga Datinėnų kaimo, 
Nauj. Švenčionių parapijos 
piliečiui parodyti savo ge- 
•ą širdį savo vientaučiams 
ižrašant jiems “Dirvą” —- 
tž $3.00 metuose padarysit 
lietelį apšvietos darbą. Ku
ris prisius $3 jo vardas bus 
paskelbtas “Dirvoje” ir jo

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Raukius rei
kalingiausių žodžhj 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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Įgaliojimai
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, patvirtinama Lietuvos 
Konsulate, ir paruošiama gatavai 
persiuntimui. Nelaikykit savo da
lių neužbaigtų."DIRVA"

6820 Superior avė. Cleveland, O.

vienkaimiai gaus pasiskai
tyti "Dirvą”, 'kurios taip 
pageidauja. Nepagailėkite 
jiems!

Kas nori pasiųsti jiems 
knygų gali siųsti iškirpcla- 
mi ir užlipydami ant siun
tinio viršuje telpanti jų ad
resą. Už svarą knygų už- 
lipykit 10c stampomis ir 
nueis. Nesiųskit komunis
tiškų, nes jos vistiek bus 
pašte išmestos.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos”

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.

i 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.



VILNIEČIAI PRAŠO
KNYGŲ IR 
“DIRVOS” Baltijos Aras

Iš Lietuvių Prietikių su Vikingais XI šimtmetyje
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(Tąsa)

Einaras, žinodamas jog pas ji vieši 
Švedų pirkliai, gyrėsi buvęs Žemaitijoj, 
daug žmonių išžudęs, gerai prisiplėšęs, net 
patį Kanutą apgavęs ir savo vyrams ma
žai atsilyginęs, kas jam davę daug naudos.

Pamatė Kastys kai prieš jį stovinti 
Nida staiga nutirpo, išbalo.... Suprato 
jis jog jo mylimoji pažino jo akis, ir ją 
nuoganda apėmė.... Bijojo del savęs, bet 
dar labiau bijojo kad Hakui (kaip ji jį ži
nojo) neištiktų pavojaus. Ji dabar žino
jo ko jis gryžo, ir reikėjo galvoti kaip iš
bėgti. ... Tiek ji apie jį svajojo iki šio
lei, bet kai vyras gryžo nieko nepatyrė 
apie jį. Dabar jis čia, jos svajonės išsipil
dys, tik reikia rasti kaip pabėgti....

“Pirklys” pradėjo rodyt daugiau mo- . 
teriškas prekes, ir Einaras neturėdamas 
kantrybės nuėjo savais reikalais, palikda
mas žmonai apsipirkti ko jai reikia.

— Ar gatava bėgti? ir neatsakyk ki- . 
taip, Nida, nes aš tik tam parvykau.........
Kur kūdikis? Imkim sykiu....

Nida pabalus negalėjo kalbėti, ir til< , 
po valandėlės prabilo:

— Kūdikio nėra.... mergaitė mi- j 
rė.... Ar gana turi vyrų jeigu Einaras 
pajutęs apsups tave?

■ — Neturi pajusti ir ilgai negaišuoki
me. Aš jo pėdas supyniau, jei vysis ta-' 
ne tenai kur mes plauksim. Laive yra tau 
reikalingi šilti apvalkalai, neimk nieko ir 
jis nenužvelgs....

— Kur mes keliausim? — klausė Ni
da.

— Žemaitijon, skersai Baltiją, — at 
sakė Kastys.

Nebuvo jai ki^o , apsimąstymo, ji ti’ 
baimėje rengėsi1'bėgti'ir laukė nakties.

Rudens laiku naktis greitai ateina, be' 
šiandien taip ilgai jos nesulaukta....

Sutartoje vietoje, pakrantėje, nakt' 
laukė Kastys Nidos, bet jo draugai milži 
nai nuėjo jos patikti prie pat durų, su ta 
minčia kad jeigu pajutęs vyras ją išeinant 
sumanytų pasekti, jie butų gatavi jį su
laikyti ar kaip kitaip....

Naktis buvo lietinga, vėsi ir tamsi 
Visas vaikščiojimas atlikta beveik apsi- 
čiupinėjant. Bet tų laikų žmonės tam ii 
alkis turėjo, taigi Nida atrado Kastį pa
skirtoje vietoje, ir už valandėlės jau ji< 
buvo laive....

Anksti rytą, Einaras pakilęs ėmė pa 
sigesti savo žmonos, bet ilgai nepagalvoji 
apie pirklius, nes jie turėjo išplaukti ank 
sti prieš vakarą, o su Nida jis dar vėla: 
vakare matėsi. Vienok netruko ir apie 
tai prisiminti ir leido jis laivus vyti “Šve 
dus”, tačiau savo nelaimei nei vieno laive 
nepaleido į ten kur link jo apgavikas iš 
keliavo.

Dabar šis žmogus pradėjo ką toki, 
prisimindinėti: prisiminė Roeskildą, As 
tridą, jos dovanas, Nidos graudžias aša 
ras laike jos išsivežimo, dasiprotėjo jog 
prievarta ją gavo, jog Astrida turėjo prie
žastį tą mergaitę jam slapta atiduoti, tai 
gal but jos mylimasis jos jieškojo ir sura- : 
do.... Dar baisesnė viena mintis jį pa- į 
ėmė: nejaugi jo žmona ruošėsi pabėgimui ; 
ir net savo kūdikį nužudė kad lengviau ’ 
butų vienai pasprukti ?.... Kaip ištiesų 
buvo jis niekados daugiau nesužinos. Jis ] 
dabar drąsiai ją įtarė kūdikio nužudyme. 1 
Pats tik pasipurtė šiurpuliu pagalvojęs jog ; 
gerai kad pats išliko gyvas....

Nida nusiklausė Kastį su milžinais 
kalbant kokia tai kalba.

— Kokia kalba jus kalbatės? — tei
ravosi 'ji.

— Savo kalba, Žemaitiška, — atsakė 
linksmas Kastys. — Vykstam Žemaitijon, 
ten ir tu turėsi išmokti musų įkalbos....

— Tai tu ne iš Švedų kilęs, kaip iki 
šiolei as maniau?

— Ne, aš ten tik nuvežtas buvau ka
da Vikingai mane pavogė.

Plėšikų Naguose
Jura yra didelė ir joje papuolęs žmo

gus pasijunti lyg šiaudas išmestas ir blaš
komas bangų, kurios lengvai gali praryti. 
Vėjas buvo didokas ir nešė į rytus, todėl 
kelionė buvo lengva, bet varginga, ypač 
Nidai, kuri nepratus prie vandenų. Jų 
laivas buvo vartomas ir mėtomas rudeni
nio vėjo ir nabagė pabėgėlė iš pat pirmos 
dienos pradėjo sirgti. Kaip ji troško grei
čiau pasiekti kokį nors kraštą ir pabaigti 
savo vargą, be prieš juos guli dar dauge
lis dienų kelionės. Tik vanduo ir apsiniau
kęs dangus tematyti, kas visą vaizdą da
ro liudnu, skurdžiu, nuobodžiu.

Kad ne bangose tai žmonių naguose 
tais laikais žmogus juroje galėjai pražū
ti. Į kelintą dieną jie artinosi Rugijos 
salos ir ten manė apsistoti atsigaivinti, 
nes kam galvoj kad tame laive plaukia pa
grobta keno tai moteris.

Bet dar toli nuo krašto ’būdami pa
matė kad juos kas tai vejasi — keletas lai
mi atseka paskui, todėl nieko geresnio ne- 
tieka daryti kaip tik skubintis į krantą ir 
gauti pagalbos arba pasislėpti jei tai bu
tų pavojingi žmonės. Juo greičiau jie bė- 
go tuo greičiau juos vijosi, ir dar nepasie
kus krašto buvo apsupti.

Apsupę, laivai varėsi juos su savim į 
krantą. Tai buvo jurų plėšikai iš Rugi- 
ios, atsimetėliai nuo Jomsburgo, kuomet 
ie nusileido Kanutui. Šitas būrelis buvo 
itkaklųs desperatai, atsidavę plėšimam? 
irtimų pakraščių mažų sričių ir nedideliu 
laivų.

Nors baimės apimta, kraštą pasiekus 
Vida jautėsi stipresnė, todėl pradėjo gerai 
lutėmyt kas aplink dedasi.

