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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Darbų stovis. Suv. Vals
tijų darbo sekretorius Da
vis skelbia jog šįmet Sau- 
šio mėn. pradžioje darbuo
se yra 600,000 darbininkų 
daugiau negu buvo prasi
dedant 1928 metams, 
bartiniu laiku proga gauti 
darbą daug geresnė negu 
buvo šiuo laiku pereitą me
tą, sako Davis.

1928 metų pradžioj, kaip 
iš 10,000 Įvairių dirbtuvių 
surinktos žinios rodo, dir
bo 23,348,692 ypatos. 
bar dirba 23,949,595 
tos.

Lapkričio riiėnesį, 
surinkti daviniai rodo, be- 
darbių šioje -šalyje (buvo 
1,795,000.

Da-I

Da- 
ypa-

kaip

Detroit, Mich. — Paskli
dus žiniai jog Fordas ims 
30,000 darbininkų daugiau 
ir reiks dirbti tik po 5 die
nas savaitėj, automobilių 
dirbtuvę apstojo į >25,000 
darbo jieškančių, kurių di
delė daugybė suvažiavo iš 

.kitur. Kadąngi buvo šal
ta, žmonės daužė kojas, kū
rino . laikraščius ir šildėsi, 
laukdami progos gauti dar
bą. Kasdien imama tik po 
500 naujų darbininkų, jieš- 
koma vietinių.

Berlinas. Darbo ministe- 
rio pastangos sutaikyt ir 
užbaigt Hamburgo laivų 
darbininkų streiką nepasi
sekė. 
Spalių

Streikas tęsiasi nuo 
mėnesio.

Francisco, Cal. Skal- 
darbininkai Chinie-

San 
byklų 
čiai grąsina' streiku jeigu 
nebus sutrumpinta darbo 
valandos. Jie reikalauja 11 
valandų vietoj 15 kaip da
bar dirba.

Orlaiviu gelbsti sergan
čius. Iš Edmonton, Alta., 
Kanadoj, orlaiviu išgaben
ta difterijos antitoksinų į 
šiaurę prie Hudson užla
jos, kur 200 žmonių serga 
difterija. Virš pora savai
čių truko iši šunimis iš ten 
atvažiavo pagalbos prašy
ti. Orlaiviu ta sritis, už 
600 mylių, pasiekiama j ke
lias valandas.

MOKINIS NUŠOVĖ
LIETUVĮ

' KIEK AMERIKOJ
SUMOKA TAKSŲ Komunistai Nuteisi

*—------—
LAKŪNAI PADARĖ

NEPAPRASTĄ
REKORDĄ

Grand. Rapids, Mich. — 
Orrin Hoover, 17 metų mo
kinis, įsiveržęs į namus pro 
Skablanskienę, nuėjo į vir
tuvę ir ten sutikęs Juozą 
Skąblanską nušovė, po to 
atsukęs revolverį sau į kak
tą pats ųusišovė.

Kaip to vdiko 
vyresnis brolis 
jis buvo ramus
mokinis ir nežinia kokiu ti
kslu jis ten nuėjo žmogžu- 

Idystę pap'ildyti ir sau galą

tevas ir 
pasakojo, 
ir gabus

Ka-Los Angeles, Cal. — 
riški lakūnai, penki vyrai, 
vienu dideliu nauju orlai
viu darą bandymus ilgiau- j vidaus reikalų, ministeriu. 
šio išbuvimo ore, ir išskrai- Prie šito prieita kada ne- 
dė 150 valandų ir 40 minu- buvo galima sudaryt minis- 
tų. Šiuomi jie padarė re-'terių kabineto. Galiaus ka- 
kordą toli pralenkiantį vi- binetas sudaryta ir įvesta 
sus kitus tokius rekordus 
kokius žmonija bandė nuo 
tų laikų kaip tik pradėta 
oru lekioti.

Dienomis skaitant, jie iš
silaikė ore šešias dienas, 6 
valandas, 40 minutų ir 15 
sekundų.

Nusileisti turėjo kada su
gedo vienas motoras ir ne
galėjo pataisyti. Orlaiviui 
kuro,,pristatė kiti orlaiviai, 
kurie pakildavo virš jo ir 
nuleisdavo virvėmis.

Per šešias dienas, tas or
laivis; galėjo du sykiu nu
skristi ir' du sykiu sųgryžti 
iš Europos be jokio susto
jimo, ' tik butų 
paduoti kuro.

Lakūnai išlipo 
lę, nuvargę, nes 
miegojo per visą savaitę. 
Išlipus, juos visus skubiai 
apžiurėjo ar sveiki, pasiro
dė jog jų sveikata gera.

Jiems nusileidus minios 
nepaprastai entuziastiškai 
sveikino, tik jie mažai ką 
girdėjo, nes ausys buvo už- 
užtos.

DIKTATŪRA AR DESPO
TIZMAS JUGOSLAVIJOJ 

Belgradas. — Karalius 
suspendavo Jugoslavijos są- 
vivaldymosi konstituciją ir I pasidaryti < 

. Viršininkus gkablanskienė pasakojo
ą atliks karalius su p0Hcį j ai jog to vaikino ne

buvo niekad nįačius; jis gy
veno užmiestej, toliau nuo 
jų namų.

Vėlai vaikaite, išgirdus į 
duris barškinimą, Skablan- 
s'kienė nuėjo ' atidaryti, ir 
kai atidarė duris, vaikinas 
ją pastūmęs nuėjo toliau, 
o kai Ska'blanskas atėjo į 
virtuvę vaikinas .pradėjo į 
jį šaudyt, rėkdamas, “ko 
tas žmogus nieko nesako!” 
Kada Skabįanskas krito ne
gyvas, vaikinas pats nusi
šovė, tup tarpu kai mote
ris iš 'š^h^ųrėdama išgą- 
styje ‘ nežino] o»-ką ’daryt. '

paleido seimą. iViršininkų! 
skyrimą

monarkistinė t/varka.

reikalinga

visi apžė- 
mažai ką

DIDELI ŠALČIAI EURO
POJ; MIRĖ 60 ŽMONIŲ

Paryžius. — Francuzi- 
ją ir Italiją palietė dideli 
šalčiai, pūgos ir vėtros ir 
mirė apie 60 ypatų. Fran- 
euzijoj labai daug sniego.

Francuzijos pakraštyje 
audroj žuvo laivas su 38 
darbininkais.

Japonijoj užėjus vėtroms 
ir pūgoms žuvo 7 ypatos 
ir 26 sužeista.

MOKSLAS PER RADIO
Columbus, O. — Sausio 7 

d. atidaryta Qhio Mokykla 
Oru, iš kurios per radio 
apie 200,000 mokinių girdi 
savo lekcijas; Kas penk
tadieni nuo 1:30 iki 2:30 
per WLW iš Cincinnati bus 
duodama lekcijos įvairiais 
klausimais. Ohio valstijoj 
apie 700 mokyklos kamba
rių turi tinkamus radio pri
imtuvus. Lekcijas duos mo-

Santiago, čili. Išsiveržus 
vulkanui Calbuko keliolika 
žmonių žuvo ir daug žmo- kytojai iš keleto universi- 
nių liko be pastogės. tetų.

1928 metais Suv. Valsti
jose piliečiai sumokėjo fe- 
deralių, valstijinių ir mies- 
tų-apskričių taksų milžiniš
koje $9,169,000,000 sumoje.

Tai yra didžiausia suma 
taksų kiek surenka bent 
kuri kita valstybė pasauly
je-

Vienok iš tų taksų nepa
sidengia lėšos: minėtų val
džių sistemii išlaikymui pa- 
veizdan 1927 metais išleis
ta apie $12,000,000,000.

MIRĖ NIKOLAI NIKO- 
LAJEVIČ

Antires, Francuzija. — 
Sausio 6 d. mirė Rusijos 

i didkunigaikštis Nikolai Ni-
I kolajevič, caro Nikolajaus
II pusbrolis. Jis buvo vy- 

' riaušių komandierium Ru
sų armijii 'karo laiku. Mi
rė turėdamas 72 metų am
žiaus.. ; '

Caro . šeimynai . išnykus, 
šis, kunigaikštis buvo skai
tomas Rusijos sosto įpėdi
niu ir jį tokiu laikė Rusai 
rojalistai pabėgėliai iš po 
bolševikų teroro. Jo 
teris dar gyvena.

mo-

APMAŽINA GYVAČIŲ * 
ĮKANDIMO PAVOJŲ 
New Yorke, Amerikos 

Mokslo pastumėjimo drau
gijos posėdyje, tarp kitų 
pranešimų buvo išduota ra
portas iš tyrinėjimo gyva
čių ir kovos su jų nuodais.

Išradus tam tikrus vais
tus, serumą nuo gyvačių 
nuodų, 1927 metais mirtys 
nuo gyvačių įkandimo su
mažinta 73 nuošimčiais.

1927 m. gyvačių įkandi
mų raportuota 570 atsiti
kimų. Iš jų 401 ypata ga
vo serumo pagalbą ir mirė 
tik 11 ypatų, arba 2.7 nuoš. 
169 ypatos buvo šiaip gel
bėta, iš jų mirė 16, arba 
9.4 nuoš.

Kaip tik 
rumo!
sapusiai priimta ir 
pagalba duota, sako 
čių įkandimo nuodų 
jus pranyks.

‘antivenin sę- 
naudojimas bus vi- 

laiku 
gyva- 
pavo-

' MILŽINIŠKA KOMBI
NACIJA

Amerikos Radio korpo
racija paėmė Į savo globą 
Keith-Ohpreum Teatrų in- 

; teresus kad turėtų kaip su
naudoti savo vėliausius ra
dio ištobulinimus. Prie to 
viso dabar dar pridėjo Vic- 

' tor grafofonų ir rekordų 
kompaniją, paimdama j sa
vo kontrolę. Tuomi tapo 
sudaryta didžiausia 
sminimo industrija 
tik pasaulis matė

Šita kombinacija 
į teatrų biznį svaiginantį 
įspūdį. Per ^daugybę metų 
Keith vodevilio kompanija 
valdė vodevilio biznį visoje 
Amerikoje; kada susidėjo 
su antra tokia, Orpheum, 
organizacija, jau pakilo iki 
žymių aukštumų. Dabar 
tiedu vardai išnyksta ii' iš
kila R C A. Dabar kas eis 
į teatrus arba tarnaus jiems 

i dirbs del Radio Corpora
tion of America.

, Vodevilio mėgėjai nema- 
r ant 

Tėvą rado negyvą, j radio biznio neatsilieps blo-.

palink- 
kokią

padarė

NUŽUDYTA VYRAS IR 
MOTERIS

Canal Fulton,’ O.— Tur
tingas ūkininkas, Oser, 32 
m., ir jo moteris, 28 m., ras
ta nužudyti savo ūkė j e 6 d. 
Sausio.

Ryte atsikėlęs jų 7 metų, 
vaikutis neradęs motinos 
ir matydamas kūdikį ver- , ..
kiantį, ėjo į tvartą pažiūrėt | tys jokių permainų, ir 
tėvo. ............. ......
bet nežinodamas kad jis nė-|gaį) 0 gerai, nes tie' ar- 
gyvas, ilgai budinęs nutarė kištai kurie dainavo minėtų 
eiti pas kaimyną pasiskųst] 
kad negali prikelt tėvo; .

Atbėgę kaimynai rado tė- Į radio, 
vą su peršauta galva negy
vą; jis nušautas karves 
melžiant. Motina vėliau at
rasta visa sudaužyta, su
mušta galva ir išmesta ant 
akmenų už garadžiaus; ji 
buvo tik naktiniuose marš
kiniuose.

Iš ūkės dingo jų bernas, 
22 metų vaikinas, kurį bu
vo paėmę penkios dienos 
pirm to dirbti. Jis išvažia
vo ūkininko automobiliu.

Spėjama kad jis padarė 
tokį žiaurų darbą, nes vai
kutis papasakojo kad ber
nas dar iš vakaro buvo jų 
namuose.

BANDITAI REIKALAU
JA ŽEMĖS

Meksikos banditų vadas, 
Mendoza, pasidavė valdžiai 
su 1,200 vyrų. Viena jų iš
lyga tai kad valdžia duotų 
jiems ukėms žemę ir lais
vę nuo kalėjimo. Jie pasi
davė kuomet pereitą savai
tę tapo sušaudytas kitas 
žymus banditų vadas, Vi- 
gueras.

Sumažino skolas. Suvie
nytos Valstijos sumažino 
savo viešas skolas 1928 me
tų bėgiu $726,603,316 suma. 
Viešų dkolų 1928 metų pa
baigoj liko $17,309,749,135.

Raportas parodo jog S. 
V. iždas gale 1928 metų tu
rėjo $168,475,696 nedatek- 
liaus, nes išlaidų turėjo 
daugiau negu paprastų in- 
eigų.

sirinko žmonės pa 
“darbininkų reikalais 
posėdžiavusių Baver 
Karčiauską pažinęs, 
ėjęs su dviem nepi 
mais Žydukais, o pas] 
ti du atėjo ir pradėję 
džiauti, ne posėdžiai 
tartis atgaivinimo p 
nes sąjungos reikak

Visi išaiškino jog 
čioję, ėję, ir nesusi ta 
sieję pas Baverį. Aj 
kį priešvalstybinį v 
nežiną. Literatūros 
tinę. Vienas kito ne]

Kaltinamieji trys 
kai ir keturi Žydai, l 
smui visi pasisakė i 
tikybos. Užsiėmimą 
nas kurpius kitas i 
šerių darbininkas, s[ 
vės darbininkas, kny 
pardavėja. “B

jau 
vie 
už-

organizacijų teatruose da
bar bus galimi girdėti per 

Victor rekorduose 
galės girdėti geriausius vo
devilio artistus tie kurie 
turi grafofonus. Tų artis
tų iki šiolei nebuvo galima 
rekordams gauti.

IN-12,000 MIRĖ NUO 
FLUENZOS

Valdžios surinktos žinios 
parodo jog 65 svarbiausiuo
se miestuose šioje 
nuo influenzos mirė 
nių savaičių 
ypatų.

Pagalvokit 
mas, išgąstis
čios kalbos butų jeigu tiek 
žmonių žūtų kur nors vie
noj vietoj vienu sykiu, nuo 
kokios vėtros, žemės dre
bėjimo arba sprogimo...

bėgiu

šalyje 
devy- 

12,000

trukš-koks 
ir 'bauginan-

Vidurinių vakarų valsti
jas užklupo didelis šaltis ir 
sunkus sniegas, sutramdė 
gelžkelius ir sutraukė vie
lų susisiekimą. Nuo šalčio 
mirė apie 20 ypatų. Šaltis 
ir pūgos patraukė į ryti- 

jnes (valstijas.

valdininkas ir 
pasiklausė prie 
kalbėjosi. Ein:
— užrakintos, 
tuoj iš vidaus

Nubausta Septyni
Kaunas. — Gruodžio 7 d. 

apigardos teisme nagrinė
ta septynių komunistų: Ba- 
verio, Karčiausko, Minkš
tos, Maimino, Milerio, Bi- 
levičiaus ir Ginsbergaitės 
byla. Jie sugauti laikant 
komunistinį mitingą. Iš
aiškinta kad platino komu
nistinę literatūrą, kad ve
dė agitaciją nuversti da
bartinę vyriausybę.

Teismas nusprendė visus 
kaltinamuosius nubausti po 
keturis metus sunkių darbų 
kalėjimo, bet atskaičius am
nestijos įstatymą, bausmė 
sumažinta iki dviejų metų.

Kaltinamieji visi jaunuo
liai, keturi iš jų Žydai, pa
ties Kauno gyventojai. Vi
si buvę profesinių sąjungų 
nariai ir veikėjai.

Kriminalinė policija 
senai turėjo žinių kad 
nas-kitas iš nuteistųjų
siima priešvalstybiniu dar
bu, bet sekė juos ir tik pas
kutiniu laiku sugavo visą 
septyniukę.

Pereitą pavasarį, Balan
džio 10 d., Daukanto gat
vėj 1 nr. kieme, lūšnelėj, 
pas P. Baverį susirinko ko
munistų veikėjų grupele 
pasitarti kaip įvykdyti nu
statytą planą ir jį papildy- 
dyti naujais sumanymais, 
o gal centro komo instruk
cijomis.

Policijos 
policijantas 
lango. Jie 
prie durų 
Baladojosi,
kas tai puolė atidaryti, bot 
pirmiau klausia “kas čia”: 
atsakyta jog “saviškiai”. 
Prie durų buvo priėjęs Br- 
veris, jis pažino svetimą 
balsą, pasitraukė nuo durų 
ir draugams davė ženklą 
kad pavojus. Tuo tarpu 
policininkai timtelėjo du
ris, užraktas truko, ir po
licija inėjo į vidų. Posė
džiavusieji kas ką turėję 
rankose draskė, glamžė, ir 
kai -buvo pasakyta “rankas' 
aukštyn”, viską metė ant 
žemės. Čia pat padaryta 
paviršutinė asmens krata. 
Surinkta sudraskyti užra
šų lakšteliai, kurie vėliau 
išaiškinta kam kuris pri
klauso.

Pas Baverį padaryta kra
ta. Rasta spintoj literatū
ros. Tai “kaž koks pilietis 
paliko pasiskaityti”, jis aiš
kino, bet čia buvo keli kilo
gramai literatūros. Sande
lyje žiedas pundas; “radau 
sąšlavyne”, aiškino Bave- 
ris. Ant aukšto dėžė pilna 
literatūros; “čia gimnazis 
to Laurinavičiaus mokslo 
knygos”, bet kur tas Lauri
navičius jis “nežinąs”.

Kas čia do susirinkimas, 
policija klausia. Jokis. Su-

Lietuvos Valdžios Iš 
mo Lėšos

Lietuvos vyriausyl 
sų Įstaigų išlaikymo 
nis biudžetas apima 
sumą: 267,590,088 lit 
$26,7^9,008.80. Bįųdže 
pildytas 14,590,d08 1: 
Resp. Prezidentas 1
Sumos litų kurias 

Seimas 1
Minint? kabin. 3/

Klaipėd. kr. ir ■ gu'b. ! 
Vid. Reik. min. 
Finansų m. 
Žemės Ūkio m. 
Švietimo m. 
Teisingumo m. 
Susisiek, min. 
Užs. Reik. m. 
Krašto Aps. m. 
Valst. kontrolė

23,i 
41,! 
38,! 
35,! 
ior 
59,1 

4,1 
48/

Į LIETUVĄ
(Per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos 
galam laivakorčių

Į KAUNĄ ir ATGA 
BERENGARIA ir 
MAURETANIA ...
AQUITANIA ..
I Lietuvą greitu laiku. Išpli 
kas Seredą. Keleiviai ne 
įleidžiami be kvotos varžyn 
3 klesos keleiviai turi kan 
Neprilygstamas švarumas, 
maistas. Kreipki- x 
tės prie vietos I _ 
agentų arba į j ff) j

__

CUNARD LINE 
Union Trust Buildir 

1022 Chester Ave. Clevel

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

United StatesL
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Korespondencijos ARTINANTIS PA
SAULINEI PARODAI

KOKIŲ -JAU PADARYTA .MECHANIŠKŲ 
ŽMONIŲ

TRUPUTIS PATAR
NAVIMO

vėjas turi vargti ir eiti Į 
banką pinigų atsiimti bet 
bent dešimts ’kartų, ir tai

PITTSBURGH, PA.
Streikui Baigiantis

Pittsburgo srities anglia- 
kasyklose eina atsinaujini
mo ir tvarkymosi darbas. 
Streikui pasibaigus, nuo vi
suomenės pečių nusirito di
delė našta. Laike ilgo strei
ko geraširdžiai Pittsburgo 
gyventojai suaukavo tūks
tančius dolarių gelbėjimui 
streikerių šeimynų ir vai
kų.

Daugybė streikerių bara
kų, Ikur darbininkai gyve
no kuomet buvo išmesti iš 
kompanijų namų, jau ap
leidžiama, darbininkai gry- 
žta į kompanijų namus ir 
dirba. Iš tos priežaąties vi
sokios šelpimo organizaci
jos gauna atsipeikėti.

Yra dar daug šeimynų 
kurioms reikės pagalbos, ir 
panašiai visada buvo, ta
čiau tikimasi kad bus geri 
laikai ir nebus tokio blogu
mo kaip buvo pereitų žie
mą.

Bažnyčios ir biznieriai iš
vien sudarę šelpimo komi
tetą, surinko streikeriams 
apie $50,000 šioje srityje. 
Nors tai nėra didelė suma 
imant strekerių skaičių, vis 
tik galima buvo pagelbėt 
nors svarbiausiuose reika
lavimuose.

Pati angliakasių unija iš
davė neapsakomas sumas 
semdama darbininkų kovą 
prieš kompanijas. Ameri
kos Darbo Federaciją ir ld| 
tos unijos gausiai siuntę ir 
rėmė savo draugus.,^

Kairiųjų organįjząeij d“ stt*i 
daryta neva streikerių šel
pimui ir “unijos gelbėji 
mui”, irgi “šelpė” streike 
rius, bet vietoj, maitint dar 
bininkus duona jie šėrė sa
vo propagandine literatū
ra: ar darbininkas turėję 
duonos ar ne, bet jam visa 
da būdavo saujos užpildyta 
įvairiais plakatais kalban
čiais apie komunistų rojų.

Rep,

Jie susipyko, 'kaip vaikai 
pasakojo, už laidotuves jo 
dėdės, žmona atsisakė lai
dotuvėse dalyvauti ir iš to 
kilo vaidai. Jie abu turėjo 
savo vaikų, kurie liko naš
laičiais.

Nuogos blauzdos. Potts
ville, Pa. — Marė Kauše- 
kienė, 35 m., buvo suimta 
už vaikščiojimą gatvėmis 
nuogom blauzdom ir išbu
vo kalėjime tris mėnesius, 
belaukiant teismo. Teisė
jas Koch ją ©teisinę pasa
kydamas jog nuogų blauz
dų matyt teatruose ir mau
dyklėse vasarą ir jos nėra 
jokis nepadorumas.

AKRON, OHIO
. • * H V| ■'> f 7 į js

Pėtro Venio sudegė na
mas. Sako apdrauda nuo 
ugnies buvo maža, nepa
dengs nuostolių. Venys sa
vo namą buvo išnuomavęs 
kitam, o pats išvažiavo i 
Daytoną taisyt vietą Į Lie
tuvių parapiją Kun. Cybe- 
liui. Bet nepasisekė, nei 
Cybelį Į Daytoną neitaisė, 
nei Akrone savo namo ne
išlaikė nuo sudegimo.- Ka
žin ar Cybelis iš savo bal
takės norės jo nuostolius 
padengti. Veniui agentys- 
ta nepasisekė.

Akrono biznierius S. Ku
bilius, taipgi J. Ramoška su 
sunum ir dar keletas kitų 
Akroniečių Sausio 6 d. lan
kėsi Cleveland? ir dalyva
vo “Dirvos” vakare. Gryžę 
pasakoją kaip jiems viskas 
latikd? artistas Filkajšim- 

■ anietįs senis. Skinderis, S 
Greičjėnė ir kiti, progra- 
nas, sako, buvo labai gra
žus. Taip pat, sako, Cleve 
ando publika gražiai užsi 
aiko parengimuose. Visi 
pgailavo kad negalėjo ki- 
i A'kroniečiai to matyti ii 

kad artistai Akrono neap 
anko. Keliautojas.

1928 metų derlius. Penn- 
sylvanijos valstijos ūkių 
produktų vertybė už 1928 
metus apskaitliuojama su
moje $219,766,000. 1927 m. 
derlius buvo didesnis ir ver
tė viršijo net $29,690,000 su
ma.

Agrikultūra šioje valsti
joje nesiseka taip gerai 
kaip tikėtasi. Manyta jog 
bus j avi] užsėta 2 nuošim
čiais daugiau negu 1927 m., 
bet delei prasto pavasario 
oro daug žemės buvo palik
ta dykos. Tik bulvės, ru
giai ir tabakas davė dau
giau derliaus negu 1927 m.

Nušovė pačią ir pats sa
ve. Vandergrift, Pa. — S. 
K. Hill, 38 m., nušovė savo 
pačią, 32 m., ir pats nusi
šovė. Tas atsitiko Sausio 
4 d. Vienas jų vaikas pasa
la jo policijai jog tėvas iš 
vakaro pasakęs, “jeigu ry
te aš busiu negyvas, šėpo
je yra $1.25. Pasiimk juos 
ir keliauk pas .savo tetą i 
Freeport.”.

Vaikas girdėjo tėvą sa
kant motinai, “juokis dar, 
ir aš tau smegenis ištašky
siu”. Jie buvo našliai, su- 
siženiję metai laiko atgal.

LONDONAS, Anglija
Prieš Kalėdas čia įvairus 

darbai žymiai sumažėjo, o 
tas palietė daugumą ir Lie-: 
tuvių. Yra be to tokių mu
lų vientaučių kurie jau il
gokas laikas kaip švenčia 
negaudami darbų.

Lietuvių ’klubo palaiky1 
mui ir čia gimusios jaunuo
menės nuo ištautėjimo su
turėjimui dažnai klube da
roma įvairus pasilinksmi
nimai. Kartais tokie vaka- 
ėliai duoda pusėtinai pel

no, kuris sunaudojama klu
bo palaikymui ir kitokiems 
musų reikalams, kaip tai 
sušelpimui našlių ir tt. To
kių reikalų kuriems prisi
eina pinigo duoti pas mus 
yra begalės.

Gražus darbas turėti sa
vus Lietuviškus parengi
mus, nes jaunimas ateida 
mas su savais ir tarp savų: 
jų gali susilaikyti nuo iš
tautėjimo, nors ir ne visi, 
bet vis nors kiek.

Škotijoj išeinantis Lietu
vių laikraštis ‘Išeivių Drau
gas’, del .stokos lėšų, savo 
formatą prieš Kalėdas su
mažino ir apmažino kainą 
pavienių numerių. Vienok 
eina gandai kad netrukus 
laikraštis vėl išeis tokio pat 
formato kaip pirmiau.

Kalnavertis.

. Mechanikų ir Išradėjų 
Organizacija Chicagoj 
Kalbant apie Lietuvius iš

radėjus ir mechanikus są
ryšyje su busima Pasauli
ne Paroda Chicagoj 1933 
metais, mes matome prieš 
save milžinišką darbą, ku
ris turi būti atliktas iki tų 
metų.

Tai bus darbas kurio ne
gali atlikti pavienis žmogus 
nei vienas miestas, nes tas 
darba-s priklauso nuo visų 
ir visiems, jei mes Lietu
viai nenorim būti paskuti
niai tarp kitų tautų mes 
turime, veikti.

Mechanikai per savo or
ganizaciją gali tik dalinai 

į prisidėti parodoj Su save 
išdirbiniais, išradimais ir 
tt., kas liečia mechaniką ir 
techniką, bet ir liaudis tu 
ri prisidėti su savo kuri 
niais. Daug išdirbinių yra 
pamirštų, nusimetusių, ir 
daug jau išdirbėjų nesiran
da, gal kur pasišalinę ar 
mirę, bet jeigu dirbiniai 
dar randasi tarp giminių 
ąr pažystamų, tie dirbiniai 
gali turėti didelės vertės 
pačioj parodoj.

Surinkimui jų po visą 
Ameriką yra nelengva už
duotis. Mums kaipo me
chanikams tenka rūpintis 
tik mechanika ir technika, 
šiaip dirbiniais privalės rū
pintis tam tikras paskiras 
komitetas.

Prie to reikia gerai iškal
eno rengtis kad. tinkamai aį- 
likus darbą; Mechanikų |ir 
išradėjų. oKgaįyzg-ęi ja j | turi 
’omenyje ”pa,za'8irfH. ‘Įvairia?’ 
draugijas rūpintis kolekci
ja savo kolonijose, teikiant 
žinias apie tai arba susira
šant informacijų, organiza 
rijos sekretoriui, S. A. Zolp 
834 West 33rd St., Chicago

Stokim visi kaip vienas 
į darbą kad galėtume tin
kamai persistatyti kitoms 
tautoms parodoje.

M. K. šilius,
Raportų Vedėjas.

KAUNO NAŠLAIČIŲ 
PRAŠYMAS

Lietuvių Moterų Globos 
Komiteto Laiškas

Jau ne kartą patyrę Jū
sų gerą širdį ir duosnumą 
šelpiant musų našlaičius. 
Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto Valdyba drysta krei
ptis į Jus, Broliai Ameri
kiečiai, prašant neatsisaky
ti ir šį kartą padėti jiems.

Šie nederlingi metai la 
bai skaudžiai pakirto mu 
sų krašto ūkį ir skaičiui 
prašančių, globos dabar žy 
miai padidėjo. Neturint ga
nėtinai lėšų, mes ne tik ne 
galime priimti naujų vaikų 
globon, bet ir tuos pačiu 
tinkamai aprūpinti, šimtą? 
ausų vaikučių turės Kalė 
las praleisti kasdienini1, 
budu, be to negalime jų tin 
karnai nei apauti, nei apvil
kti.

Mes turime viltį kad Ge
rieji Šelpėjai pasigailėsit: 
musų nelaimingų našlaičių 
ir neatsisakysite ateiti su 
pagalba.

L. M. G. K-to Valdyba, 
Sekretorė M. Remeikaitė. 

Kaunas, Mickevičiaus g. 2. j

vių, o dabar tas viskas nau
dojama. Ateis laikas kad 
ir mechaniškas žmogus bus 
reikalingas kur reikės at
likti sunkus, monotoniškas 
darbas.

Daug metų jttg.al, Anglo 
poeto Shelley moteris pa
rašė pasaką apie Franken- 
steiną, kuris padirbdino Į 
žmogų panašų mechanišką 
sutvėrimą, kuris paskui se
kiojo ir didžiausią blėflį da
rė pačiam savo tvėrėjui.

Tai buvo tik pasaka, bet 
dabar atėjo laikas kada to
kie _ mechaniški tvariniai 
padaromi. Jie kolei kas tik | 
gerą žmogui daro, bet kaip 

tapė pavartota ir blogam !viai cia ^vena dar toklo 
tikslui, tai gal į laiku ir,nuotlk10 nebuvo- Sausm į? 
ir šitie nauji mechaniški d- čia ^ūkiama metinis S. 
tvariniai bus panaudojami, iL- A’ 10'to Apskričio suva-

Tos mašinosjžmonės pa-1žiavimas’ Konferencija ati 
vadinta “Robots”. Štai ko-|sida„T. 9 ryto‘ Vietl~ 
kių jų jau padaryta: I

Vienas Amerikonas išra-j 
dejas padirbo mechanišką 
žmogų, kuris atlieka visus 
darbus kokie jam paskirta., 
ištolo jam apie tai telefonu 
pranešant. ’

Paskiausiu gi laiku Lon
done sukilo žymi sensacija 
kada vienas Anglas išradė
jas pasirodė gatvėje su me
chaniška moteria.

Ta mechaniška moteris 
taip labai panaši į žmogiš
ką tvarinį kad visas mies
tas nustebo. Išėjus išradė
jui kapt. Robers su ja į gat
vę, juos sekė minios žmo
nių. Jiedu atėjo ir apsisu
ko eiti skersai gatvę, ką jis

WAUKEGAN, ILL. I

Svarbus Pranešimas
Waukegano Lietuvių gy

venime pirmu syk bus toks 
Viskas * kitas p7 atsTradimoi^^.^8’’ KaiP Lie,tu’

nė SLA. 261 kuopa, pageiv 
bimui atstovų, užbaigus po
sėdžiui, tą pat vakarą Liuo- 

Isybės salėj turės didelį pro
gramą ir šokius.

Teatrai] programą išpil
dys Kenoshiečiai suvaidin
dami trijų aktų komediją 
“Netikėtas Sugryžimas”, o 
vietinis Liuosybės Choras 

i išpildys koncertinę progra- 
mo dali.

Vietiniai ir apielihkių 
Į Lietuviai kviečiami apsi- 
| lankyti šiame puikiame va
kare, pasigerėti vaidinimu, 
dainomis, ir Susipažinti su 
Wisconsino S.L.A. Apskri
ties veikėjais.

M. Kasparaitis.

Rašo P. Kriukelis..
Amerikos Lietuvių , laik

raščiai, apart apšvietos, 
dar patarnauja savo tau
tiečiams ir svarbesniuose 
reikaluose, kaip tai suda
ryme įvairių dokumentų ir 
pasiuntime pinigų į Lietu
vą.

Tai gražus ir naudingas 
patarnavimas. Tik reikia 
tas patarnavimas taip su
tvarkyti kad jis eitų kuoge- 
riausia. Nekurie laikraš
čiai savo patarnavimu, ta
čiau kenkia sau ir savo tau
tiečiams-.
Kaip kas siunčia pinigus

! “Vienybės” ir “Dirvos” 
bendrovių’ siunčiamus.; pini
gus Lietuvoje gauna' per 
15—17 dienų; Pinigus pa
ima iš pašto be jokio var ■ 
go, be jokių dokumentų,-iš
skiriant pasą. Per kitas 
bendroves pinigai, eina 26— 
35 dienas. Pinigų reikia ei
ti jieškoti ne pašte bet po 
įvairias vietas. Vieną, syki; 
paima iš liaudies banko, ki
tą sykį iš Žydų banko; ar
ba iš ūkininkų sąjungos 
banko.

Tokie bankai gavę pini
gus nesirūpina tuojau ad
resatui Įteikti bet pirma 
juos kokį mėnesį laiko ' iš- 
skolina verteivoms ant; nuo-' 
šimčio. Ne vieną sįykp ga-

reikalinga vestis visokius 
liudininkus ir pristatyti liu- 
dymus.