Kastys tuo tarpu galvojo ar išsiduol 
kas jis — jog yra garsusis Baltijos Aras 
— ar ne.... Ir tas ir tas mažai pagelbės 
taigi nusprendė užtylėti ir kovoti su savo 
priešais kaip stovi. Išsiduoti jog yra Ka- 
nuto žmogus bijojo,'nes nors jiems butu 
neatsargu su Kanutu žaisti, Kastys su
prato jog per juos galės patirti kad ta: 
buvo jis ir kur vyko.

— Kas ta moteris su tavim? — užrė
kė plėšikų vadas, Erikas.

— Mano žmona, — atsakė Kastys, ka
da matė Nidą į jį žiūrinčią ir lyg norinčią 
kad jis taip sakytų.

Erikas tuoj pareikalavo Kasčio išsi 
pirkimo, užmokant už save, Nidą ir sav- 
zyrus, bet iš kur jis nabagas tiek turt' 
urės?....

— Jeigu leistum mane, atvežčiau iš 
npirkimą, ir gana gausų, — pasiūlė jis.

Iš ’jo išvaizdos ir kalbos matė plėšiką’ 
kad jis nėra šiaip paprastas jurų bastv 
aas ir ne plėšikas, o iš moteriškos supra
to kad jie keliavo kur nors su tikslu.

— Palik mums savo moterį ir sugryž1 
bėgyje dviejų mėnesių laiko su išsipirki
mu, galėsi ją atgauti. Bet atvežk išsipir
kimą ir už save ir visus kitus, — įsakė 
žiaurus Erikas, matydamas kaip jo nelais 
vis myli savo moterišką keleivę.

Sutiko Kastys išsipirkti visus. Bet 
kur ims tur(tus? Pats nieko neturi, o gau
ti reikia, štai jam šovė į galvą mintis: i 
Žemaitija turtinga ir gausi — skubės jis ’ 
tenai, ir atsigabens ko reikia: apiplėš, at
ims nuo savo žmonių, bet gelbės savo my- ' 
limąją.... Niekados nepaliks jos nelais
vėje, pats į tokią nelaimę ją įtraukęs.

Plėšikai, būdami krikščionys, jį krik
ščioniškai prisaikino ir pasakė jog po po
ros mėnesių laiko jam nesugryžus su išsi-- ] 
pirkimu jo moteris bus nužudyta.

Išsileido nabagas atgal į tą šalį kurią 
vos nesenai atrado ir kuri vienatinė gali 
jį priglausti ir pagalbą duoti. Ar grob- 

I damas ar kaip kitaip, jis tenai pagalbos

DIRVA

dįff Manų dugnelis tavo lovelė, 
K Melsvas vandenėlis tavo patalėlis, 
/f Baltos bangelės tavo pagalvėlė....

I Tik išplaukus į atvirą jurą ji Kasčiui 
išpasakojo kad kūdikis mirė karštine, kaip 
paprastai daug kūdikių mirdavo tuose ne
civilizuotuose laikuose.

ras.
Kaip su Ardžiu ir Skardžiu? Juos tu

rėjo palikti nelaisvėje sykiu su Nida, ir 
jiedu pasižadėjo ją ginti ir saugoti, jeigu 
kartais tie sumanytų ją skriausti. Gud
rus buvo jiedu: kada vyko Į Falstero salą 
jie persitaisė j paprastus skarmalius ir nu
davė lepšiais, niekam tikusiais laužais, ku
rie j save jokią domę nekreipė. Buvo ir 
kitų didelių vyrų, ir visi maišėsi sykiu. 
Dabar irgi, likę kaipo paprasti vergai- 
lepšiai, jie užsilaikė ramiai, bet atidžiai 

į; saugojo Nidą.
Ne veltui jie laiką leido — jiedu gal

vojo kaip ištrukti iš nelaisvės, žinoma, su 
Nida, ir pradėjo palengva apsiuostinėti ar 
ar nepamatys plyšio pro kur bėgti.

— Mes galėtume sprukti j Jomsbur- 
gą, iš čia netoli, ir ten be baimės butume 
saugus ar net gautume progą gryžti j Že
maitiją pas musų vadą, — kalbėjo Ardis, 
patyręs jog galėtų gauti valtį.

— Ką kalbi! — sušuko jo brolis: — 
atsimink kad Kastys čia gryš, o neradęs 
musų atsisakys išpirkimą duoti ir plėšikai 
jį sugavę nužudys.

Tai buvo baisi teisybė, ką Nida išgir
dus nuo dabar uždraudė milžinams prie i 
jos arti prieiti kad kas nenužvelgtų jų šuo- j 
kalbiaujant, neš ištiesų taip gali būti, jie j 
gali su Kasčiu apsilenkti, o jei palauks I 
iki jisai gryš, visai laimingai galės parke- j 
liauti. , j

(Bus daugiau)

ALTIJOS ARAS bus gatavas knygoje SAU5 
dieną, taigi jau visai nedaug laiko teliko, 
bus nepaprasto didumo — 350 puslapių 

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

mamelės:
Kils kiti laikai! 
tiesą sako

VILNIEČIŲ MOKYKLA XX AMŽIUJE
— Mama, mama, tu brangioji, 
Ko taip dūsauji, .ver'ki: 
Kuomet sėdi prie staklelių, 
Ar ratelį kad1 suki?... Ar dalis sunki?...

Miels Joneli! imk suolelį,
Sėsk čionai arti,
Aš beverpdama mokinsiu:
B-a-ba, t-i-ti.... Mus dalis karti!....

Mus mokyklos uždarytos, 
Kaime tamsuma....
Šviesios tautos visos laisvos....
C-a-ca, m-a-ma.... (Moko taip, mamą);j.

Daugel metų spaudė Rusas; A 
Slėgė baudžiava;
Lietuva ilgai kentėjo....
D-a-da, v-a-va.... Bet tauta gyva.

Tie slėgėjai jau pražuvo;
Mums gi vis sunku....

,’at mokykis, miels Joneli:
G-a-ga, k-u-ku.... Buk geru vaiku! 

Kunigaikščiams musų buvo 
Lietuva brangi;
Nuo plėšikų vis ją gynė.... 
K-a-ka, g-i-gi.... Laisvė ne pigi.

Turi dirbti, turi šviestis 
ruk visi vaikai, 
Prie ratelio, prie 
j-a-la, a-i-ai....

Mokslo žmonės
Mus kalba sena,
Kad pasaulyj nėr gražesnės....
M-a-ma, n-a-na. ... Tamsumos gana!

r bažnyčioj suvaržyta 
lietuvio malda:
Svetimi ten viešpatauja....
’-a-pa, d-a-da.... Oi, sunki skriauda! 

Greitai slenka mano dienos....
Jau mirtis arti;
Tat mokykis, miels sūneli: 

R-a-ra, t-i-ti.... Tamsuma karti! 
’’rie mamytėš 'šio ratelio 
Mokslas nesunkus, 
Netingėsi tai mokėsi....
S-a-sa, u-s-us.... Busi tu šviesus!

Tėtis aria žemės sklypą....
Žemė ši šventa:
Tai tėvynė mus brangioji, 
š-a-ša, t-a-ta.... Taip ilgai slėgta....

Milžinai mus Vilniuj miega....
Viskas čia brangu:
Aušros Vartai, aukštas Kalnas..,. -
T-a-ta, g-u-gu.... But be jų ilgu!

Šis ratelis greitai sukas,
Siūlas ein ilgyn;
Uolus mokslas — didis turtas....
Z-a-za, y-n-yn... Žengk, sunau, šviesyn! 

1928-XII-ld. , Ksav. Vanagėlis.

Knyga visai baigiama spausdinti ir kas pas! 
prisiųsti savo Dolarį to vardas dar tilps knygoje 
leidėjo. Gali siųsti ir “Dirvos” skaitytojai ir m 
tytojai — visi gali būti “BALTIJOS ARO” leidėj

Išnaudokite šią progą ir bukite leidėjais ir šio: 
gos, kaip buvot iki šiolei daugelio kitų “Dirvos 
knygų. Jūsų vardas liks knygoje ant ilgų laikų, k 
kitos gentkartės knygą skaitys.