Faktinas vaizdelis gali
ma paduoti šitoks. Vladas 
Čepelis per vieno žinomo 
Chicagos dienraščio agen
tūrą kas metai siunčia savo 
motinai pinigų. Bet visad 
tie pinigai gaunami šu di
deliu vargu ir © įvairių ne
garantuotų bankelių. Šį
met vasarą pinigai atėjo į 
vieną bankelį kuris vos ant 
siūlo kabo. Moteriškė ėjo 
pas to banko vedėją kele
tą sykių, bet vis liepdavo 
už savaitės laiko ateiti, nes 
pinigai dar nesą atsiųsti. 
Moterėlei turinčiai 80 me
tų -būdavo nelabai lengva 
nueiti TO kilometrų. Ant 
galo senukė puolė prie ban- 
kieriaus žmonos ir bučia
vo rankas, tai per ašaras 
pinigus; vargais negalais iš
verkė.

Lietuvoj dabar sų viso
kiais bankais tik bėdos: vi
surj girdisi apie banko ka- 
sierių pabėgimus ir pinigų 
pagrobimus. Juose žūsta 
pinigėliai ir Amerikiečių 
kurie siunčia visokiais če
kiais saviškiams.

‘‘DIRVA” PADUODA VISAS 
VĖLIAUSIAS IR PILNIAU
SIAS SPORTO NAUJIENAS 
IŠ AMERIKOS IR LIETUVOS 

SPORTININKŲ VEIKIMO.

GERB. S
NAŽ

jai tik žodžiu pasakė dary
ti. Policijantas sulaikė ve
žimus ir padarė gatvę tuš
čią. Jiems - einant, vienas 
mandagus'vyras liet skry
bėlę ^ai^oų®i* pakėlė ka
da’ vės neWsirtiušė su ja.

Nuo tų laikų kaip tūlas 
Capeks parašė veikalą “R 
U R”, kuriame visi veikė
jai buvo vaizduojama me
chaniškais “Robotais”, me
chanikai pradėjo galvoti 
apie padarymą tokio tvari
nio kuris kiek nors butų 
panašus į žmogų savo vei
kimu.

Anglijoj padaryta dar ki
tas nuostabus tvarinis, “A- 
lumino Vyras”, kuris gaji 
atsisėsti, atsistoti, nusilen
kti ir net kalbą pasakyti’

Šis vadinama “Televox”, 
išrodo kaip senovės laikų 
šarvuotas karžygis. Vidu-, 
je jo sudėta elektriškas mo
toras kuris kontroliuoja jo 
judėjimus.

Kurie matė tą tvarinį vei
kiant sako jog tai yra tik
ras stebuklas, ir sako jog 
išrodo labai keistas pažiū
rėjimui. Koks tai elektriš
kas prietaisas (ką išradėjas 
labai sergsti) pagelbsti tam 
Robotui girdėti ir atsakyti 
Į klausimus žmogaus balsu.

Amerikoj išrastas mecha
niškas žmogus naudojamas 
atlikimui nekuriu darbų la
bai pavojingų žmogui toje 
vietoje būti. Pavasari apie 
tokį “žmogų” “Dirvoje” bu
vo rašyta.

Amerikos valdžia turi to
kią mechanišką mašiną- 
žmogų, pastatytą pas van
dens rezervuorą, kurio pa
klausus telefonu apie van
dens aukštumą gauna tik
rą atsakymą. Žinoma, at
sakymai iškalno paruošti, 
bet buna tikri.

Iš visų naujų išradimų 
žmonės juokėsi, iš trauki
nių, iš garlaivių, iš oriai-'

>>'' aš new and 
unrivaled to-day as 

• the day it appeared

Coupes . $1195 to $1875 
Sedans . $1220 to $2145 
Sport Cars $1225 to $1550

These prices fto.b. Buick Fac
tory. Convenient terms can 
be arranged on the liberal 
G. M. A. C. Time Payment Plan.

Su visokio išdirbimo karais parodoje — su pagerinimais del 
1929 metu kurie padarė rekordą —- turi būti aišku kiekvie
nam jog naujas Buick su Masterpiece Viršais Fisher išdir
bimo užsitarnauja galutino pripažinimo kaipo pažymiausias 
pirmaeilis šios dienos automobilis!

Jo žavėj ančiai grąžus naujas viršus su naujomis linijomis ir 
išlenkimais išsyk duoda įspūdį jog lai naujas ir Skirtingiau
sias motorinių karų stilium. Jo naujas Valve-in-Head šešių 
cilinderių inžinas ’ yra ne tik stipriausias automobilio 'ihžinas 
savo didumu visame pasaulyje bet taipgi ir vadovas pradė
jime važiuoti savo greitu įsiveikimu, spartumu ir vienodumu. 
Prie to, daugybė visokių naujų patogumų padaro nauja Buick 
patogiausiu automobiliu važiuoti ir važinėtis.
Daugybė tūkstančių pirkėjų pripažino šiuos faktus ir padavė 
savo užsakymus naujų Buick’V bėgyje penkių pastarų mene
sių. Ir daugybė tūkstančių kitų užgiria Buick’o pažingėju- 
sius patogumus visose automobilių parodose per visų šalį. 
Visokie sulyginimai, priparado jog naujasis Buick yra pirma- 
eiilis vertybėj;?" r— toks pats naujas ir nesusilyginamas L kaip 
tų dieną kada jis pasirodė!

■BUICK
WITH MASTERPIECE BODIES BY FIŠHER

WHEN BETTER AUTOMOBILES ARB BUILT . . . BUICK__WILL BUILD THEM

The Hertz Buick Co;
1440 West 25th St.

The Bailey Buick Cd. 
14400 Detroit Ave.

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

The Broadway Buick Co. 
8401 Broadwav 

4255 Pearl Road

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI; BUICK PADARYS JUOS

Ištiesi] s 
tas turės : 
naktis, 52 
nešiu.

Ištiesi] 
» iki sulauks 
į šalčio, snii 

lietaus ir 
vėl pusinį 

i nueis.
Ištiesi] s 

; bus Užgą 
Lietuvos N 
sukaktuvės, 
kiaušinių n 
Sekminės i 
ir apie galą 
didelė sveti

Ištiesų si 
■bus pavasa 
eis ruduo h

Vasaros 
kurijų, vėtr 
prigers bes: 
ežerus ir ui

Per visą 
mės drebėji 
siveržimų, ; 
žus daugyb

Traukinis, 
žios žmones 

į to i kitą ir 
per juras p 
rinčių panų 
gražu.

Šią vasarą 
kursijų į Ei 
važiuos į Li 
savo tėvų ir 
liks ten dau 
žiuos daug t 
buvo po sykį 
karo.

Ištiesų sak 
“Dirva” duos 

; daugiau graži 
F tymų, kaip ‘ 
' kitų gėlų ras 

Ištiesų saki 
i ivikai važinės 

Lietuvius ir i 
i lasius darbiu 
į mui nuo pay 
į jais ii’ kapita

Ištiesų saka 
bė apsives, < 

j ir daugybė m 
bėgiu.

Iki pavasar. 
turėsim balių 
o kai ateis vai 
ir išvažiavimų 

I Daug fordų: 
tomobiliiį susic

SUSW1E

Didžiau 
orga 
kur

Nuo snsiorga 
pomirl

SLA. kuopos 
Imama nuo 18 ii 
vyst" dovanai ii

Pomirtinis
Pašalpos S

Del pla

1JTHUAN
307 W. 30lh S



dirva
turi vargti ir eiti Į 

. pinigų atsiimti bet 
dešimts 'kartų, ir tai 
inga vestis visokius 
inkus ir pristatyti bū

tinas vaizdelis gali- 
įduoti šitoks. Vladas 
s per vieno žinomo 
gos dienraščio ageh- 
:as metai siunčia savo 
ii pinigų. Bet visad 
ligai gaunami su di- 
/argu ir iš įvairių ne- 
tuotų bankelių. ŠĮ- 
asarą pinigai atėjo į 
bankelį kuris vos ant 
kabo. Moteriškė ėjo 
i banko vedėją kele- 
itių, bet vis liepdavo 
raitės laiko ateiti, nes 
i dar nesą atsiųsti, 
šlei turinčiai 80 me
davo nelabai lengva
10 kilometrų. '; Ant 

mukė puolė prie ban- 
is i žmonos ir bučia- 
nkas, tai per ašaras 
š.vargais negalais iš-

GERB. SPRAGILO PRA
NAŠYSTĖ 1929 

METAMS
Ištiesti sakau kad šis me

uvoj dabar su viso- 
lankais tik bėdos: gi
rdisi apie banko ka- 
pabėgimus ir pinigu 
limus. Juose žūsta 
iai ir Amerikiečių 
siunčia visokiais te- 
saviškiams.

PADUODA VISAS 
TSIAS IR PILNIAU- 
iPORTO NAUJIENAS 
RIKOS IR LIETUVOS 
ĮNINKU VEIKIMO.

agerinimais del 
aišku kiekvie- 

s Fisher išdir- 
> pažymiausias

lis linijomis ir 
ir skirtiugiau- 

i-in-Head šešių 
mobilio inžinas 
radovas prade- 

irvicnodumu.
ro naujų Buick

Ictus ir padavė 
pastarų mėne- 
i’o pažiugėju- 
r visą šalį.
ek yra pirma- 
ginamas i kaip

tas turės 365 dienas ir 365 
naktis, 52 savaites ir 12 mė
nesių.

Ištiesų sakau jums 'kad 
iki sulauksim pavasario bus 
šalčio, sniego ir vėtrų; bus 
lietaus ir atlaidų sniego ir 
vėl prisings ir vėl sniegai 
nueis.

Ištiesų sakau kad šįmet 
bus Užgavėnės, Gavėnia, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvės; bus Velykos ir 
kiaušinių marginimas; bus 
Sekminės ir Fordžiulajus, 
ir apie galą metų ateis kita 
didelė šventė, Kalėdos.

Ištiesų sakau jums kad 
bus pavasaris, vasara, at
eis ruduo ir vėl bus žiema.

Vasaros laiku bus per
kūnijų, vėtrų ir lietų; daug 
prigers besimaudydami po 
ežerus ir upes.

Per visą pasaulį bus že
mės drebėjimų, vulkanų iš
siveržimų, juroje audrų ir 
žus daugybė žmonių.

Traukiniai ir orlaiviai ve
žios žmones iš vieno mies
to į kitą ir laivai jaukios 
per juras pilni žmonių no
rinčių pamatyti kaip kitur 
gražu.

Šią vasarą bus daug Eks
kursijų į Lietuvą, daugybė 
važiuos į Lietuvą aplankyt 
savo tėvų ir giminių, ir pa
liks ten daug pinigų. Va
žiuos daug tokių kurie jau 
buvo po sykį ar du sykiu po 
karo.

Ištiesų sakau jums kad 
“Dirva” duos skaitytojams 
daugiau gražių naujų skai
tymų, kaip “Kryžeivį” ir 
kitų gerų raštų.

Ištiesų sakau kad bolše
vikai važinės po Amerikos 
Lietuvius ir rinks sau do- 
larius darbininkų gelbėji
mui nuo pavirtimo buržu
jais ir kapitalistais.

Ištiesų sakau kad daugy-Į 
bė apsives, daugybė gims 
ir daugybė mirs 1929 metų 
bėgiu.

Iki pavasario, daug dar 
turėsim balių ir koncertų, 
o kai ateis vasara, piknikų 
ir išvažiavimų.

Daug fordų ir kitokių au
tomobilių susidaužys ir už

ID THEM

Ivvay Buick Co.
Broadwav

Pearl Road

y Buick Co.
Euclid Ave.

Shaw Ave.

IYS JUOS '

AUKA POETUI 
KS. VANAGĖLIUI

•P. P. Jaras iš Baltimore, 
Md., prisiuntė $1 aukų poe- 

Itui, autoriui “Kur Banguo
ja Nemunėlis”, Ks. Vanagė
liui, gyvenančiams po Len
kais.

Tarp Clevelandiečių su
rinkta $4.50, taigi viso pa
sidaro $5.50.

Kas dar pridės dolariu- 
ką ar pusę?

(Siųskit “Dirvon”, redak-
rija pasitarnaus persiunti
me tam gerbiamam musų 
seneliui poetui ir švietėjui.)

simuš žmonių; daug suva
žinės; ir sutruks daug ta- 
jerų ir tūbų.

Ištiesų sakau jums kad 
musų laikraščiai bus pilni 
dergimų, pliovonių, argu
mentų kokie tik redakto
riams reikalingi parodymui 
jog kitas redaktorius yra 
“durniausias” už Visus.

Ištiesų sakau jums kad 
Amerikoje neatsiras naujo 
Lietuviško laikraščio, o Lie
tuvoj keli nauji laikraščiai 
gims ir keli laikraščiai su
stos ėję.

Iš Lietuvos daugybė no
rės atvažiuoti j Ameriką, 
ale kad jų neleis, jie tikės 
agentams kad Brazilija, 
Argentina, Kuba, Meksika, 
Uraguajus ir kitos šalys y- 
ra ta pati Amerika ir va
žiuos tenai.

Iš Lietuvos daugybė pra
šys pagalbos' pinigų, laik
raščių ir knygų.

Ištiesų . sakau jums jog 
g.erb. Spragilas turės daug 
frafeikhlbėjimų sū sdvo šon
kauliu, su savo tetule, su 
draugu Stepu ir su biblistu 
Martynu, turės disputų su 
gerb. Petru ir užves susi
siekimą su Marsu, ir pri
rašys visokių niekų ir gerų, 
o skaitytojai lauks ir skai
tys mislydami kad tas vis
kas yra teisybė.

Ištiesų sakau jums kad 
daugybė darbininkų dirbs 
ir uždirbs gerus pinigus, 
kiti dirbs mažai, o kiti vi
sai nedirbs ir pusbadžiai 
skurs, ir atsitiks visi kiti 
atsitikimai kokie kasdien 
atsitinka ir turi atsitikti, 
ar jie čia paminėti ar ne.

• Todėl ištiesų sakau jums 
bukit prisirengę ir pasiren
gę: kada ateis rytas keltis, 
valgyt pusryčius, eiti Į dar
bą, o kai ateis vakaras ei
ti namon, vakarienės; o ku
rie dirbat naktimis, prisi- 
gatavokit dieną miegoti, o 
naktį eiti į darbą, ir lai
mingai sulauksit 1930 me
tų, nes tada bus Vytauto 
500 metų mirties sukaktu
vės, kurias visi turėsim ap- 
vaikščiot ir švęsti.

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 1 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15. J

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- J 
Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti "Tš- j 
vynų" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygai ui pušų kainas. J

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,060. j
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj. <

Del platesniu informacijų kreipkitis šius adresai: j

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA < 
307 W. 30th Street New York, N. T. 3

T. M. D. REIKALAI

LAUKIANT SVARBIOS 
KNYGOS

Pereitame “Dirvos” nu
meryje buvo pranešta jog 
Dr. J. Šliupas išsiuntė mu
sų Draugijai savo svarbią 
knygą “Hygiena” arba a- 
pie sveikatos užlaikymą.

Visi tėvynainiai atmena 
ir gerbia Dr. Joną šliupą. 
Ir štai, jo gilioj senatvėj, 
nors su juo persiskyrę, ka-
dangi jis gyvena Lietuvoj, 
vis turi ryšius su juo gau
dami jo knygą.

Ta knyga yra labai svar
bi mums visiems, nes žmo
gaus gyvenime sveikata y- 
ra did'žiausis turtas. Toje 
knygoje kaip tiktai telpa 
nurodymai ir pamokinimai 
kaip žmogus turi užlaikyti 
tą savo neįkainuojamą tur
tą kad nenustotų.. Nurody
mai vyrams ir moterims vi
sokiausiuose prietikiuose.

Neapsamokai man malo
nu ir džiaugiuosi kad mes 
T.M.D. nariai pirmutiniai 
paimsime iŠ Dr. Šliupo ran
kų tokią naudingą knygą, 
o gavę ją kiekvienas liks 
pilnai patenkintas.

Knyga svarbesnė bus ir 
tuo kad nors ir Lietuvoje 
leista, Dr. šliupo parašyta 
lengva ir Amerikiečiams 
suprantama kalba, todėl 
nereiks galvų laužyt sura
dimui ką koks žodis reiškia.

Dabar laikas ir musų na
rių pareiga pradėti ruoštis 
priimti į tą brangią viešnią- 
knygą “Hygiena”. Kuopų 
valdybos ir nariai privalo 
sųbrusti _ riekti užvilktas 
mokestis už 1928 metus, o 
ir tokių kurie, skolingi už 
pirmesnius metus. Prie to, 
kad vėl galėtume gauti ge
rą ir naudingą knygą, rei
kia kad nariai užsimokėtų 
ir už 1929 metus, tada Cen
tro Valdyba žinos kokio 
darbo imtis.

“Hygiena” skaitosi atly
ginimas nariams už 1928 
metus, todėl norint ją gau
ti reikia kiek musų visų na
rių randasi užsimokėti po 
$2.00. Jei kurie nariai gy
vena pavieniais siųskit mo
kesčius į Centrą, sekreto
riui V. Sirvydui, 193 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Kuopų sekretoriai žino 
savo pareigas ir nėra rei
kalo raginti. Jeigu randa
si tokių kuopų ar kuopos 
narių kurių mokesniai pa
siųsta į centrą, o knygų ne
gautų, teiksis apie tai sek
retoriui kuogreičiausia pa
rašyti.

Praneškite Centro Sekre
toriui paskiausius savo ad
resus.

Prie to nepamirškite pa
pildyti naujais nariais pra-
retėjusias TMD. narių ei
les. Kiekvienas Lietuvis 
sutiks tapti TMD. nariu ir 
už $2 gauti “Hygieną”, nes
knyga didelė ir jos tikra
kaina apie $3.50. Brangi 
ji ir todėl kad talpina daug
paveikslų.

M. Kasparaitis.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

“DIRVOS”
EKSKURSIJA
LIETUVON

Birželio-June 12d.

Didžiausiu Pasaulyje Laivu

Laivakorte iš New Yorko j Kaunu ir atgal
$186.001

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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GIRTYBE nepaprastai pakilo 
 *----------------

Fordo Planas
Detroito automobilių iš- 

dirbėjas Fordas Įveda nau
ją planų: darbininkai dirbsi 
tik penkias dienas savaitė
je, o dvi dienas turės pasil- 
sio. Tai nauja revoliucija 
Fordo sistemoje.

Apie 15 metų atgal For
das nustebino visus Įvesda
mas $5 mokestį į dienų vi
siems paprastiems savo 
darbininkams. Po to Įvedė 
8 valandų Į dienų darbų.

Komunistams tie Fordo 
pagerinimai nepatinka, nes 
kada darbininkas turi ge
riau, komunistams nelieka 
progų už darbininko pečių 
užlindus revoliucijas kelti.

Surinktos žinios rodo jog 
prohibicijos ^gadynėje Ame
rikoje girtuoklystė labiau 
išsiplatinus negu buvo prieš 
tai.

584 miestuose kurie pra
nešė apie girtuoklystę ži
nias, pradedant su 1924 me
tais kas met iki 1927 metų,
areštuotų už 
vo taip:

girtavimą bu-

1924 m. 640,125
1925 676,708
1926 695,928
1927 707,124
518 miestų, kurie, rapor-

tus davė nuo 1920 m., areš
tavimai už girtavimų padi
dėjo 238 nuošimčiais.

288 miestuose, kurie rin-
- ko žinias nuo 1914 metų, 

girtuoklystė žymiai padidė
jo po įvedimo prohibicijos.

1 Washingtone, Suv. Vals
tijų sostinėj, jaunųjų areš
tavimas už girtybę padidė
jo su prohibicija: 1920 me
tais, kolei dar prohibicija

- nebuvo įsisiūbavus, areš
tuota 50; 1927 metais areš-

. tuota 604.
Tas reiškia kad šalis aur 

gina naujų derlių girtuok
lių, ir tas derlius yra daug 
didesnis negu buvo tais lai
kais kada karčiamos buvo 
liuosos.

Prie to, visapusiai mato
si paniekinimas, to įstaty
mo, niekas jo nepaiso: gro- 
bišiavimai, papirkimai; r-ky- 
šininkystė, net žudystės,at
sikartoja kasdien ačiū tam 
įstatymui. .

Kurie musų kalbos “kal
viai” nori rašyti žodžius pa
gal jų “skambėjimo” turė
tų pamislyt jog atėjo lai
kas panaikinti garsų “ub” 
ant “ua”, paveizdan: “duo
da” rašyt “duada”, “puo
das” — “puadas”. Ir tt.

Gydytojai Daugėja
Lietuvos universiteto me

dicinos fakultetų yra .bai
gę 220 asmenų. Medicinos 
skyrių — 126 asmens, odon
tologijos — 58, farmacijos 
— 24 ir veterinarijos — 12.

Baigusiems medicinos fa
kultetų pirmiausia duoda
ma kandidato laipsnis, o 
kada kandidatas nevėliau 
kaip bėgyje trijų metų po 
universiteto baigimo išlai
ko iš likusiųjų dalykų visus 
egzaminus tuomet iš kan
didato pakeliama Į gydyto
jo, arba atatinkamų, laips
nį.

Medicinos fakultete viso 
yra 669 studentai: medicinų 
mokinasi 308 vyrai ir 79 
moters; odontologijų' — 20 
vyrų ir 138 moters; farma
cijos — 45 vyrai ir 75 mo
ters; veterinarijų — 4 vy
rai.

Pastebėtina kad Lietuvo
je moters daugiausia imasi 
dentisterijos ir vaistininky- 
stės, žymiai daugiau už vy
rus.

Lenkinimas Vilniečių
“Liet. Aidas” rašo:

— “Atstovaująs dabartinės 
Varšavos valdžios linija 
Vilniuje ‘Kurjer Wilenski’ 
nesenai įdėjo straipsnį ‘Mo
kytojas kaip Lenkų piliečio 
auklėtojas musų krašte’, 
kuriame aptaria kaip Len
kų mokytojai Vilniaus kra
šte turi griebtis darbo iv 

~ sėkmingiau varyti lenkini- 
. . . mo darbų tame Lietuviška

me krašte”.
Lenkams neužtenka mo- 

' kyiklų uždarinėjimo, Lietu- 
,< vių mokytojų persekiojimo 

ir mokinių kankinimo....

LIAUDIES DAINA.
Štai saulutė skaisčiai šviečia,

Arti vakarėlis,
Matau atein per laukeli

Mano- bernužėlis.
Bėgu greitai per kiemeli

I Į rūtų darželi,
Pasiskint žalių rūtelių

Del savo bernelio.
Bernužėli, dobilėli,

Kas do valandėlė
Kad tau .einant pro darželį

Rūtos sudrebėjo?
Mergužėle, lelijėle,

Aš tau pasakysiu:
Daugiau Į savo darželį

Rūtų nesodyki: '
Jau aš tave pamylėjau,.

■Mano mergužėle,
Nuo šio laiko jau nepinsi 

Rūtų vainikėlio.

Lynčiavimas
Amerika yra vienatine 

civilizuota šalis kurioj su
sitarus gauja nužudo pra
sikaltusį žmogų be teismo. 
Mississippi valstija užima 

... tuo pirma vietų. Naujų me
tų vakarę ten gauja sude
gino juoduką. Metų bėgiu 
ten nulynčiuota 4 ypatos, 
kitose visose valstijbse sy
kiu tik šešios ypatos.

Šio negro nužudymas at
likta tikrai žiauriai. Jisai 
prisipažino nužudyme vyro 

' ir buvo apkaltintas užpuoli
me baltos merginos. Jisai 
pats pasidavė negirJkluotai 
moteriai su prižadu kad bus 
nugabentas į kalėjimą. Jo 
legalė bausmė savaimi lau
kė. Bet gauja užpuolė jį 
ir nusitempus į laukus su
degino.

NELIKO TUŠTI....
Neliko tušti meilės žodžiai, 
Daina nenuėjo dykai, 
Išklausė širdis mano balso, 
Tu mano, brangiausi, likai....

Nors širdgėlą daug prikentėjau 
Mylėdamas tave karštai,
Nors rūpesčio, vargo tiek dėjau, 
Maniau manęs nesupratai....

Dainose kiek skundų išliejau, 
Daug dingo be miego naktų, 
Beviltėj merdėti turėjau, 
Minčių daug- praleidau rustų,

Gi tu nors kai žemė tylėjai,
Mylėjo jau mane širdis,
Nors meilę saugiai užtūrėjai, 
Mačiau ją per tavo akis....

Mačiau kaip žėrėjo; liepsnojo 
Akelės kai manin žvelgei, 
Kai manęs visur jos jieškojo, 
Nors tū tą ir slėpti bandei....

Kai širdys mus meilę kalbėjo, 
Teikeis tų man rankų paduot, 
Diena ta didžioji atėjo, 
Ir leidais man lupas bučiuot....

Adonis.

(Tąsa iš pereito num.)
Scena 2.

Iš dešinės ateina Ona.
Ona (patamsėj nieko nematydama): Ak, 

nelaiminga, aš nelaiminga.... Kam - va- 
žiavau Į ta Lietuva, nejaugi .tik numir-, 
ti?.... Pažinau čia savo mylimąjį, bet. 
tik tam kad jo netekti.... Kokie pikti tie _ 
žmonės ir kaip jie nepažysta jaunos šir-j 
dies geismų ir tyros meilės.... Privertė I 
mane parašyti jam laiškų, išniekindami 
jį, pribaugindami mane.... .bet neprivers 
mylėti to kurio aš nekenčiu.... Jei man 
tik tokia laimė žadėta, verčiau pasiskan
dinsiu šaltose bangose negu už ano kerėp
los eisiu.... Del meilės ir mirti smagu.... 
Ras jie ryte tik. mano lavonų....

Ponaitis (staiga prakalba už medžio, iš 
tolo): Onute, tai tu čia? Ko tu čia 
jai? (Eina baimingai artyn.)

Ona (nusigandus netikėto ’balso): 
čia, Kaziuk?.... Ko tu čia atėjai?

(Vienas prie kito nejučiomis eina.)
Ponaitis: Gavęs tavo laiška, aš ėjau nu-1 

siskandint: be tavęs nei vienos dienos is- , ,
______ _________m i-„ x.-„9 dyciau tav< 

tavo paslaptį ? 
Kairi aš ta

Jonas šautis iš Pittsburg; 
’ Pa., rašo: Siunčiu SI už 
’ “Baltijos Arų”. Man labai 

patinka ta puiki .istorija 
apie senovės Lietuvius-Že- 
maičius.

Stefanija Dermeitis iš 
Detroit, Mich., rašo: Siun-

1 čiu $3, 
metams 
kusį $1 
“Baltijos 
torius.

A. Navickienė iš Ellicott I į 
City, Md., įsirašė į “Balti-r 
jos Arą” prenumeratorius® 
užsimokėdama $1.

K. Blažaitis iš New Ha-|' 
ven, Conn., rašo: Atnauji-I 
nu “Dirvų” ir prisiunčiu | 
SI už “Baltijos Arų”. Lin-T 
kiu “Dirvai” ir redaktoriui® 
Karpavičiui kad 1929 me-1 
tai butų dar paselkminges-B 
ni už visus kitus metus.

Joe Smith, vietinis jau
nas vaikinas ir “Dirvos!1| 
skaitytojas, atsilankęs įsi-1 
rašė į “Baltijos Aro” pul- I 
ką užsimokėdamas $1.

Antanas Liubamirskas iš I 
Hartford, Conn., rašo: Pri- I. 
siunčiu $3, iš jų $2 už pre- I 
numerate “Dirvos”, ir ?1t 
įsirašymo į “Baltijos Aro” | . 
pulkų.

M. Vizgirda iš Brooklyn, r 
rašo: Siunčiu $1 už L 

lauksiu B

turtai liks tau. O jei neišpildysi, viskas 
bus išdalinta tolimesniems giminėms po 
lygiai.... ”

Ona: Tai sakyk koks buvo jo reikalavi
mas: gana tų pasakų....

Ponaitis: Na tai klausyk: (iškilmių-
■': “Prisiekiu kad mokysiuos sųžinin- 

i gai ir mokslų baigsiu garbingai; prisiekiu 
kad per visa laikų iki mokslo baigimo ne
susidėsiu su moteriškomis; prisiekiu kad 
iki sueinant man 25 metams amžiaus ne
turėsiu pasirinkęs sau mylimosios ir ne
manysiu apie apsivedima; o jeigu neišpil- 
dysiu savo prisiekos ir tas bus susekta, aš 
savanoriai atsisakau nuo visų man palie
kamų turtų.....”

Ona: Tai tau dar nesuėjo 25 metai?!
Ponaitis: Ne, Onute.
Ona: Vaje! tai aš turiu 'bėgt nuo tavęs 

šalin, gal jau vyskupas žino kad tu su ma
nim?, ... Juk žmonės daug sykių matė 
muš sykiu... . Kų aš tau padariau ?. ....

Ponaitis: Nebėgk. Bet dabar supran
ti kaip yra. .. per tavo užsispyrimą:...

Ona: Kazeli mano, nejaugi aš pražu
vę savo reikalavimu išpasakoti 

B i paoiaptį? (Nusigandus sukinėjasi.), 
v I Kaip aš tau atsilyginsiu už tavo meilę, 

kurių man skyrei nors buvo uždrausta....
Ponaitis: Onute, užtai dabar turi man 

save atiduoti su kimu ir siela. .. . Ar su
tinki?. ...

Ona? Nejaugi aš atstosiu tau tuos vys
kupo turtus -jeigu dabar prarastum?. ... 
Nors aš myliu tave, bet aš neturtinga....

Ponaitis: Mylimiausi mano.... nepai
syk to, meilė yra brangesnė už viso pa
saulio turtus....

Ona: Kokia aš~ buvau paika taip spir
tis- kad pasakytum.... gal kas girdėjo.... 
Kam tu man sakei

Ponaitis: Pasakymas 
dabar žvarbiausia kad iš 
išgautų iki sueis laikas, 
žinojau kad taviškiai gali priverst tave 
pasakyt ką tu apie mane žinai.... ' Tik 
mėnuo laiko jau liko, ir tada .man sueis 25 
metei, išsibaigs mano prisiekos,- ir tu bu
si mano....

Oną: Tai turim saugotis kad niekas 
daugiau mudviejų nematytų krūvoje.... 
Ar del to nenorėjai pasisakyti man savo 
paslapties? Nejaugi manei kad aš tokios 
minkštos širdies jog visiems išpasakosiu?

Ponaitis: Ne tik maniau bet ir žino
jau .... Jie privertė tave parašyt man 
laiška, ir tu, nežinodama kas aš, rašei. 
Jeigu butum žinojus kas aš tikrai būtimi 
išsiverkus visiką, o gandai tuoj butų pra- 
plitę po visą Palangą apie mudu, ■ ir vys
kupas butų dagirdęs....

Oria: Čia kas ateina.... gal manęs įie
ško ....

prašau atnaujini 
“Dirvų”, o už Ii- 
įrašyki t mane Į 
Aro” prenumera-

atė-

Tu

gyventi negalėčiau.... O ko tu čia?
Ona: Ir aš ėjau nusiskandint.... 

tavęs nei vienos nakties nebūčiau pergy
venus ....

Ponaitis (griebia ja į glėbį, ji taipgi): 
Onute brangiausia, ar tu vis myli mane?!

Ona:' Nežiūrint 'kas tu esi, mano širdis 
tik tavęs,,nori, be tavęs man nei Lietuvos, 
nei Amerikos, nei viso pasaulio nereikia!

(Abu susikabinę, lėtučiai susmunka 
ant žemės, sėdasi ir tęsia toliau.)

Ona: Ar dabar pasakysi man savo pa
slaptį ?....

Ponaitis.: Tu rodos tik kų sakei nepai
lsai kas aš bučiau?.... Kam vėl klausi"

Ona: Aš turiu žinot! Tų man prižade.-, 
jai pasakyt.... ,

Pohaitfs:’* Tas tavo moteriškas užsigei- 
mas.... Aš vis dar bijau sakyt, nes dar 
ne laikas....

Ona (pėųpyksta, šoka ant kojų): Tai 
leisk mane, aš einu skandintis! (Bėga kai
rėn. Jis ja pagauna už rankos.)

Ponaitis: Sėsk tik, sėsk, pasakysiu; tik 
buk gyva su manim.... Bet prižadėk nie
kam nei nųse lupų neužsimint kų girdėjai 
ir kad su manim draugauji....

Ona (stovi nusisukus nuo jo): Tai gal 
tu gėdinies manęs jeigu nenori kad kas 
žinotų apie mane?.... ,

Ponaitis:
gaįlėkis manęs.... Aš tau minėjau apie 
mano prisie'kų vyskupui....

Ona: Tai gal tu esi kunigas ar klieri
kas kad vyskupui prisiekei! Laikyk savo 
prisiekų! Jieškok tokios 'kuri sutiks tavo 
.šeimininke būti! Aš tokios meilės 
riti!..-..

Ponaitis: Onute, 
minčių! Visai ne!

Ona: Tai kas tas 
taip turi bijot?. ...

Ponaitis: Jis yra

Širdele, paturėk kantrybę..

žegnokis nuo

vyskupas kad

neno-

tokiu

tu jo

mano tėvas.... tai 
yra; mari kaip tėvas.... mano tėvas yra 

[miręs.... Vyskupas yra mano tėvo bro
lis, jis mane Į mokslus leidžia ir ma'n pra
gyvenimą duoda. Jis užrašė man savo 
turtus.

Ona: Tai kas čia do paslaptis? Aš ma
niau apie kokį baisų dalykų....

Ponaitis: Palauk, širdele, išgirsi ir tų 
kitą.... Kada ąš užbaigiau gimnazijų, 
vyskupas pasivadino mane pas save, paro
dė visus raštus ir palikimus, ir pasakė: 
“Vaike, ašį duodu tau pasirinkt, ar eit. Į 
kunigus ar kokią 'kitą mokslo šaką imt”. 
Pakrapščiau pakaušė, ir su baime pasa
kiau kad į kunigus eit nenoriu, ir jis nesi
priešino, pripažindamas kad Lietuvai rei
kia visokio mokslo žmonių......

Ona: Ir čia nebuvo jokios paslapties. 
Tų mane tik tyčia erzinai....