GAUSIT ANKSTI IŠKALNO

Dar pora įpenėsiu suvirs apysaka eis per “D 
o knyga bus gatava ne vėliau Sausio-January 1 5, 
nereiks numeris po numerio skaityti po dalį — s 
visą pabaigą — dar apie 100 pusalpių — perskail 
žinosit kaip apysaka baigsis, ir kodėl toks liūdnas 
kokis tik retose apysakose buna. Daugiausia apy 
baigiasi gražiai, laimingai, bet musų jurų karžyf 
Baltijos Aro ir jo mylimosios — likimas kito kis 1 
Verksit skaitydami, nes toks liūdnas galas turės i 
bint jūsų širdis . . .

NEUŽMIRŠKIT SAVIŠKIŲ!

“Baltijos Aras” bus tinkamiausia dovana ki< 
nam — jaunam ir senam, vyrui ir moteriai, moksl 
ir darbo žmogeliui, nes parašyta populiariška, vi 
suprantama kalba. “Baltijos Aras” nėra tai paf 
apysaka, bet ISTORIŠKAS veikalas, nušviečia anų 
sybės amžių dienas, kuomet Lietuviai dar buvo 
nys ir kuomet ant jų puldinėjo garsiausi tų laikų ši 
Skandinavai, jurų bastūnai, kurie buvo užvaldę B 
ir kaimyniškas juras ir žemes jų pakraščiais. Lie 
žygiai tuose laikuose, ypač juromis, yra visai nežj 
tik vienas Baltijos Aras, jaunikaitis'Žemaitis, pra 
bet jo dar visai jauno sparnai lieka pakertami ir 
siekia jis dar didesnės garbės po to kai sugryžta 
vo šalį. Nors tokių žmonių tais laikais buvo laba 
kalinga, bet Kastys ir jo mylimoji žūsta, kuome 
sugryžę pasirengia laimingai gyventi ir ginti savo i 
Del ko taip atsitinka rasit knygoje, tik paskubėk 
siųsti savo Dolarį.

Su pinigais siųskit ir aiškų savo vardą ir adreso

“DIRVA
6820 Superior Avenue Cleveland-
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R BADAS LIETU
VOJE?”

ĮSA NUO 1-MO PUSL.)

n •• • • u ,.Ikijoje supuvusių bul-| 
luvo tik 5 nuoš., šiau-i 
jietuvoj supuvimas sie- 
et 75 nuoš. Kai Klai- 
s krašte iš 1 ha gauta 
50 centnerių, Biržų ir 
lių apskrityse vos tik 
mtnerių. Tai bent skir
ts! Kainos taipgi skir
ls: vietomis 5 litai cen
ts, vietomis 17 litų.
lių rinkėjai yra apskai- 
id sudėjus krūvon visą 
ą, kviečių, miežių, avi- 
r žirnių derlių tai šių 
į derlius pęrneina per
lą derlių. Nors tas ir 

■butų, bet nukentėju- 
s ūkininkams iš to ma- 
lusiraminimas, nes nič

nieko dykai neduos, 
ir prisieina kreiptis Į 

šią ir rašyti laiškus A- 
kon.
'S nederliaus pasekmės 
ikentėjusioje Lietuvos 
je pradėję kilti grudų 
lonos kaina, o del paša- 
stokos atpigo gyvuliai 
25 nuošimčiais. Kada 
i laikas sėti žiemken

čius javus (rugius ir kvie
čius), nukentėjusieji ūki
ninkai matomai neišgalėjo 
pilnus laukus įsėti.

Einant prie išvadų tenka 
pasakyti kad bado visoje 
Lietuvoje nėra, bet atskiros 
Lietuvos dalys yra gana 
sunkiai nederliaus užgau
tos ir be valdžios ir visuo
menės paramos vargu Įs
tengs kitais metais ant ko
jų atsistoti: juk dar prisiei
na ištisą žiemą išsimaitinti 
ir pavasario sėjai prisiruo
šti. Lietuvos žemdirbių pa
dėtis nėra lengva: jiems 
rupi ar užteks duonos, ar 
bus sėklos pavasariui at
ėjus, ir del to jų prašymai 
Į atskirus atmenis ir orga
nizacijas yra verti rimto su
sidomėjimo; tie jų prašy
mai negali būti atmesti.

Lietuvos valdžia, Žemės 
Ūkio Rūmų padedama, e- 
nergingai organizuoja nu- 
kentėjųsiems ūkiams viso- 
kiariopą pagalbą, sėklomis 
ir kreditu. Kaip visados, 
jautri Amerikos Lietuvių 
visuomenė reaguos į tą ne
laimingą del nederliaus su
sidariusią Lietuvoje padėti 
ir pareitas saviškius kiek iš
galėdami.

NAUJU KAUNO TIL
TU STATYBA

ŽIAURI ŽUDYSTĖ ŠIAU-I Gelbėkit savo Automo- 
LIUOSE

ietuviška Valgykla
5824 Superior Ave.
ečiame Lietuvius atsilankyti 
:ą patogią valgyklą. Puikus 
pai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS į 

gęs Teisių Mokyklą Cumber- *:* 
d Universitete, darbuojas su 4* 
šių Ofisu advokato *
.nderson & Marriott t 
;08 Engineers Bldg. ¥ 
r su visais teisių reikalais 4* 
stuviai, Slavai, Lenkai, ir / 
s&i draugai kreipdamiesi tu- 

teisi neri) patarnavimą.

VINČA JAU PROFESI- 
JONALAS

Lietuvos kumštininkas J. 
Vinča pastaru laiku nete
ko savo amatoriaus teisių 
ir tapo profesijonalu kum
štininku dalyvaudamas pa
starose muštynėse su tulu 
Rolandu.

Amerikon jis atvažiuos 
irgi kaipo profesijonalas.

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Panemunės tilto darbai 
manoma baigti Gruodžio 15 
d., Slabados tilto — atei
nančių metų vidurvasarį, o 
Aleksoto tiltą — 1930 me
tais. Tokiu budu visų til
tų statyba manoma baigti 
dar prieš sutarties termi
nus.

Aleksoto ir Slabados til
tus stato viena Danų tiltų 
statybos firma, o Panemu
nės tilto statybą atstovau
ja broliai Ilgovskiai ir Ha- 
rofas.

Prie Panemunės tilto dir
ba apie 70 darbininkų, prie 
Slabados — apie 100, iš ku
rių 68 dirba vien tik prie 
betono ir žemės darbų; prie 
Aleksoto tilto dirba tarp 80 
ir 100 darbininkų.

Paprastam juodadarbiui 
moka nuo 75c iki 1 lt. 20c 
už darbo valandą; specia
listui iki 2 lt. 35c. Per die
ną dirbama 8—-10 valandų, 
taigi specialistas už 10 va
landų gauna $2.35.

Be to, prie tiltų statybos 
praktikuoja ir 'keletas Lie
tuvos universiteto studentų 
technikų.

Visi darbai atliekamą pa
gal moderniausius techni
kos rejkalavimus, nepapras
tai tvarkingai ir estetiškai.

“Banga’’.

Lapkričio 18 d. Šiauliuo
se įvyko slaptinga žudystė. 
“Amerikos!’ viešbutyje nu
žudyta to viešbučio savinin
kė ir jos tarnaitė. Nužu
dymas įvyko apiplėšimo ti
kslu. Policija dąjo visas 
pastangas žudystę išaiškin
ti, ir štai Gruodžio 4 d. po 
pietų žmogžudis buvo pa
gautas.

Jis pasirodė esąs nubau
stas 4 metams sunkių dar
bų kalėjimo už vagystes 
Panevėžyje ir Šiauliuose ir 
paleistas vienam mėnesiui 
atostogų sveikatai pataisy
ti. Jo vardas Bernatas Sky
stėms, 46 metų.

Jis prie piktadarystės pri
sipažino. Padaręs žmogžu
dystę, Lapkričio 21 dieną 
gryžo į kalėjimą, atostogų 
laikui pasibaigus. Pas nu
žudytas ypatas rado tik 150 
litų. Jis paeina iš Pagaiš- 
pilių k., Smilgių v., Pane
vėžio ap. Dabar jis randa
si Šiaulių kalėjime. “B.”

bilius nuo Sušalimo!