Ponaitis: Bet palauk galo. Kada pasi
rinkau svietišką mokslą, pažiurėjo jis į 
mane, pagalvojo, tada pasiklupdė prieš sa
ve ir sako: “Vaike, prisiek kad išpildysi 
šiuos mano reikalavimus, .tada visi mano

nieko nereiškia: 
tavęs niekas ne- 
To aš bijojau, o

(Bus daugiau)

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir suprantamai, 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, paš daktarą, pas barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 

1915, pusi. 95 ..............................................

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
36c

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 vyriausybes 
reikalavimo, patvirtinama Lietuvos 
Konsulate, ir paruošiama gatavai 
persiuntimui. Nelaikykit savo da
lių neužbaigtų.

"DIRVA'
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Akron, 
Žemai-

N.
“Baltijos Arą” : ir 
knygos.

S. Rodavičia, iš
O. , būdamas tikras
tis, ir daug užrašęs kitiems 
'“Baltijos Arų” pats Įsirašį 
Į to karžygio eiles.

Adolfina Jucevičienė iš 
Skriaudėnų k., Varnių p., 
Telšių ap., S. Rodavičiaus 
įrašyta į “Baltijos Aro”į 
prenumeratorius.

ARTISTO STASIO PIL- I 
KOS KELIONĖ

(Talkoje su 105 metų 
Jurgiu Skinderiu) 

Sausio mėn.:
13 d. — Grand Rapids. I
15 d. — Detroit, Mich.
(Šv. Jurgio par. salėj)
17 d. — Detroit, Mich. I 

(Lietuvių salėj)
20 d. — Racine, Wis. '
25 d. — Chicago, Ill.
(Lietuvių auditorijoj) 

————————=— |
“MARGUTIS” bus $2
Pabrangs linksmumo ir dai
nų su gaidomis laikraštis

“MARGUTIS”.
“Margutį” leidžia komo. A. 

■ Vanagaitis kas menuo, su 
muzika, dainomis ir juokais. 
Už 10c stempą galit gauti 
vieną “Marguti” del susipa
žinimo. Reikalaukit tuojau.
Nuo Sausio 15 d. kaina bus 
$2.00. Skaitykit “Margutį” 
ir busit visados linksmi. Ja
me yra vaikams piano “py- 
selių”, labai lengvų ir gra
žių." Tik už $1 gausit 12 
“Margučių” į metus.

“MARGUTIS”- 
3210 S. Halsted St. 

Chicago, Ill.

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

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

Mrs. Hurst neturi nieko parduoti. 
Tik iškirpk!t 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.



DIRVA

Prenumeratoriai
Jonas šautis iš Pittsburg, f 

Pa., rašo: Siunčiu $1 ui! 
‘Baltijos Arą”, Man labai į 
ratinka ta puiki . istorija | 
įpie senovės Lietuvius-Že-1 
naičius.

Stefanija Dermeitis iš į 
Detroit, Mich., rašo: Siun-| 
siu $3, prašau atnaujinti 
nętanis “Dirvą”, o už li-f 
:usį $1 jrašykit mane ,į| 
Baltijos Aro” prenumera-l 
orius.

A. Navickienė iš Ellicott | 
lity, Md., įsirašė į “Balti-1 
)s Arą” prenumeratorius! 
žsimokėdama $1.
K. Blažaitis iš New Ha-| 

en, Conn., rašo: Atnauji-į 
u - “Dirvą” ir piisiunčiaf 
L už “Baltijos Arą”. Lin-j 
u “Dirvai” ir redaktoriuil 
arpavičiui kad 1929 me- 
d butų dar paselkminges-į. 
. už visus kitus metus. į 
Joe Smith, vietinis jau-f 
is vaikinas ir “Dirvos"! 
raitytojas, atsilankęs įsi-į 
išė Į “Baltijos Aro" pul-Į 
į užsimokėdamas $1, 
Antanas Liubamirskas iš Į 
artford, Čonn., rašo: Pri- Į 
inčiu $3, iš jų $2 už pre- į 
irneratą “Dirvos”, ir 51 
rašymo į “Baltijos Aro” ■ 
Iką.
U. Vizgirda iš Brooklyn, I 
Y., rašo: Siunčiu SI ui Į 

altijos Arą” - ir lauksiu! 
/gos.
L Rodavičia, iš Akron, 
būdamas tikras Žemai- 
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delfiną Jucevičienė iš: 
iaudėnų k., Varnių p., 
šių ap., S. RodavičiausĮ 
jyta į “Baltijos Aro”! 
numerątorius.

[TĮSTO STASIO PIL-į 
KOS KELIONĖ

Talkoje su 105 metų | 
Jurgiu Skinderiu)

Sausio mėn.:
d. — Grand Rapids. I 
d. — Detroit, Mich. I 

v. Jurgio par. salėj) (
d. — Detroit, Mich. 
(Lietuvių salėj) _ I 
d. — Racinė, Wis. I 
d. — Chicago, III. | 

lietuvių auditorijoj) | 

4RGUTIS” bus$| 
rangs linksmumo ir dai-

su gaidomis laikraštis l

“MARGUTIS”.

irgutį” leidžia komp. A- t 
agaitis kas mėnuo, su | 
;ika, dainomis h- juokais. Į 
10c stempą galit gauti | 
ą “Margutį”. del susipa- | 
no. Reikalaukit tuojau, r

Sausio 15 d. kaina bus į » 
0. Skaitykit “Margutį” | 
usit visados linksmi. Ja-1 
yra vaikams, piano “py- f 

labai lengvų ir gra- Į
Tik už ?1 gausit 12 Į 

•gučių” į metus.

“MARGUTIS” 
3210 S. Halsted St.

Chicago, DI. /

P JI ATSIKRATĖ 
EUMATIZMO 
ama iš baisaus patyrimo gė- į 
įuo reumatizmo, Mrs. J. E Į 
kuri gyvena 204 Davis Ave, Į 
Bloomington, III., yrą taip 4ė- į 
lati išsigydžius jog iš džiaug-! 
ri pranešti kitiems kenčiau- f 
taip atsikratyti to skausmo Į 
j budu namie.
durst neturi nieko parduoti. Į 
rpkit šį pranešimą, pasiuskit į 
savo vardu ir adresu, ir jij 
prisius jums svarbias infer Į 
visai dykai. Rašykit jai 

rolei dar neužmiršot

(Tąsa)

Už keleto dienų pro juos plaukė Fal- 
stero salos keletas laivų į Jomsburgą, ir iš 
jų Erikas patyrė jog Einaro žmona din
go. Suprato kad čia ir bus tie patys kurie 
su Kanuto valdininko pačia bėgo, taigi Eri
kui tuoj užėjo gera mintis duoti žinią Ei- 
narui, suprantama, labai atsargiai, jog jis 
gali už atlyginimą atgauti savo moterį. 
Bet plėšikas bijojo kad ir šis spėka neat
siimtų, todėl užtylėjo kas pas jį randasi ir 
laukė Kasčio gryžtant: matys ką jis at
veš, ir tada galės reikalaut ir atiduot mo
terį tam kurs daugiau duos....

Didesniam apsisaugojimui, Erikas štai 
ką sugalvojo: jeigu pirmasis, kurį su savo 
belaisve moteria sugavo, turi bendro su 
Danais, jis gal nuvyko pas Joms'burgėnus 
pagalbos prašyti. Jei taip, jis gali tuoj 
gryžti ir spėka atimti savo užstatus ir jis 
nieko nepeš. Taip gali padaryti ir Eina- 
ras, todėl negalima daugiau laukti.

Vieną naktį staiga Nida dingo. Ir 
milžinai pramiegojo ir niekas 'kitas neju
to kur ji pasidėjo....

Dabar, manė sau Erikas, aš turėsiu 
gauti atlyginimą, ir tai tokį kokio norė
siu....

Broliai milžinai, praganę savo virši
ninko mylimąją, baisiai susigraužė. Ir 
gerumu ir piktumu bandė patirti kur ji. 
bet vis nesisekė.

Už kelių dienų, beslampinėjant jiems 
pavandenyje, iš kur tai gryžo pora laivų. 
Vyrai buvo gerokai nusigėrę.

Kuomet visi išsiskirstė, prie vieno pa
taikė progą prieiti Ardis ir sugavo jį Į sa
vo stiprias rankas. . Skardis irgi persi
gando tą pamatęs, nes išrodė jog sukils 
trukšmas ir jie paklius.

— Nerėk, pasakyk kur buvot! — pri
smaugdamas klausė milžinas tik ką su- 
gryžusio vyro. — Jei rėksi pasmaugsiu ir 
tėkšiu vandenin....

— Susimildamas, palik gyvą, pasaky
siu.... Mes buvom Bornholmo saloj....

— Ką ten veikėt? ir sakyk visą teisy
bę, už žodelį sumeluotą paskandinsiu kai 
šunį!

— Išvežėm ten paslėpti tą nelaisvėn 
paimtą moterį. Musų vadas sako kad čia 
ją laikyti nesaugu, o tenai jai esant, jeigu 
ir ginkluoti atvyktų čia jieškoti, nieko ne
peš. ...

— Prižadėk niekam nesakyt jog mums 
tą išpasakojai, nes kitą sykį pagavę ui 
kojų tave suplėšysiu!....

Ir tiedu milžinai kaip tai išsitiesė, iš
sipūtė, ir šis vargšas pajuto jų didelę spė
ką ir baisiai persigando.

To Ardžiui ir Skardžiui užteko. Jie 
ką tai ėmė kalbėti saviškai, ir juos nugir
dęs tas vyras užkalbino:

— Tai judu Žemaičiai? Kodėl jus 
man nesakėt? Aš bučiau gražumu išpa
sakojęs. ... Taip nugąsdinot....

— Ar tikrai tu Žemaitis, ar tik nu
duodi? — klausė Skardis.

— Tikrai, mane iš ten dar mažą pa
vogė ir pardavė į vergus.... —' aiškino 
labai prastai Žemaitiškai kalbėdamas tas 
jūreivis.

— Tai gerai. Tu mums busi reikalin
gas.... Jeigu Žemaičiai vienas už kitą 
galvas dėtų jų niekas neįveiktų ir nebūtų 
reikėję jų vaikams vergauti.... Ar esi 
gatavas už savuosius pasiaukauti?

— Taip, kada tik reikalausit....
Aldas ir Skaldąs žinojo kur Bornhol

mo sala yra — nepertoliese Į šiaurę, ir 
abu sėdę nedidelėn valtin gali į keliolika 
valandų ten nusiirti. Bet vėl rūpestis. 
Juk Kastys čia gryš, neradęs jų nei vieno 
gali nusigąsti; plėšikai gali atimti iš jo 
atvežtą išsipirkimą, o iš Einaro Erikas vėl 
gali pareikalauti atlyginimo ir grąžinti 
Nidą jam. Ir taip blogai ir taip negerai— 
nors plyšk....

Skaldąs ką tai galvojp, ir griebęs už,

rankos tą naujai atrastą Žemaitį pasako
jo:

— Mudu turim bėgti į Bornholmą ir 
saugot musų ponią. Jai bus ramiau kari
mus matys. Bet musų vadas čia gryš su 
išpirkimu, tu turėsi jam pagelbėt. Kad- 
jis atvyks, stengkis tarpininkauti jam de
rybose su šiais plėšikais: Jeigu Erikas 
norėtų jį apgauti ir nesakytų kad Nidos 
čia nėra, turėsi- jam pranešti nors ir mir
ti už tai reikėtų. Jis neatplauks vienas, 
bet su gana vyrų atsilaikyti prieš šiuos 
plėšikus, nes išvažiuodamas apžiurėjo jų 
spėkas. Tik žiūrėk kad jie klastos nepa- 

, naudotų ir nepagautų jo su viskuo.
1 — Bet kaip aš jam galėsiu tai pasaky-
' ti ir ar jis tikės? — klausė susirūpinęs 
1 vergas.

— Prisiirk vakare prie jo laivo ir už- 
i kalbink jį Žemaitiškai. Parodyk jam šitą 
mano kaklo grandinį ir pasakyk kaip mes 
sutarėm. Jis tave priims į laivą ir su juo 
galėsi gryžti, jeigu išgelbėsi nuo sugavi-1 
mo. Pasakyk kur mes esam ir jog gale 
dviejų mėnesių, pagrobę ją bėgsime iš te
nai, o jis lai gryžta namon, kur mus ras.

Už pasižadėjimą tai padalyti, Skardis 
atidavė tam broliui Žemaičiui dalį savo 
aukso, gauto iš Astridos. Pasitaikius ge
rai progai jiedu spruko iš Rugijos1 Born
holmo linkui. Kada jų pasigedo, manė jog 
jie bus jau arti Vollino pas Jomsburgė- 
nus, ir netikėjo jų atgauti. Bet Ardis ir 
Skardis sušilę irėsi šiaurėn, link salos kur 
buvo apgyvendinta Nida. Kiti vyrai net 
kankinami nieko negalėjo apie pabėgėlius 
pasakyti, ir kadangi ant to Žemaitėlio ne
pataikė klausinėti, Erikas ir nepatyrė nie
ko apie juos. Tam vyrui liko milžinų įsa
kymas išgelbėti Kastį nuo pakliuvimo plė
šikams ir jis prie to rengėsi.

Dabar eikim ant Bornholmo salos. 
Atplaukė čia du vyrai, apsivertė laivele, 
ir šlapi išlipo į krantą. Kalbėjo jog yra 
Žemaičiai, atbėgę iš Švedų nelaisvės, ir ka
dangi sala neperdidelė, jie tuoj apsiuosti- 
nėjo ko jiems reikia ir pasidavė globon 
to žmogaus pas kurį buvo palikta Nida.

Šito žmogaus vardas buvo Gunaras. 
Jis turėjo ryšius su Rugijos plėšikais, ar
ba kitaip sakant gelbėjo ir dalinosi manta 
kur abu dalyvavo plėšimuose, vienas kitam 
nekliudė atvirai, nors kai buvo proga ir 
galimybė, vienas kitą ir nuskriaudė. To
dėl Erikas pavedė Nidą Gunarui, žadėda
mas atlyginimo už jos saugų išlaikymą. I

Ardis ir Skardis Gunarą gerai žino
jo iš pirmiau, ir patyrę jog Nida pas jį. 
ko nepatužo iš pagiežos. Tai buvo baisui 
girtuoklis ir ištvirkęs žmogus, ir 'kuome 
gavo į savo rankas jauną gražią moteriš 
ką, jis ryžosi ja pasinaudoti.

Patėmijus juos, Nida nepaprastai nu
džiugo. Suprato ji ir jiedu jog nereikia 
išsiduoti savo pažinčių, bet taipgi gerai j' 
suprato ko jie čia atsekė, nors nesuprato 
kaip jiems pavyko iš Rugijos pasprukti. 
Gavus progą, vargšė skundėsi jiems jog 
jos užlaikytojas neliauja ją varginęs save 
užsipuldinėjimais, tik vis jo moteris jį su
trukdo.

Dabar eikime pažiūrėti kur Kastys. 
Jis parsiskubinęs į savo šalį, galvodamas 
ką daryt, skubėjo pas vaidilą pasitarti. 
Išpasakojo seniui paslaptį, ir jis gerai jau
nikaitį suprato.

Už kelių dienų, žmonės iš plačių apię- 
linkių sunešė slaptai daug turto ir paliko 
pas vaidilą. Mat, senis įsakė.jog dievai 
reikalauja daugiau aukų, tik saugokitės 
kad Danai nepamatytų.... Jis pats turė- 

' jo sausuose požemiuose daug negendamo 
turto sukrovęs iš senų laikų, apie ką tik 
vienas žinojo. Viską tą atidavė Kasčiui.

Savo nelaisvius gelbėti, išpirkti buvo 
šventa pareiga.

Išsileido Kastys su sunkiu laivu atgal 
į Rugiją, parinkęs sau pulką smarkių vy
rų, nes žinojo kad be to plėšikai nenorės 
su juo kalbėti. Susitiks su jų vadu atvi
rame vandenyje, Į kraštą neplauks, ir ne- 
dasileis jeigu prie jo artinsis daugiau kaip 
pats vienas Erikas su savo valtimi.

Kelionėj, užklupo juos baisi vėtra. 
Baltija garsi savo audringumu ir joje žūs
ta daugiau laivų ir žmonių negu kitose 
tokio didumo jurose. Buvo jau pradžia 
žiemos ir prasidėjo pats pašėliausias ju
ros laikas. Jo laivas buvo daužomas kai 
lapas, ir visas braškėjo. Nors jie taikė Į 
pietvakarius bet buvo nešami šiaurėn. 
Staiga pamatė jog prinešami prie kokios 
tai salos. Salos kraštai pasirodė aukštoki 
ir uoluoti, aplink pilna nedidelių uolų, virš 
vandens ir po vandeniu. Iš miglų sala iš
lindo ir jau sunku pabėgti iš to kas turės 
dėtis. Vėjai siunta, daužosi, ir jūreiviai 
mato pavojų ir net mirtį. Iškeltas bangos 
kai lapas ant aukšto kalno, laivas trenkia
mas žemyn, ir užmetamas ant uolos ne- 
pertoli salos.

— Gelbėkitės! — sušuko vieni kitiems 
vyrai, kada1 laivas perkūnišku trenksmu 
plyšo pusiau ir visi sukrito į vandenį... 
sykiu ir Kastys, kurs, kaip ir daug kitų, 
buvo sunkiai sužeistas: permušta galva, 
išsukta ranka, sulaužyta kpja — ir be pa
galbos atsidūrė vargšas įšėlusios juros glė
byje.