GALIONAS po $1.00.
Naujas plačiai išbandytas po 

visą Ameriką chemiškas išra
dimas Automobiliams nuo per
šalimo žiemos metu .— tai yra 
Y-W0RRY skystimas, kuris 
nešąlą prie jokiu mums žinomų 
šalčių ir nekaista prie papras
to automobilio karščio. Garan
tuotas nuo išgaravimo ir ne
pakenkia viduje nei viršuje jo-- 
kiai automobilio daliai. Vieno 
pripylimo užtenka visai žiemai. 
Kreipkitės pas P. Vasiliauskas

6820 Superior avė.

“NAUJAS RIMBAS” 
didelis, sū daugybe paveikslų, 
juokingą dainų, gražiausių 
juokų. Būtinai jį pamatykit. 
Prisiųskit 10c ir savo antrašą, 
o “Rimbas” tuoj bus pas jus.

“RIMBAS”
1 Bateman Pla.ce

So.' Boston, Mass.

i
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje 

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : M

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Jenerališki per kraustyto jai, vinduotojai ir ataty- 
ojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 

kuojam, isleidžiam ir sukraunam.
400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

a^'bartkiT"j 
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas < ❖ 

Fotografas 1 
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES $ 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. * 

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti ❖ 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- į 
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 f o- Ž 

tografijas visokių kitų traukimų. ❖ 
1197 E. 79th St. Cleveland Į 

“Studija su dviem parodos langais” į- 
— Telefonas Randolph 3535 — ¥

W’*!‘4**J*,i**F*lMi**F*b’F**MI**F*><**>*F*F‘I**>*F‘F’F*F*>>F*F*>*F*F*F*>F'F»>*M**>*I**><*«i««J««J«»j^..>į
>>F*>F4»^^H*<4<**M-*F<*<*<**>»F‘F<*<*<**F^H*<*^F*>*F*H**? ‘>*!^<**?*5*‘F’>*>*:*»M**>»F*i

SERGANTI ŽMONĖS Į
LIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI t 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. *
Dr. Smedley, garsus Specialistas *£ 

su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- *? 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 

••ujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, į. 
skilvio ir vidurių negerovių, uuua i. *> 
gų ir kitokių su tuo bendru. X

Egzaminavimas su X-Ray mašina 4* 
ir kitais budais yra beskausmis ir T 
tokis tikras kad negalima padaryti 4* 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- 
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi X 
išegzaminuoja. 4»

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit> nes musų laikais beveik vi- ¥ 
sos ligos yra išgydomos. *f

leigu jus turite sifili, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot į* 
tinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys. <•
Dr. Smedley taipgi turi specialius, vaistus del gydymo gilių ir nu- X
mintus kūno organus. ... . . T
diskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems. *

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į
0406 Euclid Ave. Kampas E. 105th St. Cleveland į

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

PIENINIŲ LIKIMAS
Lapkričio mėnesį įvyko 

Lietuvos pieno perdirbimo 
bendrovių sąjungos narių 
visumos susirinkimas, ku
ris susipažinęs su sąjungos 
būklė, nutarė' ją del didelių 
nuostolių likviduoti.

Pieno perdirbimo sąjun
ga įsisteigė 1928 metų pra
džioje ir perėmė- savo ži
nion iš Lietuvos ūkininkų 
sąjungos pieninių skyrių 
su visais to skyriaus piene 
produktų statytojais. Bet 
sąjunga savo statytojų ne
sugebėjo' tinkamai sutvar
kyti.

Sąjunga ant popieriaus 
skaitė jog ji turi apie 60 na
rių, kurie žadėję reguliariai 
statyti sąjungai pieno pro
duktus. Bet faktinai tai ir 
dešimties tikrų narių nebū
tų galima sudaryt.

Paskutiniu laiku sąjun
gai statė pieno produktus 
maždaug apie 18 organiza
cijų. Pristatomų pieno pro
duktų kiekis buvo nedidelis. 
Iš to sąjunga per septynis, 
mėnesius turėjo maždaug 
apie 10,000 litų pajamų. Iš- 
laidų per tą pat laiką vien 
tik savo aparatui išlaikyti 
sąjunga turėjo per 35,000 
litų. Prie šių išlaidų buvo 
dar kitų lėšų, ir sąjunga 
turėjo likviduotis. “L.A.”

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

vienas galį susirišti neatmezgiamu 
ryšiu su tolima tėvyne Lietuva. Ge
ras laikraštis tai kaip veidrodis: ja
me gyvai, teisingai mirga dienos 
įvykiai.

Jei nori žinoti kas dedasi musų 
tėvynėje Lietuvoje, už $1.80 išsira
šyk metams puikų laikrašti “TRI
MITAS”. Tai nepartinis, gražiai 
leidžiamas ir Įdomiai redaguojamas 
Lietuvos Šaulių laikraštis.

Jame 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
ne dedama ir laikraštyje.

Tuoj siųsk pinigus ir gausi tą 
juikų laikraštį. Taip pat išrašyk 
‘Trimitą” ir savo giminėms arba 
irikalbink juos išsirašyti.
Kaina Lietuvoje §2 knygutės : 8 lit. 
Jžsienyję: 52 knygutės $1.80.

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

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

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 
Zimenman, Notary, 1406 E- 
105th st.

'Apyskaita stovio “Society for Savings in the City of 
Cleveland”, Ohio valstijoje, pirm pradėjimo biznio 

Sausio 1, 1929.

TURTAS
Pinigai Rankose ir kituose Bankuose ....§10,155,666.55 
United States Valdžios Bonai ............4,355,225.76 
Miesto, Valstijos, Gelžkeliu ir kiti bondsai 43,006,272.29 
Paskolos užtikrintos Pirmu Mcrtgečiu
ant Real Estate .............................................36,760,060.02
Paskolos užtikrintos Bondsais ir Stccku ....9,652,085.36
Real Estate, Banko Budinkas ..........................1,250,000.00

Viso ... ............. §105,179,309.98

ATSAKOMYBĖ
Perviršio Fondas .......................$7,250,000.00 
Nepadalinti Pelnai ........................404,256.83 
Rezervas Taksams .........................  194,418.37 
Žmonių Depozitai .......................97,330,234.78

Viso ....... .............. $105,179,309.98

Incorporated

in the City of Cleveland 
PUBLIC SQUARE

DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į TAUPYMŲ BANKĄ

©

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau draugių, Ane

lę Patynskiutę (Liudvikiu- 
tę) ir Pauliną Kambilevi- 
čiutę (Aurilukę), abi iš Pla- 
sapninkų- kaimo, Butrimo
nių par. Girdėjau gyvena 
Clevelande. Malonu butų 
pasimatyti. Meldžiu atsi
šaukti arba žinančių pra
nešti.

Katrė Lisauskiutė 
5615 Linwood av. Cleveland

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

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

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
4952 Broadway Cash mėsinyčia. 

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

SIŪLAI
Grynos Vilnos siūlai Mezgimui ran
kom ir Mašina, taipgi Skurlių siū
lai. Užsakymus siunčiam C. O. D. 
Apmokam persiuntimą. Reikalaukit 
dykai sameplių. «.

CONCORD WORSTED MILLS 
Dept. C-27 West Concord, N. H.

pražuvęs
Daugėlas pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku 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-' 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

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

Didelė tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P bar macai Co., Saint

f Louis, U. S. A.

K. E. YOCHUS
6907 Superior Ave.

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

nos tam darbui:
Vyrams

Vyrą siutai išvalyt ir 
išprosyt tik $1.40

Vyrų kelnės išvalyt ir 
išprosyt 50c

Siutas prosyt 45c 
Kelnės prosyt 20c

Moterims
Moterų fur coats išva

lyt ir išprosyt 1.50
Šilkinės dresės išvalyt 

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

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namų 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).

! Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
$30.0 iki $1500 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei- ( 
kalais prašome kreiptis

Į 1306 EAST 68TH ST.
j Rand. 6729.

“DIRVA

Cleveland, O.