Marių dugnelis tavo lovele,
Melsvas vandenėlis tavo patalėlis,
Baltos bangelės tavo pagalvėlė....

Skubėkit!
ALTIJOS ARAS bus gatavas knygoje SAUSIC 
dieną, taigi jau visai nedaug laiko teliko. Kr 
bus nepaprasto didumo — 350 puslapių — 

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

Knyga visai baigiama spausdinti ir kas pasku 
prisiųsti savo Dolarį to vardas dar tilps knygoje k 
leidėjo. Gali siųsti ir “Dirvos” skaitytojai ir ne-s 
tytojai — visi gali būti “BALTIJOS ARO” leidėjai

Išnaudokite šią progą ir bukite leidėjais ir šios 1 
gos, kaip buvot iki šiolei daugelio kitų “Dirvos lf 
knygų. Jūsų vardas liks knygoje ant ilgų laikų, kuo 
kitos gentkartės knygą skaitys.

(Bus daugiau)

Žmonijos Istorija
“Karaliau, žmonės neturi duonos!” — 

šaukė Francuzijos karaliui Liudvikui jo 
piliečiai.

“Lai ėda šiaudus!” — atsakė karalius ir 
karalienė į tokį šauksmą.

Neužilgo žmonės užgriuvo palocius, su
gavo valdovus ir prikišę šiaudais burnas 
vedė ant nukirsdinimo.

Tas ir daug kitų žingeidžių dalykų iš pa
saulio istorijos rasite knygoje

“ŽMONIJOS ISTORIJA”

GAUSIT ANKSTI IŠKALNO

Dar pora mėnesių suvirs apysaka eis per Dir 
o knyga bus gatava ne vėliau Sausio-January 15, 1 
nereiks numeris po numerio skaityti po dalį — ga 
visą pabaigą — dar apie 100 pusalpių — perskaity 
žinosit kaip apysaka baigsis, ir kodėl toks liūdnas g 
kokis tik retose apysakose buna. Daugiausia apyse 
baigiasi gražiai, laimingai, bet musų jurų karžygic 
Baltijos Aro ir jo mylimosios — likimas kitokis ler 
Verksit skaitydami, nes toks liūdnas galas turės su 
bint jūsų širdis . . .

NEUŽMIRŠKIT SAVIŠKIU!

ka

Mirties Glėbyje

Nida pergyveno ant šios salos kelioli- 
dienų nuo visų atskirta, apleista.... 
Kaip ji, vargšė, ilgėjosi savo Hako..

Kaip tik čia buvo atgabenta, kiekviename 
laive atplaukiančiame į salą laukė jo pri- 
bunant, nors žinojo jog jis nežino kad ji 
čiajbutų. Ji laukė kad jis atvyktų ją išva
duoti. ...

Kaip ji veikė ir aimanavo atitolinta 
ir paslėpta nuo jo.... Toks begalinis lau
kimas, troškimas, norėjimas jį matyti.... 
Verkė ir sakė: “Nejaugi likimas atsiun
tė tave į mano kelius ikad pamatyčiau ta
ve, pažinčiau, pamylėčiau ir kentėčiau ne
tekus, lyg nubaudimui manęs už kokį pra
sikaltimą .... ”

“Dirva” išleido šią gausiai iliustruotą 620 
puslapių didumo knygą su dideliu pašiau- 
kavimu visuomenei, užtai kiekvienas pasi- 
stengkit ją Įsigyti, nes tai yra veikalas ko
kio Lietuvių tautoje nebus išleista per ' 
kius dešimts ar daugiau metų.

Apdaryta audimo viršeliais, $2.25.

“Baltijos Aras” bus tinkamiausia dovana kiek 
nam — jaunam ir senam, vyrui ir moteriai, mokslei 
ir darbo žmogeliui, nes parašyta populiariška, visi 
suprantama kalba. “Baltijos Aras” nėra tai papr 
apysaka, bet ISTORIŠKAS veikalas, nušviečia anų t 
sybės amžių dienas, kuomet Lietuviai dar buvo p< 
nys ir kuomet ant jų puldinėjo garsiausi tų laikų šiai 
Skandinavai, jurų bastūnai, kurie buvo užvaldę Ba] 
ir kaimyniškas juras ir žemes jų pakraščiais. Lieti 
žygiai tuose laikuose, ypač juromis, yra visai nežyn 
tik vienas Baltijos Aras, jaunikaitis Žemaitis, prag< 
bet jo dar visai jauno sparnai lieka pakertami ir n< 
siekia jis dar didesnės garbės po to kai sugryžta Į 
vo šalį. Nors tokių žmonių tais laikais buvo labai 
kalinga, bet Kastys ir jo mylimoji žūsta, kuomet 
sugryžę pasirengia laimingai gyventi ir ginti savo že 
Del ko taip atsitinka rasit knygoje, tik paskubėkit 
siųsti savo Dolari.

Su pinigais siųskit ir aiškų savo vardą ir adresą.
ko-

“DIRVOS” KNYGYNAS
6820 Superior avė. Cleveland,

“dirva:
6820 Superior Avenue Cleveland, C

O.
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CUKRAUS PRAMONĖ LIETUVOJE Geritrąšų kreditan, o išaugin- 
I tus runkelius nuperka tvir- 
Į ta kaina.

----------  -------- .------- šįmet cukrinių runkelių
Lietuvoje cukrinių runke-Į Lietuvoje buvo įsėta dau- 
lių augytojų draugija. Ji-Į 
deda pastangų kad musų 
ūkininkai pradėtų cukri
nius runkelius auginti. No
rintiems šito verslo imtis 
draugija parūpina sėklų ir

Kiekvienais metais Lie- Į cukrų pasigaminti.
- -1------ ..J Pastarais laikais įsikūrėvoje sunaudojama daugiau 

kaip 20 milijonų kilogramų 
cukraus, už apie 20 milijo
nų litų. Visas tas cukrus 
Įgabenamas iš užsienių, 
nors cukriniai runkeliai ga
na gerai gali augti Lietu
voje ir pati Lietuva galėtų

Prospect 2420

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

kuojam, išleiažiam ir sukraunam."
3400 St. Clair Avenue Cleveland. OhioA. S. BARTKŲ':

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas
Fotografas

FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų

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

Telefonas Randolph 3535 —

f

••j 
?

13, Palestinon 6, Kubon 2 
ir j kitas Įvairias šalis 7 as
menys. • “M. R.”

Linų Gamintojų Draugija
1928 metų pradžioje Lie

tuvos Žemės Ūkio Rūmų 
buvo sudaryta iš specialis
tų agronomų linų komisija 
linų apdirbimo, eksporto ir 
'kitiems linus liečįantiems 
klausimams rišti. Bet vie
nos linų komisijas maža: 
reikalinga kad linų kultū
ros kėlimu susirūpintų ir 
patys linų gamintojai. Del 
to nutarta steigti Linų Ga
mintojų Draugija.

Gruodžio 16 d. Žemės U- 
kio Rūmuose Kaune Įvyko 
linų gamintojų draugijos 
steigėjų susirinkimas.

Tokia draugija Lietuvoje 
buvo senai reikalinga, ir 
ūkininkams reikėtų joje 
kuodaugiausia dalyvauti.

“M.R.”

sivijo, baisiausia .rėkdamas 
ir kaltindamas apvogimu. 
Pasivijęs sumušė seserį ir 
nuvarė į policiją. Policija 
išklausinėjus liudininkus 
patyrė kad įkaltas yra čer
nevičius ir patupdė jį į 
šaltąją.

Sekančią dieną sargas 
rado černevičių šaltojoj pa
sikorusį. Pasikarta atplė
štomis marškinių padalko- 
mis, kurių vienas galas už
nerta ant kratų, antras sau 
ant kaklo. “M. R.”

tas kalėjime. Nužudymo 
priežastis esą šeimyniniai 
kivirčai. “M. R.”

AKRONIEČIV ŽINIAI
LIETUVIŠKI REKORDAI

Kam reikia kokią Lietuviškų re
kordų, gausit pas mane. Turiu virš 
100 Įvairių rūšių, naujausia išėjusių 
dainų ir muzikos. Nereiks kitur va
žiuot, jieškot ir gaišuot, gausit vieto
je. Kaina kaip ir visur, 75c. Siun
čiu ir į kitus miestus. Reikalaukit 
katalogų.

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

“Dirvą” galit pas mane atnaujint, 
sutaupysit siuntinėjimo laiką ir lė
šas. Kas naują užsirašys “Dirvą” 
ant metų duosiu $1.00 vertes knygą 
dovanų.

Gyvenu prie Jociaus Garadžiaus, 
visiems žinomoj vietoj, galit pašaukt 
ii- telefonu, tuoj pribusiu su rekor
dais. Kreipkitės šiuo antrašu:

S. Rodavičia
154 Wooster Ave. Akron, O.

Telefonas Main 5807

Cukrinių Runkelių 
Perdirbimas

Lietuvos cukrinių runke
lių perdirbimas Jelgavos 
(Latvijoj) cukraus fabrike 
baigėsi Lapkričio 23 d. Iš 
Lietuvos buvo atvežta 217 
vagonų cukrinių runkelių. 
Viso parduota 2,339,383 ki
logramų runkelių ir paga
minta 345,667 kilogr. cuk
raus. “L. A.”

giau kaip 300 ha. Nors kai 
kur del lietingo oro runke
liai išmirko, bet vis tik jų 
derlius buvo pusėtinas ir 
prikasta iki 100,000 centne
rių. Cukraus fabrikų Lie
tuvoje nėra, del to mūsiš
kius cukrinius runkelius 
tenka gabenti į užsienių fa
brikus ir tenai perdirbti į. 
cukrų.

Ketverius metus Lietuvos 
cukriniai runkeliai buvo 
gabenami į Rytprūsius, į 
Rastenburgo cukraus fab
riką. šįmet jie gabenami 
Latvijon, į Jelgavos (Min
taujos) cukraus fabriką. 
Gabenti pradėta Spalių 20 
d. ir 'kasdien buvo vežama 
į Jelgavą po 10—20 vagonų 
runkelių.

Iš Lietuvos cukrinių run
kelių numatoma pagaminti 
iki 600,000 kilogramų cuk
raus (kilogramas apie du 
svari). Tas nesudaro nei 
trisdešimtos dalies to kiek 
Lietuvai reikia. Kad iš sa
vo runkelių pasigamintume 
pakankamą Lietuvai cuk 
raus kiekį reikia 'jų išsiau
ginti nemažiau kaip tris 
milijonus centnerių. Skai
tant kad viename hektare 
uždera nuo 300 iki 600 cent
nerių, cukriniais sunkeliais 
tektų užsėti 'kasmet nuo 6 
iki 10 tūkstančių ha. To
kiam runkelių kiekiui, per
dirbti reikėti! keturių tokių 
fabrikų kokį turi Latviai 
Jelgavoje. Kiekvienam fa
brikui užtektų darko trim 
mėnesiams, o juose turėti 
dirbti 1000 darbininkų.

Deja, cukrinių runkeli i 
auginimas musų krašte la 
bai nesparčiai plečiasi, ir 
regimai dar negreit savą 
cukraus fabriką turėsime.

“L.A.”
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Važiuoju,

Vadžgirys, Raseinių ap.
Lapk. 29 d. ant kelio iš 

Šapališkės kaimo į Šimkai
čius, miške buvo rastas la
vonas. Vėliau paaiškėjo 
kad nužudytasis yra šapa
liškės kaimo gyventojas A. 
Kiliokaitis. Pasirodė 'kad 
jis iš užpakalio nušautas, 
kulka pataikius Į galvą.

Kalbama kad Kilio'kaitį 
nušovęs jo sūnūs Jonas, 
kurs dabar suimtas ir padė-

Išeivystė Lapkričio m.
' Lapkričio mėnesį iš Lie
tuvos išvažiavo 690 žmo
nių.; Argentinon 243, Afri- 
koh 133, Amerikon 125, Ka- 
nadon 30, Brazilijon 95, 
Uraguajun 33, Meksikon

Nugarą, lumbago, 
reumatizmui 

geliantNuo Audros Nukentėju- 
siems Paskola

Pereitos (vasaros audros 
Lietuvoje sugriovė nemaža 
ūkiškų trobesių. Nukentė- 
jusiems ūkininkams žemės 
ūkio ministerija paskyrė 
per žemės banką paskolų 
dešimčiai metų be nuošim
čių. Kai kurie ūkininkai 
tų paskolų iš žemės banko 
dar iki šiol neatsiėmė.

Kurie skirtų paskolų nėr 
pasiims iki Vasario 1 die
nai, žemės ūkio ministerija 
skaitys atsisakiusiais nuo 
paskolos, ir ' atliksios • su
mos bus skirtos labiau nu
kentėjusių ūkininkų para
mai. “M. R.”

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
Park Row New York City

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
2622 — 16th Street, N. W.

1 Washington, D. C.

K. E. YOCHL'S
6907 Superior Ave.

Duokit išvalyt ir išpro- 
syt savo senus ru'bus ir 
Štai naujos žemos kai- 1 

nos tam darbui:
Vyrams

Vyrų siutai išvalyt ir 
išprosyt tik $1.40

Vyrų kelnės išvalyt ir 
išprosyt

Siutas prosyt
Kelnės prosyt

Moterims
Moterų fur coats 

lyt ir išprosyt
Šilkinės dresės išvalyt 

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

15 Red Cross Ink
stams PI e iste
rini Gaunama 
visose aptieko- 
se. G a minta 
J o h n s o n ir 
Johnson. New 
Brunswick

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.

SERGANTI ŽMONĖS 
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI ? 

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 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vidurių negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendrų.

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos, 
ių, šlapumų ir kitus dalykus 
išegzaminuoja.

daigu jūsų liga neišgydoma 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūniškų stovį ir neuž- 

Dr. C. W. Šmedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi- 
sos ligos yra išgydomos.

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligų privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

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

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

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

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1

Krau- 
taipgi

jis tą

Brangi savo turiniu knygute pridedama su kiekviena bonka 
PAIN-EXPELLERIO.

kokio nesitikėjote.

Apsisaugokite Peršalimų

PERŠALIMAI gali privesti prie influenzos ir net prie pa
vojingesnių ligtj. Sezonas, kuomet kiekvienas privalo pa
sisaugoti, jau čionai! Peršalimai, Skaudama Gerkle, Reuma- 

tiški Skausmai, Neuralgija, Strėnų Dieglys ir visokie Muskulų 
Gėlimai ir Skausmai visuomet užpuola be jokio persergėjimo.

Ar jus turite bonką PAIN-EXPELLERIO po ranka? Jei 
ne, tai nusipirkite šiandien. Tai yra šeimyninis linimentas, kuri 
naudojo per suvirs pusę šimtmečio nesuskaitomas skaitlius 
žmonių. Viskas, ką reikia daryti, tai ištrinti juomi. Jis išsklai
do kraujo susikimšimus; padidina kraujo cirkuliaciją j skauda
mas kūno dalis; jis suteiks jums tokį palengvėjimo jausmą,

Kam kentėti skausmus Galvos, Pe
čių, Išsinarinimų, Išsitempimų, Nusi
rausimų, Muskulų Sustingimo ir Skau
dėjimo, kuomet vikrius patrynimas su 
INKARO PAIN-EXPELLERIU iš
varys lauk visus skausmus? Iškaščiai 
yra visai menki! PAIN-EXPELLE- 
RIS turi būti geras, jei —

Praeitą Metą Viršaus Milijonas Bonkų Parduota.
Nusipirkite bonką šiandien. Tačiau persitikrinkite, kad Inkaras 

butų ant pakelio, kuri perkate!
35 ir 70 centu už bonką

PARSIDUODA VAISTINĖSE
arba užsisakykite stačiai iš mus.

77te Laboratories crP _
F.Ad. R.HCHTE1R. CO

BERRY AND SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN

50c
45c
20c

išva-
1.50

F Red Cross ] 
i Kidney Plaster J

Jaučiasi gerai ant nugarosMiško Medega Padegė
liams

Ministerių kabinetas nu
barė leisti žemės ūkio
nisteriui išdubti ūkinin
kams padegėliams, besiskir- 
itantiems viensėdžiais, ir 
griūvantiems ' trobesiams 
pasitaisyti miško medegos 
100,000 litų sumai 'kreditan 
be palūkanų. Šią sumą ūki
ninkai turės grąžinti per 
penkeris metus. “M. R.

Nepasisekė Apkaltint
— Pasikorė

Babtai, Kauno, apsk. — 
Vilčetavos vienkiemio ūki
ninkas Justinas Černevi- 
čius, norėdamas atsikratyti 
;avo sesers, sumanė ją ap
vaginti. Sesuo gyvena at
skirai, o černevičius priva
lėjo jai duoti išimtinę (or
dinary^). Gruodžio 2 d. 
jis pasikvietė seserį, davė 
jai tris tolkas verpalų ir 
kilimą, ir išleido namon.