NEUŽMIRŠKIT
SAVIŠKIŲ

DIRVA .yra mėgiamiausias lai!

dalyse. Neužmirškit saviškiu gy
venančiu ten kur sunku laikraštis
gauti. Suteikit jiems sį naudingą,

se pralinksminsit visa kaimą. Ka-
nadon kamuoja tiktai $2.50. Kitur
visur $3.- Pusei metu pusė kainos;

£iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimmi>!iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(imiliig

rastis Lietuvoje, Kanadoje, Brazili
joje, Argentinoje ir visose pasaulio

pilną gražių skaitymų laikrašti, o
jie jums atsidėkuos. Už $3 metuo

6820 Superior Ave.

PRANEŠIMAS PUBLIKAI

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

Tikslas Cleveland Better Business- Bureau yra padi
dinti ir palaikyti visuomenės pasitikėjimą į 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)

g
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Rugs. 1 ( 
letūi rainuti 
ino'bilis Pun 
gavom atsil 
mankštini j 
mo. Paskui 
keliavom Pi

Kokį keli^ 
rėjom tai ra 
sidėjo moly 
po lietaus t 
dus kad maš 
zą bet fe šin 
Šoferis -papi 
o mes tai i 
drebam ir v 
mobilis iš vi 
tą, iš vieno 
tą. Kur ke 
šone didžiai 
dos mašiną 
kur aukštesi 
grėbę nesūri 
se gilios grel 
denio. Tik i 
sos baimės 
buvo veltui, 
Pasvališ, o n 
la ir mes gyi 
žiavom, kiek 
upių ii' upelii 
nas vanduo, 
pavasarį sni

Į Pasvalį j 
turėjom bain 
ją tiltą, taig 
žiuoti reikia 
nuklotu, tilti 
nusileidęšiže; 
kai karwjii 
upių patribii 
butų kiek .iria 
mašina davą 
re į vandenį 
kad išlipsite 
omą. Bet Šo: 
nojo kad po 
lentų ir mes 
tame šone up 
bėga į Svalg.

Pasvališ iš 
labai Žydiška 
pusėtinai pur 
tai jame nej; 
riškos dvasios 
se miestuose, i 
pravažiavom

Už Pasval 
sausesnis keli 
jo daugiausia 
svalio ir šiaii 
iki Biržų srit 
tesiekė. ■,

Pasirodė n 
žė, ten išlipi 
pasažįęrė, pai 
rietoį Neėr 
landos ir jai 
žuose, kur ir 
laikiną tiltą 
per upę būda 
mentinį tiltą.

Jau buvo 
karo kai pa 
ir namus “D 
lo Vąšiliausi

Jau buvo t 
radom mieste 
aiškino jog 
elektrą, bet, 
ją nuo 9 vai. 
beveik tada 1 
gulti.

Inėjom į V; 
mūs ir praši 
Jie jau žinoje 
vo, neš visą v; 
mes tįk paski 
se prieš ,.išva



Gert. Spragilo Kelionė
po Lietuvą

(Tąsa.)
Biržuose

Rugs. 1 d. (Tąsa). Ke
letui minu tų sustojo auto
mobilis Pumpėnų rinkoj, ir 
gavom atsikvėpt ir prasi-: 
mankštint po ilgo sėdėji
mo. Paskui vėl sėdom ir 
keliavom Pasvalio linkui.

Kokį kelią Į Pasvalį tu
rėjom tai neduok die: pra
sidėjo molynė, o kadangi 
po lietaus tai vieškelis sli
dus kad mašina ne tik džia
zą bet ir šimi pradėjo šokt. 
Šoferis papratęs, kas jam, 
o mes tai ir juokaujam ir 
drebam ir visaip, kai auto
mobilis iš vienos balos i ki
tą, iš vieno šono kelio i ki
tą. Kur kelias žemas ten 
šone didžiausi ežerai, ro
dos mašina ims ir Įšoks, o 
kur aukštesnis baisu kad 
grėbę nesuvirstume, šonuo
se gilios grebės pilnos van
denio. Tik musų laimė, vi- 

. sos baimės ir drebėjimai 
buvo veltui, nes pasirodė 
Pasvalis, o mašina dar čie- 
la ir mes gyvi. Kur tik va
žiavom, kiek matyt laukų 
upių ir upelių visur tik vie
nas vanduo, upės tai kaip 
pavasarį sniegą paleidus.

Į Pasvalį įvažiuojant vė1 
turėjom baimės: stato nau
ją tiltą, taigi į miestą įva
žiuoti reikia laikinai lentų 
nuklotu tiltu, o tas tiltas 
nusileidęs -žemyn ■ į .vandenį 
kai karvės pilvas. Jeig-u .ffie 
upių patvinimas gai tiltas 
butų kiek matyt, bet dabar, 
mašina davažiavus kai nė
rė į vandenį tai mislinom 
kad išlipsim tik pas Abra
omą. Bet šoferis ir čia ži
nojo kad po vandeniu yra 
lentų ir mes atsiradom ki
tame šone upelio kuris su
bėga į Svalę.

Pasvalis išsyk pasirodė 
labai Žydiškas miestas ir 
pusėtinai purvinas. Kode! 
tai jame nejaučiau Lietu
viškos dvasios, kaip kituo
se miestuose, nors per jį tik 
pravažiavom be sustojimo.

Už Pasvalio prasidėjo 
sausesnis kelias, matyt li
jo daugiausia tik tarpe Pa
svalio ir Šiaulių. Pasvalio 
iki Biržų sritį mažai lietus 
tesiekė.

Pasirodė neužilgo Pabir
žė, ten išlipo viena musų 
pasažierė, pasidarė daugiau 
vietos. Neėmė prisės • va
landos ir jau buvom Bir
žuose, kur irgi reikėjo per 
laikiną tiltą įvažiuot, nes 
per upę budavojo naują ce
mentinį tiltą.

Jau buvo 7 valanda va
karo kai pasiekėm Biržus 
ir namus “Dirviečio” Povi
lo Vasiliausko tėvų.

Jau buvo tamsu kai atsi
radom mieste, ir mums pa
aiškino jog miestas turi 
elektrą, bet,- sako, uždegs 
ją nuo 9 vai. vakaro, taigi 
beveik tada kada visi eina 
gulti.

Inėjom į Vasiliauskų na
mus ir prašom nakvynės. 
Jie jau žinojo kas atvažia
vo, nes visą vasarą laukė, o 
mes tik paskutinėse dieno
se prieš išvažiavimą tega-

lėjom apsilankyt.
Vasiliauskai yra iš žy

mesnių Biržų piliečių, turi 
dažymo ir 'vėlimo dirbtuvę 
turi išbudavoję ‘Žvaigždės’ 
teatrą, paskirą budinką, į 
■kurį telpa apie 300 žmonių. 
Tame teatre paprastai ro
doma krutami paveikslai 
arba kino, kaip Lietuvoj 
vadina, o šiaip teatralės 
trupės nuomuoja arba ren
giama koncertai Lietuvos 
artistams.

Jau buvau pasiilgęs “mu- 
vinpikčių”, nes nuo išvažia
vimo iš Clevelando nebu
vau matęs, nenuėjau nei 
Kaune, nei Klaipėdoj, taigi 
nuėjau pažiūrėti. Publikos 
suėjo pilna, nes buvo šeš
tadienio vakaras. Bet Lie
tuvoj Amerikiečiui muvin- 
pikčiai nepatinka dėlto kad 
reikia net trimis kalbomis 
parašus skaityt: Lietuviš
kai, Rusiškai ir Vokiškai. 
Pirmiausia pasirodo viena 
kalba, paskui antra, pas 
kui trečia. Jeigu trumpas 
užrašas sudeda tris į vieną 
bet . jeigu ilgas ta'i ir sėdėk 
iki trys kalbos persimaino.

Biržuose, kaip ir visoje 
Lietuvoj, rodo Vokiečių ir 
Amerikos filmas.

Visą tą biznį veda pats 
Jonas Vasiliauskas su sū
num Voicenu. Kitas jų sū
nūs turį mieste savo biznį 
duktė ištekėjus už 'karinin
ko, Kapitono Koškulio, irgi 
Biržiečio, jie- stoid Klaipė
doj. .Sūnūs Jonas yra Kau
no operos balete šokikas, o 
du sunai Amerikoj: Roma
nas Bostone, Povilas Cleve- 
lande.

Išsikalbėjus, Vasiliauskai 
papasakojo kaip pergyveno 
bolševikų užpuolimo dienas. 
Tiesiog pragaras buvo, ir 
daugiausia del jų sunaus 
Jono, kuris, vaikiščių būda
mas, gelbėjo Lietuviams su 
raudonaisiais kovoti. Jisai 
buvo drąsus, žinojo visas 
landynės savo srityje, ir ap
eidavo visas bolševikų po
zicijas. Komunistai užsi
geidė jį sugaut ir nužudyt, 
bet vis neužtikdavo namie, 
už tai tėvus prikankino, se
serį ir motiną grąsino su
šaudymu ir tt. Laimė- kad 
jie ilgai neužsiliko Lietu
voje, butų daug barbariškų 
pėdsakų palikę. "

Radzvilų Pilis
Rugs. 2 d. Šiandien šven

tadienis, išėjom į miestą 
pasivaikščiot, bet į bažny
čias žmonių mažai atėjo. 
Oras buvo sausas, gal žmo
nės laukuose dirbo. Čia y- 
ra net keturių tikybų baž
nyčios: šalip katalikų, yra 
Kalvinų, Rusų, Žydų.