Seseriai paėjus kelias 
varsnas, černevičius ją pa-

pražuvęs 
Daugeles pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, w 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.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele Juba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekbriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

mi-

NEUŽMIRŠKIT
SAVIŠKIŲ

“DIRVA” yra mėgiamiausias laik- 
rastis Lietuvoje, Kanadoje, Brazili
joje, Argentinoje ir visose pasaulio 
dalyse. Neužmirškit saviškių gy
venančių ten kur sunku laikraštis 
gauti. Suteikit jiems šį naudingą, 
pilną gražių skaitymų laikrašti, o 
jie jums atsidėkuos. Už $3 metuo
se pralinksminsi! visą kaimą. Ka- 
nadon kainuoja tiktai .$2.50. Kitur 
visur $3. Pusei metų pusė kainos.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

Gelbėkit savo Automo
bilius nuo Sušalimo! a

GALIONAS po $1.00.
Naujas plačiai išbandytas po 

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

6820 Superior avė.

tai yra 
kuris 

žinomu 
papras- 
Garan- 
ir ne-

SKAITYTOJAMS
Kurie negaunat “Dirvos” 
pora numerių pagretu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktų kopijų.
Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy
ki! savo antrašų ant laiš
ko viduje ir ant konverto.

PRANEŠIMAS PUBLIKAI
Trisdešimts vieno laikraščio leidėjai gelbsti šiam 

Biurui atkreipti visuomenės domę j jo pastangas, tarp 
tų yra 17 svetimtautiškų laikraščių leidžiamų devyniose 
kalbose. Vieną radio stotis, tramvajų kortos ir progra
mai taipgi prie to prisideda. Periodiškai, žinutės apie tą 
Biurą ir jo veikimą telpa 167 įvairių vietiniuose laikraš
čiuose.

Tikslas Cleveland Better Business Bureau yra padi
dinti ir palaikyti visuomenes pasitikėjimą f 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)
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NO CAUSE FCIt COMPLAINT
Dear Profe SS or: -

Oh, tell me why 
my hubby dear 
won't ever notice 
how I dress.
When I,in, 
prett y • clothe s,

38 years
35 ouKees ior 

1^©
(double acting)

USE LESS 
thaa of high priced brands 
MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

D I R V A

Gert. Spragilo Kelte
I po Liete

va-

krašte matėsi va

a

pasijieškot

anai.

manėm

apačiaink

ra)

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

is budus 
ns gauti 
ntus, ko- 
eteisinga

vra padi
enius. u

Uncle VJiggily was much 
annoyed, when- —

bsti šiam 
igas. tarp 
devyniose 
ir progra
ms apie tą 
e laikraš-

pa- 
su-

jei 
jei 
il- 
ži-

VD
ESS

non 6, Kubon 2 
vairias šalis 7 as- 

“M. R.

lietus. Už 
kitas auto-

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

eAntiseptic
Prevent 

81 Relieve 
Hoarseness 
Sore Throat

Coughs

Sako Merginos turi 
Žinoti šitą

&iaae by 

Lambert Pharmacal Co., Saint Louin, U. SitL

touMIES
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Free “Eye-Care?* 
or “Eye Beauty” Book

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

^Delicious

Mr. Dog said: 
"Wait a 

monwt -

Bu.t it was wprse wKerij, 
Mr. Dog said.:

Would, you. mind.

Hurt page" iii;IEČIŲ ŽINIAI
IŠKĮ REKORDAI

kokių- Lietuviškų rė
jas mane. Turiu virš 
iių, naujausia išėjusių 
os. Nereiks kitur va- 
• gaišuot, gausit vieto- 
> ir visur, 75c. Siun- 
miestus. Reikalaukit

UMERATOS
igia prenumerata, už 
pas mane atnaujini, 
tinėjimo laiką ir lo
ja užsirašys “Dirvą!’ 
u $1.00 vertės knygą

Jociaus Garadžiaus, 
vietoj, galit pašaukt 

ij pribusiu su rekor- 
s šiuo antrašu:
’odavičia
ve. Akron, O.
is Main 5807

į lumbago, 
atizmui 
liant

li ant nugaros

lllllillllllllflllllll!

lik- 
ali- 
ilio
gy- 
5tis 
g-ą,
, O 
10- 
ia-
ur
)S.
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(Tąsa.)
Pakeliui Į Kauną

Rugs. 3 d. Vakar iš 
karo mums buvo parupyta
automobilis atgal Į Panevė
žį, iš kur trauksim j Kau
ną, nes jau tik dvi dienos 
teliko Lietuva džiaugtis.

Iš ryto oras apsiniaukęs, 
lyg nori lyti, ir šaltas, tai
gi reikėjo net pasiskolint 
apsivilkimo kad tokiame il
game kelyje nesušaltume.

Tai buvo pirmadienio ry
tas, o kadangi tą dieną Bir 
žuose buvo turgus tai tu-j 
rėjom nemažai > 'baimės ir 
gailesčio iš Biržų iškeliau
dami. Ne Biržų buvo gaila 
bet žmonių kurie Į turgų 
važiavo: automobiliui le
kiant pro šalį, beveik visi 
arkliai baidosi, šoka iš ke
lio, apverčia vežimus, o vie
nas arklys ko tik heužšoko 
tiesiog ant musų.... Kiti 
arkliai šiek tiek apsipratę 
ir praleidžia automobili be 
išgąsčio, kiti tik biski bau
ginasi ir važiuotojai turi 
išlipti ir palaikyti už pava
džių, kitiems išlipę užden
gia galvas su maišu arba 
moterėlė savo prijuostėj

Šiame
žinėjarit daugiausia vienu 
arkliu ir mažais Vežimėliais 
su lanku., Kiek matėsi; ve
žimėliuose žmonės mažai ką 
turėjo, kas paršiuką, kas 
aviu'kę, kas vištą ar žąsį, 
kiti tik desėtką kiaušinių 
gabenosi, ir jeigu mums 
pravažiuojant arkliui šokus 
ir vežimą apvertus kiauši
niai susimušė tai labai ne
gerai. Del tokio mažo da
lyko Į turgų važiuoti ir die-, 
ną gaišti rodos neapsimokė
tų, bet tas papratimas: ro
dos traukte traukia važiuo
ti, ir be darbo dieną išsto
vėti prie vežimo ar pasėdė
ti karčiamoj prie buteliuko 
su keikiu pažystamu. La
bai mažai gali dirbti tie ku
rie mėgsta po turgus važi
nėti, nes tai sekmadienis, 
tai turgus, tai lietus, ir nė
ra kada apie laukus trus- 
tis.

voju: juk mieste yra dide
lių, tikrų dalgių, kodėl jie 
nenusiperka, neišsimokina 
jais javus įkirsti, ir neatlie
ka darbo daugiau moder
niškai. Susikuprinus pjau
ti po saujelę šiaudų per die
nų keletą tokiu senu budu 
tiesiog negražu. Bet ką 
darysi, žmonės kitaip neži
no. Sugalvojau šitaip:

Parvažiuosiu Amerikon 
ir parašysiu “Dirvoj” para
gindamas to krašto žmones 
pasiųsti -saviškiams Į Lietu
vą po pora doląrių su para
ginimu Įsitaisyti tikrą dal
gį ir atlikti javų kirtimą 
kaip pridera.

Taigi, šiuomi paraginu 
Biržų, Pasvalio ir kitus tos 
Lietuvos dalies Amerikie
čius parašyti saviškiams 
laiškus ir patarti imtis ja
vų kirtimo žmonišku dal
giu, o ne vaikišku žaislu.

Tik nežinau kaip jie ga
lės parašyti, nes jie iš tenai 
paeina, ten dirbo sū tokiu 
mažu dalgučiu ir gal visai 
nežino kaip tikras dalgis 
išrodo....

Čia pat prie Latvijos gy
vena, ten rodos ūkininkai 
kultūringi, moderniškai že
mę apdirba, nereikia eiti i 
Paprūsę pasižiūrėti kaip 
kiti daro.

Pervažiavom Pasvalį, ir 
čia užtikom turgų. Pasva
lyje paėmė dar vieną paša- 

’zierį ir nelakdami trav.kėnf 
link Pumpėnų. Pumpėnuo
se vėl sustojom ir apvaikš
čiojom biskelį. Nusitrau- 
kėm paveikslus Pumpėnų 
turgaus vietoje, bet čia bu
vo tuščia, turgaus nebuvo. 
Po to traukėm į Panevėžį.

Panevėžyje buvom prieš 
pietus ir tuoj apsirupinom 
vežimu į Kauną. Radom 
autobusą, kuris apie 12 vai. 
iškeliaus į Ukmergę ir pas
kui plentu į Kauną. Sakė 
mums kad truks į Kauną 5 
valandas. Bet 
smarkus lietus 
lietus nuėjom 
kiti pasažieriai 
davot kažin ar

kur išsisukinėja upė Nevė
žis, kuri teka pro Raudon
dvarį į Nemuną, ši sritis 
balinga ir daug plotų buvo 
po vandeniu.

Važiavom pro Miežiš
kius, Raguvą, Taujėnus, ir 
štai koks įspūdis buvo:

Amerikoj keliaujant, 
esi grynuose laukuose, 
pamatai toli kyšančius 
gus dirbtuvių kaminus
nai kad privažiuosi miestą, 
O Lietuvoj, kada atsidūrėm 
tuščiuose keliuose, dairė
mės bažnyčios bokštų,' ir 
pamatę toli už medžių bok
štą žinojom kad artinamės 
prie miestelio. Kelis bokš
tus -pravažiavom nepasie
kę jų, bet vištiek jautėm 
kad arti yra žmonių.

Važiuojant autobuse, 
lengva pasažieriai ima 
sipažirit ir kalbėtis,
žiuoja, kaip pasirodo, viso
kių tautų ir laipsnių: Žy
dų, Lietuvių, Lenkuojančių 
ir Rusuojančių. Iki Ragu
vos važiavo vienas Chica- 
gietis, irgi šią vasarą atva
žiavęs paviešėti. Jis sakė 
jau antru kartu Lietuvoje 
po karo.

Vienas jaunas Žydas, stu
dentas Kauno universitete 
(mokinasi advokatūros) iš
sikalbėjo turis Amerikoj 
seserį, ir pasakė kad ji gy
vena Clevelande, ir kai pa
minėjo gatvę pasirodė kad 
visai netoli musų. Dvi mo
teriškos, viena’ jauna ma- 
kinė, antra moteris Lietu
vos kariškio, klausinėjo a- 
pie Amerikos vyrus, apie 
visokius keistus dalykus ko
kių jos ‘mano Amerikoje y- 
ra, o mes, Amerikiečiai nie
kad nematom?' 1 'Keista is 
kur jie tokių pasakų prisi
renka. Vedusi, pasakojo 
kad jos vyras gimęs Ame
rikoj, Pennsylvanijoj.

Žydas studentas ir kiti i 
vyrai gėrėjosi Amerikos 
puikiu prohibicijos Įstaty
mu iki išai'škinom kaip jis 
labai puikus ir kaip visi jį 
pildo. Jiems buvo nuosta
bu kad ii’ tas neteisybė kaip 
jie apie tai žino.

Nuo Taujėnų prasideda 
kalnuotesnė žemė ir vanduo 
turi kur subėgti. Laukuo
se čia matėsi tikrų dalgių. 
Jau čia vaizdai margesni, 
įdomesni, yra net kuo gėrė
tis besidairant.

niais negu buvo pirm karo, | 
Kurie supranta dalyką ką I 
gi skųsis: šalis buvo iš
griauta, visiko reikia, reikia 
valdžia užlaikyt, reikia ke- 
lių, o kas nors turi už tai 
mokėti. Kaip ūkį kuri gai-l 
sras sunaikina, visi jos na-! 
riai puola gelbėti, dirba ir 
vargą kenčia iki atsitaiso. 
Tas pats ir su valstybe.

Ir čia, nuo Ukmergės į 
Kauną visti kėliu nematyt Į 
balų kaip apie ' Panevėžį, 
Šiaulius ir visoj toj srityj. 
Ir čia lyja, bet vanduo kur 
tai dingęs. Jau čia laukai 
seniau apvalyti, niekur ne
matyt rugių ir kviečių, sto
vint.

Čia ir vaizdai gražus, ir 
krantai ir kloniai ir miškai 
turi malonų reginį. Dairy
kis ir norėk.

(Bus daugiau)

Babies Love It 
o ___________ __—

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

Mrs. Winslow»s 
Syrup

LITERINE 
THROAT 
TABLETS

don’t vou notic c *—-> 
SOMETHING DIFFERENT

he never notes 
their loveli
ness!

Heartbroken.

“NAUJAS RIMBAS” 
didelis, su daugybe paveiksiu, 
juokingų dainų, gražiausių 
juokų. Būtinai jj pamatykit. 
Prisiųskit 10c ir savo antrašą, 
o “Rimbas” tuoj bus pas jus.

“RIMBAS”
1 Bateman Place ... <

So. Boston, Mass.

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

Better than a Mustard Plaster

Kalbėdama į mokines 
apie ypatišką hygieną, 
patyrus slauge pasakė:

“Vienas iš svarbiausią 
merginos sveikatos daly
ki} yra užlaikyti sistemos 
natūrali funkcijavimą.

“Reikia žiūrėti valgį- ir 
normali manktšymą. Bet 
kada reikia, nėra kenks
minga imti nūjol, nes jis 

. nesumaišo normalių kūno 
funkcijų. Ypatingai mer
ginoms, yra laikas kada 
nujol reikią naudoti, iš
gerkit kas vakaras jo po 
šaukštą kelios dienos pir
ma laiko. Jis nesuteikia 
jokių suirimų.”

Kiekviena moteris gali' 
naudoti nujol.

lour case, 
my dear, is not 
the worst, 
and you should feel 
in fact, content! 
Some husbands 
note them on. 
the first— ., 
and spend the 
month in loud 
lament!

Prof. Nood le

M®ps
Do THREE floor clean- 
ing jobs in one opera
tion—-dust, clean, pol- 

LiBli Witfi the improved 
triangular O-Cedar 
Polish Mop; Get one. 
Prices, 75c, §1, §1.25.

Valio, dalgeli, valio!
Šiuo keliu link Pasvalio 

ir Panevėžio gryžtant, die
nos laiku, matėme kas da
rėsi laukuose: kadangi bu
vo prie pagados, žmoneliai 
nekurie dar kirto rugius ir 
kviečius. Bet tas jų kirti
mas beveik toks kaip Dzū
kų krašte, 'kur dar pjautu
vais po saujalę rugių džie- 
rina. Čia matėme rugius 
pjaunant — ne kertant bet 
pjaunant — su mažiuku 
pusdalgiu: vienoje rankoje 
pjovėjas turi trumpų kotu- 
ku nedideli dali, trečdaliu 
■trumpesni už paprastą, _ ki
toj rankoj penkiais ar še
šiais pirštais grėbliuką ir 
juo versdami po saujalę ru
gių ant dalgiuko “pjauna”.

Tai galima pavadint tin
ginio darbu, nes nukirst di
desni lauką javų ima ke
lias dienas vietoj 'vienos die
nos darbo dideliu, tikru dal
gių. -

Važiuoju, žiuriu ir gal-l

dabar užėjo 
ir kada po 
į autobusą 
pradėjo bė- 
nesuklimp-

sim kelyje, nes keliai jau iš 
pirmiau buvo permirkę.

Dar aplankėm Clevelan- 
dietį Žitkų, manėm turgu
je bus kitas Clevelandietis, 
Kranauskas, bet jis lyg ty
čia neatvažiavo.

Prieš apleisiant Panevė
žį dar pavaikščiojom po 
turgų. Rugsėjo pradžia, c 
dar pirkom vyšnių, kurios 
vos dabar sunokę. Paderi- 
nom vištas, jos po 2 litu ir 

Į 50 centų, bet jeigu pirktu- 
me atiduos-- po du litu....

Kitkas irgi taip pat pi
gu, Amerikoniškais pini
gais skaitant.

.Sėdam autobusan, viso 
apie 16 žmonių, arba pilnas 
prisikimšęs kiek tik gali 
tilpti.

Išvažiojant į vieškelį ei
nantį link Ukmergės, pasi
rodė šlapumos ir 
kad įklimpsim, bet vanduo 
buvo paviršyje, o 
kieta tai pavojaus nebuvo. 
Toliau radom sausesni ke
lia. Čia važiuodami matėm

Ukmergė
4:15 vai. pavakare'pasie

kėm Ukmergę. Taigi be
veik tiek važiavom į kiek 
prižadėjo nuvežti į Kauną, 
o į Kauną dar pusė kelio.

Einam tuoj, 
užkąsti, ir tuo 
užėjo smarkus 
pusės valandos
Husas išvažiuoja į Kauną, 

įtaigi del lietaus negalėjom 
Ukmergės daug matyt. Bet 
miestas nieko sau, turi mu
ro budinkų po du ir tris 
aukštus ir gana gyvas.

Čia pasažieriai susimai
šė, nes kiti liko, į jų vietas 
atsirado naujų.

Sėdam vėl ir traukiam į 
Kauną. Nuo čia prasideda 
plentas, ir labai puikus, be
ne geriausias kiek jų Lietu
voj matėm. Kelias kaip 
stalas ir nepaprastai- tiesus; 
be jokio išsikraipymo.