Apėjom šiek tiek miesto, 
paskui ėjom apžiūrėt griu
vėsius Biržų pilies. Tai sa
ko yra griuvėsiai kunigai
kščių Radzvilų, statyti 16, 
šimtmetyje. Tuo po pasta-, 
tymo Švedai sunaikinę.

Budinkas statytas iš ply- 
tė, labai storos sienos, ir 
pati budavonė ‘didelė. Kaip 
iš semi paveikslų matosi, ji 
buvo ne kaip senesnių laikų 
pilis, nes be bokštų, tik taip

sau tvirtas budinkas, trijų 
aukštų. Bet turbūt buvo 
būdavo ta senos pilies vieto
je, nes ten aplink apvesta 
ilgas gilus ir platus ravas, 
kuris buvo pilnas vandens 
kad priešai neprieitų. Per 
ravą turėjo būti nuleidžia
mas ir iškeliamas tiltas, 
kaip senovės pilyse buvo. 
Aplink budinką, vidaus pu
sėj iš revo yra aukštas ap
kasas, už jo sodnas ir patys 
palociai. Ta vieta dabar 
yra publiška. šiaurvaka
riniame sodno kampe yra 
po krūmokšliais durys į po
žemį, tik turbūt ten niekas 
neina, nes visai apaugusios 
krūmais ir net negalima da- 
sigauti. Kad kas išvalyti!, 
ir daugiau patyrinėtų tą 
požemį. Jame galėjo būti 
kareiviai ir sueiti pilies 
žmonės.

Iš to šono kur yra durys 
į požemį toliau guli Biržų 
ežeras, į pietus sueina su 
upe, taigi iš tos pusės gale 
jo būti saugus nuo priešų 
Bet iš kito šono kur yra tas 
gilus rėvas jo reikėjo irgi 
apsisaugojimui, todėl buvo 
prileidžiamas vandenio iš 
ežero.’

Apie tą laiką ar kiek pir
miau prasidėjo naudojimai 
parako, todėl nors ir taip 
gerai apsaugota nup priėji
mo, pilis ištolo buvo sušau
dyta ir suardyta. Galima 
pasakyti kad paraką .pra
dėjus naudoti turėjo išeiti 
iš mados ir geležinių1 šarvų 
dėvėjimas, nes , kulkos pra
dėjo juos peršauti, 'kas pir
miau kardu perkirsti arba 
vilyčia pramušti sunkiau 
sekdavosi-.
ft Šie griuvėsiai yrą vien- 
iš geriausių išlikusių visoj 
Lietuvoj, bet jie ir nėra se
ni lyginant su griuvėsiais 
Kauno pilies ar Vilniaus pi
lies. Po Lenkais esančioje 
Lietuvos dalyje ir Gudijoje 
yra užsilikę griuvėsių kitų 
Lietuvos kunigaikščių pilių.

. Po pietų, atsilankė pas 
'Vasiliauskus Mežanskas iš 
Kilučių kaimo, tėvas Cle- 
velandiečio Stasio Mežans- 
ko, ir užsikvietė pas save Į 
svečius. Važiuojam ir pas 
jį pasikieminėt. Vasiliaus
kų automobiliu pavėžėjo iki 
upei, bet toliau nebuvo ga
lima važiuoti, nes ir čia sta
to naują, cementinį tiltą. ' 
Upės vanduo pakilęs, taip 
smarkiai neša, bet nekurie 
važiuoja arkliais ir gana. 
Ir mus žadėjo taip pavežėt, 
bet tikrai nebūtum rizika
vę per tokį smąrkų vande
nį vežime plaukti.

Už upės tuoj kaimas, o 
per upę pereiti nutiesta, 
lieptas.

Po Pumpėnų kaimo, Ki 
lučius matėm antrą tokį 
kaimą kad purvyno iki ke
lių. Reikėjo pereit per vi
są kaimą iki kito galo, tai 
a'kmenais ir sausesniais pa
kraščiais šiaip taip per
ėjom.

Lietuvoje labai daug sta
to naujų tiltų, ir, kaip pa
sakojo, kožnas naujas til
tas turės savo pastatymo 
metų numerį, parodymui 
'kokiais metais ir kokia val
džia daugiausia tų reikalin
gų pagerinimų padarė.

Radom Mežanskus visus 
namie, net ir žentas buvo 
atėjęs mus pamatyti. Senis 
Mežanskas smarkus vyras J

kitados buvęs Amerikoj.
Čia tai gavom didžiausią 

jiaštą parvežti į Ameriką: 
Ikai pradėjo kraut paklodes, 
staltieses, abrusus ir ro- 
kuot kam kas, tai net plau
kai pasišiaušė. Tie nauji 
audeklai tokie sunkus....

Mežanskai turi Amerikoj 
du sunu, Stasį Clevelande 
ir dar vieną Chicago j. No
rėjo mus aplikt nakvot Ki- 
lučiuose, bet nebuvo gali
ma, nes rytoj ryte aplei- 
džiam Biržus. Atidavę la
bas dienas vaikams ir dova
nas jiems, išlydėjo mus at
gal per kaimą ir per upę ir 
vėl atsiradom Biržuose.

Rytoj ryte anksti aplei- 
sim Biržus ir turim skubė
ti į Kauną.

(Bus daugiau)

Babies love It
Nuo visu skilvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’S
Syrup

Pennsylvania 3249

Automobilių Taisymo 
Garadžius

Visokį automobiliai pataisoma 
kaip nauji. Duokit mums žinią 

arba atvežkit , čionai.

A. F. BAL ASAUSKAS
7030 WADE PARK AVE.

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye'Care” 
or “Eye Beauty” Book

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

Sako Merginos turi 
' Žinoti šitą V**Polisli 

M°PS

DO THREE floor clean 
ing jobs in one opera 
tion—dust, clean, pol 
ish'wijh die improvec 
triangular O-Cedai 
Polish Mop. Get one 
Prices, 75c, §1, $1.25

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

All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children’s Must ©role (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

FeeaS-mifit

Kalbėdama j mokines 
apie ypatišką hygieną, 
patyrus slaugę pasakė:

“Vienas iš svarbiausių 
merginos sveikatos daly
kų yra užlaikyti sistemos 
natūrali funkcijavimą.

“Reikia žiūrėti valgi ir 
normali manktšymą. Bet 
kada reikia, nėra -kenks
minga imti nujol, nes jis 
nesumaišo normalių kūno 
funkcijų. Ypatingai mer
ginoms, yra laikas kada 
nujol reikia naudoti. Iš
gerkit kas vakaras jo po 
šaukštą kelios dienos pir
ma laiko. Jis nesuteikia 
jokių suirimų.”

Kiekviena moteris gali 
naudoti nujol.

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

Liuosuotojas
Vidurių kuri 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE
JAUSI? TIK MĖTŲ

^Delicious
Ccfood

—yra tai 
tinkama kainą 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
'tooth paste

Large Tube ■

H

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

KRAFT CHEESE

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
1 “B” yra atsakančiai nutaikinta paduŠkai 

Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per | te tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernia 
išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį” I crifico ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kai 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati-1 pastarosios neišsisvertų į lauko pusę. Pa 
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu- Į Juškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervus 
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bėi • re yra stebėtinas sausinantis susitraukianti 
MOKĖTPaNEREIKIAe 

i Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
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.

NEBEVARTOK 
TRUSS 

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

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 
I Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 
I PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 

prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą ta;p 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa- 

į vidale ir paimtas drauge su ingrėdientais 
medikaleš mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo. 

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

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarę pri- 
I siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 

išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun- 
Į kias if senas patrūkimo ligas. 

NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ 
Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD gydy

mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
alką aplaikomos pasekmės, 

i Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 

| tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga, gyduole I 

I nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra, 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

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

į veikia, gali but lengvai išrokuotas, patemi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą,

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iS- 
i sitempiamos materijos “E”, kuris yra pritai- 
| kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu- 
, | mo jį derėt. Jo viduriš yra limpantis (nors 
i ° dong skiriasi nuo limpančio plastcrio), kad 
[ i Apsaugojus paduskaitę “B" nuo slankiojimo 

v u*' jt_įtraukimo nuo tam tikros vietos.
I I “A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 

a kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
i T muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 

& besislinkimo. ■ |

PLAPAOEKUDO
- through this 

OPENING

THE MM

1909

!5MADEADHESIVt 
T05WETHE 
PLAPAO-PAD 
HPMLYTOTHE ~ 
BODY. Km KEEPS 
THEPLAPAO COU- 
TtHUAUYATPUED 
AWWniM

medikalas. Kaip greit šis medikalas esti kunt 
sušildytas^ jis pasi 
leidža ir išeina pr< 
mažą skylutę, kuri V1 
ra pažymėta su raidt 
“C” ir yra' suimtai 
per mažas odos sky 
lutes, kad sudrutinui 
nusilpnėjusius musku 
lūs ir veikia ant už’ 
darymo skylučių.

“F” yra tai ilgasit 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi but prill 
pintas per hipbone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - worl 
dalies* išrokuojant 
kad davus reikalingi 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais <
Aš noriu jums pri- 

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

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą,—

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

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

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

Tr jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymą—

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

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsi 

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

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

__
^TETIW-ffifO 

PADAWMIATBMIP 
hut that am'

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block 3374, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimos.
Vardas.......... • ............ •••••••••T;....
Adresas .................... ...............
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėg. Plapao
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Kas Girdėt Clevelande-A.pie!inkese SPORTAS
6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Nepaprastas Programas 
ir gražus balius su pui

kia dovana

Šį nedėldienį Lietuvių sa
lėje bus nepaprastai gra
žus ir dideliu programų va
karas, suruoštas priėmimui 
artisto St. Pilkos ir 105 me
tų jaunikaičio Jurgio Skin
derio. I

Programas tuo bus nepa
prastas kad šalip pačių ar
tistų Pilkos ir Skinderio; 
dalyvaus įvairus vietiniai: 
gros Lietuvių Simfonijos 
orkestras susidedantis iš 26 
muzikantų, po. vadovyste J. 
Cižausko.

Dainuos solistė Št. Grei
čienė, Elena Grigiute, An
tanas Zdanis,

Gros du žymus muzikan
tai Jonas Žvairaitis ir Jur
gis Vaičiulis. Jie gros Jur
giui Skinderiui tinkamus 
senoviškus šokius, kazoką, 
ir kitokius.

Po programo bus šokiai, 
šokiams gros Vilkelio or
kestras.

Gintaro karoliai dovanų
Šiame vakare taipgi bus 

padovanota gintaro karo
liai 'kuriuos “Dirvos” re
daktorius parvežė iš Palan
gos savo lankymesi pereitą 
vasarą. Gaus juos Lietu
vaitė moteris ar panelė ku
ri laike šokių dėvės gra- j

L, A. generalio organizato-l 
riaus vietą. Kalbėtojai išsi-l 
reiškė gerų linkėjimų jąml 
tame svarbiame darbe.

Rengėjai ištaria ačiū šei
mininkėms ačiū už jų pa
sidarbavimą.

Artistas St. Pilka, ku
ris atlanko Clevelandą su 
Jurgiu Skinderiu ir duos 
juokingą programą Lie
tuvių salėj nedėlioj. Pra
džia 5 vai. po pietų. Da
lyvauja ir vietiniai.

Jurgis Skinderis, 105 
metų, kuris pergyveno net 
keturis Rusijos carus ku
rie Lietuvą smaugė, ir su
laukė paskutinio jų galo, 
o pats vis dar gyvena. Jo 
laiku mirė Nikalojus I, 
Aleksandras II, Aleksan
dras Iii ir Nikalojus II. 
Skinderis dalyvauja pro- 
grame “Dirvos” vakare 
nedėlioj, Sausio 6 d., su 
savo šposais.

žiausią suknią.
šitokias dovanas redak

torius matė dalinant mote
rims Palangoje, Kurhauze 
laike balių, kur grafas Tiš
kevičius apdovanoja ponias 
ar paneles už prašiausi pa
sirėdymą. Bet ten duoda 
dovanas ne gintarus, o šiaip 
blizgučius. Amerikoje to
kie blizgučiai nėra naujie
na, bet gintaras, dar iš Lie
tuvos, Lietuvaitei gauti yra 
•didelis dalykas.

Todėl; ponios ir panelės, 
pasiruoškite šiam baliui ir 
laimėsit dovaną kuri jums 
laikus ilgus, ilgus metus.

Salė atsidarys nuo 4 v., 
programo pradžia 5 vai., 
šokiai prasidės apie 7:30 v. 
Tikietai į vakarą 50c. vi
siems, keletas vietų po $1. 
Šokiams tikietai 35c.

Gimė mažiau. Garnys 
turbut nenorėjo dirbti virš
laikį 1928 metais, todėl Cle
velande gimė 1,301 kūdikių 
mažiau negu 1927 metais. 
1918 metais gimė 17,883 
kūdikiai. 1927 met. gimė 

'19,184, o 1926 m. gimė dar 
daugiau, 19,608.

Mirčių buvo 10,350, prieš 
9,492 mirtis 1927 metais ir 
10,136 mirtis 1926 m.

Influenza mirė 205 ypa
tos; nuo difterijos 102 yp.

Automobilių nelaimėse 
galutinas užmuštų skaičiusi 
pasidaro 237 ypatos 19281 
metais, arba 13 daugiau ne-1 
g'u 1927 m.

Tiktai apie 30 iš užmuš-! 
tų automobiliais buvo 
kai nuo 6 iki 16 metų 
žiaus. 
mušta

Naujos parapijos organi
zavimo prakalbos. Gruod. 
28 d. Collinwoode, Slovėnų 
salėj, įvyko Lietuvių kata
likų mitingas pasitarimui 
reikalingumo toje Clevelan- 
do dalyje tverti Lietuvišką 
katalikišką .parapiją. Žmo
nių susirinko gan skaitlin
gai. Iš susirinkusių kele
tas kalbėjo išsirerškdami 
jog čia būtinai yra reika
linga Lietuvių parapija ir 
kunigas. Visi-kalbėtojai nu
rodė jog nauja parapija ne
pakenks senajai Šv. Jurgio 
parapijai, nes Clevelande 
yra arti 20,000 Lietuvių, ir 
jų užtektų abiem parapi
jom, ypač kad Collinwoodo 
parapija butų nuo Šv. Jur
gio parapijos gan toli.

Mitingas buvo gan ra
mus, žmonių upas geras ir 
noras turėti pąųją parapi
ją didelis. Lėšų padengi
mui sudėjo $27 ir išrinko 
komitetą išdirbimui pro- 
gramo tolesniam veikimui. 
Neužilgo bus kitas mitin
gas tuo tikslu. Reporteris.

GANSONAS IMSIS SU 
BULL MARTIN ŠĮ 

PENKTADIENĮ
Jack Gansonas sugryžo iš 

Vew Yorko ir Bostono po 
keleto 'žymių laimėjimų ir 
pievelande šį penktadienį, 
Sausio 4 d., susikimba su 
šiauriu imtiku, Bull Martin 
iš Pittsburgo. Jiedu bus 
paskutinėj poroj ir Ganso
nas turės pasirodyt ką ga- 
'i prieš šitą smarkų bulių.

Gansonas New Yorke nu
galėjo senį Zbyszko, o Wla- 
dek Zbyszko stengėsi laiky
tis ir atsilaikė dvi valandas 
nuo Gansono smarkių ata
kų.

Bull Martin yra pasižy
mėjęs kitose valstijose, bet 
Clevelande dar neturėjo 
progos, todėl nori Įsiveržti 
ii’ stengsis nugalėti Ganso- 
ną.

Imtynės bus miesto audi
torijoj, pradžio 8 vai. Bus 
kitos dvi poros gerų imtiku.

Jurgis Skinderis Stasė Greičienė

“M
Tite o»

Pobli

Ohio

In the 
Canada 

JliitHuaii
-Ai

6820 S

2

1927 m. vaiku 
44.

Atnaujinkit prenumera- 
s saviškių Lietuvoje.