Besikalbant, labai retai 
kaip kas užsimena kad da
bar yra sunkiau su mokes-

Lniosuotojas 
Vidurių kurį 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

A food for pro- j 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
ments for health 

. and strength are 
found in good 
cheese. And all i 
the essential ele
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE !

KRAFT-PHENIX 
CHEESE -COMPANY

DYKAI PATRUKUSIEMS
u _________ ' «>

5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao ®
Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss

“B”, yra atsakančiai nutaikinta padužkai- 
te tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neiesisvertų j lauko pusę. Pa- 
Juškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yri stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

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

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

rodyt pats _ savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patru- 

> . . kimą.
Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip

ruma ir tamprumą.—
Ir,' nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi

veržimai pranyksta—
Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra

nyksta—
Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 

energijų, stiprumą—
Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu

siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė- 
j_mo pasirodymą—

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

Dyką Išmėginimo. <
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

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

5,000 skaitytojų gales gaut šį išmėginimą 
dykai. Atsiliepfnia.i, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite

Šis duosnuo pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri- bus vartojama ati- 

jtaisymūi ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA 

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

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebęvartok jf. 
13 savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadijn kraujui 

i liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt j j 
dėvėt ? Štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai išmėgint. I 

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

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

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

šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri
einąs prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD gi’dy- 
rao yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
aiką ap’.aikor-ios pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė 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 
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.

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

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

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios; iš
sitempiamos materijos “E”, kuris ^yra pritai
kytas prie-kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 

I daug skiriasi nuo limpančio plasterio), _kad 
• S apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
! v. .i Įtraukimo nuo tani tikros vietos. 
' D “A” ’/ra padidintas PLAPAO-PAD gains, 
l, 1 kuris prispaudžia sunykusius, nusUpnėjusius 

f muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
K besislinkirao. I
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SIUSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPĄO LABORATORIES, Ine, 

Block 3274, St. Louis, Mo. 
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. S tu arto 
, Knyga apie Patrūkimus.

Vardas ................  •

Adresas ............................... 
Grįžtanti trasa atneš dykai išmėg. Plapao’
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Kas Girdėt Clevelande-Apiehnkese į
i į 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

----------------—————————— ------------------- ■----  — - —-m- - yra 
. ..-------- .. . " _ | Tapkite piliečiais. Dau-
į skelbimas telpa šiame nu-j gelis Lietuvių turi pirmas 

■pilietybės popieras bet ne
sistengia išsiimti pilnų. Iš 
to turi nemažai bėdos. Ir 
Į darbus kaip kur nepriima 
ne-piliečių ir yra kitokių 

j del to nepatogumų. Dabar 
i-T dar geriau sutvarkyta ir 
į. j palengvinta piliečiu tapū 

Imas: yra vakarinės mokyk- 
'los kuriose vyrai ir mote- 

' Gausio1 r¥s P° lekcijų išlaiko 
•e, atsibus Pilietybės kvotimus

“Dirvos” Vakaras Puikiai i “Dirvos” Ekskursijos pa-I 
Pavyko skelbimas telpa šiame nu-!

Artisto St. Pilkos ir 105 meryje ant 3-čio puslapio.! 
metų Jurgio Skinderio at- Dabar yra laikas pradėti 
silankymu Clevelande, sek- ruoštis. Ateikit _ “Dirvon” | 
madieni Įvyko gražus juo-I pasiklausinėti apie metri-i 
kų ir rimtos muzikos ir'kus, pasportus ir gryžimoĮ 
dainų vakaras.. Dalyvavo1 leidimus, 
ir šie vietiniai solistai: St. 
Greičienė, Elena Grigiutė, 
Julius Krasnickas, Antanas 
Zdanis, prie to keletas jau
nuolių iš SLA. jaunuoliii 
kuopos ir iš J. Čižausko 
choro, kurie su artistu Pil
ka sudainavo keletą juo
kingų dainelių.

Vakarą pradėjo pats St. 
Pilka, klauno kostiume įsi-

1 rengęs ir išėjęs “diriguoti” i lankyti" 
Lietuvių Simfonijos orkes-

Užtęsinėti ir gaišuoti nė
ra ko, nes viskas ima laikų.

Greičiaus mokinių kon
certas. šeštadienį, F 
12 d., 7 vai. vakare, ---------
V. Greičiaus piano mokinių 
koncertas St. Clair ir E. 
55th st. auditorijoj. Inėji- 
mas veltui. Norintieji pa
siklausyti kviečiami

DIRVA

’Užlaikė dvi pačias. Tat
ra banko tarnautojas, nuo 
Woodland avė., vardu Law
rence, tapo sugautas/ klas- 
tavime to bahlįo pinigų, ku
riais jis užlaikė' dvi pačias. 
Vienų vedė 1927 metais, ki
ta 1928 m.j jos gyveno pa
skirai ir jis dalino savo lai
ka vienai ir kitai ir jų už
laikymui neturėdamas 
na pinigų pradėjo klastuo- 
ti banko knygas. Jis su- 
kl'astavo 825,000 padėlius ir 
už tai pakliuvo. Abi jos ji 
myli ir atsibučiavo su juo 
policijos stotyje kada buvo 
vedamas kalėjimam

ga-

Nuo infiuenzos susirgo 
,ir negalėjo eiti savo parei- 

, I gas pereita savaite 170 po- 
Pilietybes mokyklos ran- jįcįjantu /ir ugniagesiu, 

dasi paskelbto^ šiame num. “
I Permažai prasižengimu. 

II Salės Benrdovės Bazaro Pereitą metą Clevelando 
atsi-' Komisijos padėja. Lietuvių piliečiai permažai prasižen- 
r. C..".*'.23 Bendroves direkto->girnų papildė, nes miesto 

. ] taria ačiū visiems re- teismuose bausmių surink-
trą. Kaip sumokino taip T>O1 T. mėjams Salės Bazaro kuris ta $560,000, kuomet 1923
ir išėjo griežimas: visi in- r Panko' b"v0 R?gsėJ'° Pd‘ buvo surinkta $1,113,000.
strumentai žviegė kas sau. “. A a?_k?' na- —-----  —-
Tada išėjo diriguoti pats los Draugijos metinis šeri- h.

.T čižanskas. naLninklJ susirinkimas bus lai-

V. G. j Salės Bendroves direkto- > girnų papildė, nes miesto

muzikas J. Čižauskas, na 
tada kas kita. Ir ištikro 
reikia pasigerėti tokiu pui
kiu jaunuolių sumokinimu. 
Orkestras susideda iš 26 
muzikantų, kurių tarpe yra 
net visai mažu vaikučių, su 
jais groja keli suaugę, ge
resniam jų pagelbėjimui.

Šis orkestras grojo per
traukose per keletą atvejų.

Visos solistės ir solistai 
gražiai padainavo ir susi
laukė iš publikos gausingų 
■plojimų. Poni Greičienė su 
J. Krasnicku sudainavo po
ra duetų.

Jurgis Škinderis irgi sa
vo dali atliko gražiai ir la
bai juokingai. Jis išėjo tri
mis atvejais. Pirmu sykiu 
papasakojo apie tolimą pra
eitį, paskiau su viena vieti
ne pašoko polką, o toliau 
pats vienas šoko kazoką. 
Jam grojo akordeonu Grei
čiūnas ir smuiką Mušins- 
kas.

Dainininkams akompana
vo Aldona Vilkelienė ir Re
gina Greičiūtė.

Po programo buvo šokiai. 
Publikos prisirinko pilna 
salė ir visi buvo pasitenki
nę visu vakaru.

Laike šokių, buvo pado
vanota gintaro karoliai, iš 
Palangos parvežti, už gra
žiausią suknią. Laimėjo p- 
lė Elena Grigiutė.

" buvo Rugsėjo 16-23 d. 1
x 1 nas ne,buvo suvis mažas, 

• daug dalykų liko neiš- 
. I parduota. Galima tikėtis 

jkonias penktadieni, Sausio seRančio bazaro daug pel- I1Q rl H -c/ol xrnlravrk T & 118 d., 7 vai. vakare, Lietu
vių salėj, 6835 Superior a v.

Bus išduota visų 1928 m. 
apivartos finansinis rapor
tas ir renkama keturi nau
ji direktoriai.

Dabar klausimas: ar gy
ventojai labiau pildo Įsta
tymus, ar policija negana 
žiuri prasižengimų, ar teis
mai sušvelnėjo ir mažiau 

I baudžia, ar daugiau “patai
symų” buna kad teismai 
negautų progos teisti?

ningesnio.
Ačiū biznieriams ir šiaip 

geriems žmonėms už au
kautus tam bazarui daik- 

, tus. Nors ši žinutė pavė-Į ° ”
luotą, bet “geriau vėliau . StlI(lenlai dirbtuvėse. Po 

j negu niekad , sako patarle. žymesnes Clevelando dirb- 
Komisija. _ tuves, 65 tokiuose industri- 

Adv V. J. Pugheris, L ce’ntru 550 studentu
Juozas Sadauskas.H-3igelbstį gau moki 

sius. Jie pakaitomis moki- 
Paskiausiu apskaitliavi- naši penkias savaites savo 

Imu, Clevelande gyvento jų Į mokslo šakoje ir penkias 
moras randasi 1,147,451. Tas rei-! savaites, dirba dirbtuvėse ir 
v. } iškia jog nuo 1920 metu pa- gauna nustatytą algą. Tas 

Isidaugino net 44 nuošim- gelbsti jiems, šalip teorijos, 
ĮČiaiS. doKnVn L.

Visame Clevelande su jo | kai. _
Į priemiesčiais priskaitoma i nanti inžinierystės mokslą, 
j 1,300,000. " i Baigę tokį mokslą vyrai ga-

  Ii tiesiog 1 stoti užimti vie- 
'■ ' Itas, nereikia dar pietus ar

Milžiniška konvencija. Į' daugiau praktikuotis.
Clevelandą šią sa'yaitę su- j 
važiuoja apie 30,000 dele-

I gatų iš daugelio šalių, sykiu 
ir pačios Amerikos, į 26-tą 

'metinę konvenciją ir kelių 
parodą. Toj parodoj išsta-| 
tyta visokiausios įmonės 
kelių budavojimui ir mede- 
ga jų tiesimui. Prasidės

MARTIN’Ą
Miesto auditorijoj perei

tą penktadienį Gansonas 
turėjo labai žiaurų priešą,! 
.Bull Martin iš Pittsburgo. 
Imtynė buvo daugiausia tik 
muštynė iš sykio, ir refery 
pakartotinai persergėjo ir| 
vieną ir kitą imtis kaip pri
dera. Martin tiek daužė 
Gansoną kad tas neiškentęs' 
rėžė jam į sprandą, už ką 
pirmą laimėjimą pripažino I 
Martin’ui. .Bet kada antru) 
sykiu išėjo, Gansonas paro
dė tam buliui kaip reikia 
imtis, ir jį nugalėjo. Tą 
pat padarė ir trečiu išėji
mu. Imtynė nesitęsė nei 
valandos laiko.

Prieš Cansono išėjimą į 
ringę, publikai buvo per- j 
statytas Škinderis, kuris ir-! 
gi atėjo pažiūrėti imtynių. I 
Publika jam gausiai plojo. I

Pirma jų buvo kitos dvi i 
imtikų poros.

Kada bus kitos imtynės? 
Marotta sako kad kitos im
tynės bus tik už kokių 5 ar' 
6 savaičių laiko, nes dabar 
auditorija užimta visokio
mis parodomis.

Nesuprantama kodėl tas 
Vokietis, gražiai sportinin
kų sutiktas stotyje ir paly
dėtas Į viešbutį, staiga sla
ptu bu du išvažiavo atgal į 
Vokietiją. Jam iškalno bu
vo sumokėta dalis pinigų.

Vieni kalba kad jis pa
būgo Vinčos kai pamatė jį 
Kaune papirko už didelius 
stotyje, kiti sako kad jį 
jiinigus tam tikra žmonių 
grupė kuri buvo priešinga 
šių rungtynių ruošimui.

VIELŲ TRAUKĖJAI
Reikalinga patyrusių vielų trau

kėjų. Pilnų informacijų rašykit ar- 
bą kreipkitės i Employment Depart
ment, Jones & Laughlin Steel Cor
poration, Aliquippa, Pa.

SIŪLAI
Grynos Vilnos 'siūlai Mezgimui ran
kom ir Mašina, taipgi Skurlių siū
lai. Užsakymus siunčiam C. 0. D. 
Apmokam persiuntimą. Reikalaukit 
dykai sameplių.

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

MIRĖ TEX RICKARD, 
BOKSO PROMOTERIS 
Miami, Floridoj, po ope

racijos mirė garsus Ame
rikos sporto promoteris Ri
ckard. Jis ten nuvyko ir 
žiemavoti ir ruošti Sharkio- 
Striblingo kumštynes Vasa
rio mėnesį. Prie jo mirš
tant buvo Jack Dempsey ir 
dar vienas kitas.

Iš ten jis pargabentas į 
New Yoiką $15,000 vertės 
grabe laidotuvėms.

Rickard buvo Įžymiau
sias visų laikų čampionų 
budavotojas. Jis bėgyje pa
starų metų padarė $15,000,- 
000 biznio iš kumštynių ir 
kumštynes išaugino Į tokį 
sportą kad sueina jų pažiū
rėti šimtai tūkstančių žmo- 
nij. Jis buvo apie 55 metų 
amžiaus; jis išsyk užsiėmė 
renginiu imtynių, paskui 
atsidavė vien boksui.

PARSIDUODA

5812 St. Clair Ave.
4 kambariai ant rendos,.. elektros 

šviesa ir kiti parankumai. Viršu
je. $15 i mėnesi. (5)

Pasinaudokit Gerumu
Turiu mainose (angliakasy klose) 

gerų pigių namų. Parduosiu arba 
mainysiu į namą arba lotą Cleve
lande. Kas darys su manim biznį 
tam darbas kasyklose užtikrintas.

Turiu pardavimui Barber Shop ir 
pool ruimi, ir daug namų Clevelan
de. Kreipkitės —

B. Rakauskas
6712 WADE PARK AVĘ.

Pennsylvania 1481

Parsiduoda Namas
Geras 6 kambarių, 1 šeimynos 

namas arti St. Clair. $4,600.
2 šeimynų, 10 kambarių, štoras 

priešakyje, lotas 40x140, arti Eaton 
Axle Shop. $8,600.

14111 ST. CLAIR AVE.
Phone Glenville 2280
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• Art. St. Pilkos ir Jurgio 
Skinderio padėkos. Išva
žiuodami iš Clevelando, tie 
musų linksmintojai išreiš
kia padėkų programo daly
viams už jų parėmimų ir 
taipgi p. Škinderis dėkuo- 
ja Kun. Vilkutaičiui už jo 
malonų vaišingumų savo 
namuose, o St. Pilka dėkuo- 
ja p. Petraičiams už butų.

St. Olaf Choras, iš St. 
Olaf kolegijos, Minnesotoj, j 
apsilankys Clevelande treT I 
čiadienio vakare, Sausio 23 
d., naujoje Muzikos Salėje 
prie miesto auditorijos.

Šis nepaprastas choras 
susidaro iš 60 jaunų 
nu ir merginų tos kolegi-l 
jos studentų, suorganizuo
tas po vadovystė ’ Dr. F. | 
Melious Christenšen į tokį! 
nųstabų muzikali dalyką kol 
savo gyvenime negirdėjot. 
Savo ypatingumu choras Į 
patraukė tarptautinę ati
dą ir visur gausiai sutin
kamas.

Dr. Christiansen sudari 
pirmą St. Olaf chorą dvide
šimts penki metai atgal, at 
vaizdinimui Amerikoje cho
rų idėjos kokia ji yra Eu
ropoj, pavyzdžiu garsaus I 
Thomaner choro kantaro | _ 
Gustavo Schreck, Leipsige. j Sausio 14 d.

Nors choro nariai keičia-' ——
si su perėjūnu studentų bet CL
choro gerumas ir ypatin- velande 1928 metu bėgiu 
gumas nesikeičia. Choras siekė $77,441,000 suma, ar- 
dainuoja be akompanavi-l ba $10,000,000 daugiau ne
mo, iš atminties, ir pradę- gu 1927 metais, bet $5,000,- 
da be balsų padavimo. t mažiau negu 1926 metais.

Kadangi dainininkai yra! 
studentai ir turi rūpintis! 
savo mokslu o ne koncer-

j pažinti dalykų ir praktiš- 
Ikai. Tai yra daugiausia ei-

Budavojimų darbai Cle-

SLA. 14-tos ir jaunimo 
339 kuopų vakaras. ŠĮ sek
madienį Lietuvių salėj bus 
gražus ir linksmas S.L.A. 
dviejų kuopų vakaras. Sta
toma scenoje trys komedi- 
jėlės, “Knarkia Paliepus”, 
“Nesipriešink”, ir “Ponia 
Pipsė ir Panelė Tipsė”. Sa
lė atdara nuo 4 vai., progra
mo pradžia lygiai 5 vai. Po 
programo bus šokiai.
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PILIETYBĖS KURSAI
—--------- I Sekančiose vietose