Pirmas Skinderio ir Pil
kos vakaras jau atsibuvo 
per Naujus Metus bažnyti
nėj salėj. Jų programas 
nedėlioj, Sausio 6 d., bus 
visai naujas, su viršminėtu 
priedu. Publikos. buvo ga
na daug, visi žingeidavosi 
Lietuvos matuzeliu Skinde
riu.

ruošiasi sekančią va- 
Lietuvą su “Dirvos’

Tautiška vakarienėj Per
eitą sekmadienį Lietuvių 
Salėje įvyko graži tautiška 
vakarienė, kurioje dalyvavo 
apie 75 ypatos. Visi gra
žiai šoko, linksminosi, žai
dė ratus ir smagiai šneku
čiavosi.

Laike vakarienės buvo ir 
kalbų, kadangi vakarienė 
■buvo kaipo išleistuvės An-

Kas 
sąrą į_ _______ __ ___
ekskursija jau dabar apie 
tai rūpinasi, nes anksti kė
lęs niekas nesigaili, sako 
priežodis.

Yra tokių mažmožių ku- 
•iaįs reikia iškalno apsirū
pint. Paveizdan, pirmiau
sia tokis męnkniekis kaip 
pinigai kelionei ; paskui, jei 
nesi Amerikos pilietis, gi
mimo metrikai iš Lietuvos, 
jie reikalingi gavimui Lie
tuvos paso; paskui, suradi
mas įvažiavimo dienos, lai
vo vardo (irgi reikalinga 
ne-piliečiui); paskui, svar
biausia, gavimas gryžimui 
leidimo (ne-piliečiui).

Kitame numeryje bus pa
skelbta visas Ekskursijos

Andersonų vak a r i e n ė.
Sutikimui Naujų Metų, V. 

vai_ Andersonas surengė savo 
am_'namuose pirmadienio vaka- 
U2_ I re linksmą vakarienę, ku

rioje tarp svečių dalyvavo 
Mulioliai, Deraičiai, Kar
pa vičiai, Žukai,' Urbšaitis, 
Zdanis, Andersono brolis su 
žmona ir kiti jų giminės. 
Per vakarienę išreikšta ge
rų linkėjimų Ą. Žukui jo 
pasiryžime dirbti kaipo Su
sivienijimo organizatorius, 
ir pasakyta kitokių kalbų. 
Svečiai linksminosi iki vė- 
yyo ryto. Skirstėsi dėkuo- 
dami pp. Andersonams už 
tokį gražų svetingumą.

Gansonas Šimkaus nebijo
Sugryžęs į Clevelandą ir 

paskaitęs “Dirvoj” kad par
važiavęs iš Lietuvos Juozas 
Šimkus jieško sau priešų ir 
šaukia didžiuosius musų 
imtikus, Jack Ganson pasa
kė jog jis visada yra gata
vas su Šimkum stoti į dar
bą. Kiti visi musų ristikai, 
saiko Gansonas, jau turėjo 
progos su Šimkus pasičiupi- 
nėti, ir kiek patyriau jie vi
si jo bijo: Požėla, Komaras, 
Aleliunas, Bancevičius, ir 
net Sarpalius visada jam 
būdavo “geras” kad tik ne
iššauktų į ristynes. Bet aš 
pasakau Šimkui jog esu ga
tavas su juo bile dieną su
sikibti ir, lai jis stengiasi 
prieš mane .parodyt savo 
Europoj išmoktus triksus.

Na tai dabar reikia lauk
ti ką Šimkus pasakys.

■ Vienas dalykas, kaip- te
ko matyti Šimkų Lietuvoj 
imantis su tokiais milžinais 
kokių tik Europa turi, ga
lima drąsiai pasakyti kad 
ir jis Gansono nenusigąs, 
nors Šimkus sveria tik 
svarų.

190

Šimkus jau imasi
Dar nespėjo Šimkaus 

dai sušilti (ar sušalti) kaip 
išlipo iš laivo (jis gryžo 22 
d. Gruodžio), jau jj pasiga
vo Brooklyno promoteriai 
ir Sausio 2 d. surengė im
tynes su Italu Mario Gilio.

Šimkus nors sveria 190 
svarų, bet energijos turi 
kaip 300' svarų vyras.

Linkėtina jam geriausių 
pasekmių Amerikoj kaip iki 
šiolei sekėsi, ir kaip sekėsi 
Lietuvoje.

pa-

tanui Žukui, užimančiam S. planas.
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
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DR. ISIDORE ZWICK 
perkėlė savo ofisą į naują patogią vietą 

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

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

Sekmadieniais ir trečiadieniais 10 iki 12 dienų.

TELEPHONES: 
Office: RAndolph 5703 Res.: KEnmore 1670

1929 metų sieninių kalen
dorių dar galite gauti “Dir
vos” krautuvėje. Jau vi
sai baigiasi, paskubėkite.

Fisher Bodies automobi
lių viršų kompanija pradė
jo nepaprastai smarkiai 
dirbti, dirba dieną ir naktį 
ir šventadieniais ir ima į 
darbą visus kas tik ateina.

Atėjo žiema. Naujų me
tų dienos vakare Clevelan- 
de pasirodė sniegas, po po
ros savaičių sausumos, ir 
šiek tiek daugiau atšalo.

Iš priežasties sniego pū
gų ir slidumo Ohio valsti
joj užsimušė penkios ypa- 
tos tą naktį.

Telefonų kompanija skel
bia jog iš priežasties influ-

SHARKEY SU STRTB- | 
LINGU VASARIO 27 !

Floridoj 'Vasario 27 d. ' 
ruošiama nepaprastos muš- i 
tynės Jack Šarkio-Žukaus- I 
ko su garsiu kumštininku ! 
Stribling; Tai bus pirmos I 
žymios kumštynės pietinė- | 
se valstijose, kuriose daly
vaus Lietuvis. Stribling pa
eina iš pietų.

Rengėjai mano sutraukti j 
milijoną dolarių ineigų. Iš j 
jų Šharkey gaus 25 nuoš., { 
Stribling 20 nuoš. j

Sausio 25 d. New Yorke j 
Šarkis turi kumštynes su j 
K. O. Christner iš Akron, 
O., kuris nesenai sumušė i 
milžiną Knute Hansen. !

Jei Shąrkey pralaimės su 1 
šituo, jo vietoj Floridoj su I 
Striblingu bus pastatytas ! 
Ispanas Ūzcudun.

Juozas Komaras šiito tar- 
enzos serga 400 telefonų'pu lankosi Chicagos srity- 
operatorių, Tai yra penkta je. Sveikina savo draugus 

E ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii? = I dalis viso skaičiaus, kas su- Clevelandiečius su Naujais 
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin? I tramdė telefonų veikimą, metais.

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

Gera proga Cleveland! ?tei 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 svetimą, nieko bendro su “Dir
va” neturinti moteris ar panelė.

— Mister Policman, pasakyk man kodėl 105 metu 
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
St. Greičiene. E. Grigiute,
A. Zdanis, Cižausko Liet

Susidedanti iš 26 Muzikantų

KONCERTAS, DAINOS

Nedelioje
I Sausio-Jan. 6

Lietuvių Svetainėje
ĮŽANGA: 50c ypatai (keletas vietų po $1). I šokius 35c ypatai. j

Sale atdara nuo 4 po pietų, programo pradžią 5 v. Po to šokiai. I

I D 
T I ® a

Darbi 
tijų dai 
vis škel 
šio men 
se yrą 
daugiau 
dedant 
bartiniu 
darbą c 

• buvo šių 
tą, saiko 

1928 i 
iš 10,00i 
surinkto 
bo' 23,34 
bar dir 

/ tos.
įį Lapkr 
' /’ sulinkti 

w__darbių i 
1,195,000.

Detroi 
dus ,žini. 
30,000' d 
ir reiks i 
nas sav 
dirbtuve 
darbo jie 

'dėlė daui 
/kitur. I 
ta, žmonė 
lino laik 
laukdami 
bą. Kast 
500 nauji 
koma vie

Beilina 
rio paste 
užbaigt 
darbimnk 
sekė. Sti 
Spalių me

San Fr< 
byklų da 
čiai grąsi 
nebus su 
valandos, 
valandų i 
bar dirba

Orlaiviu 
čius. Iš ; 
Kanadoj, 
ta difteriji 
šiaurg prit 
jos, kur 2( 
difterija. 
ėjų truko i 
atvažiavo 
ti. Orlaiv 
600 mylių, 
lias valan

Santiago 
vulkanui ( 
žmonių žu 
nių liko bt


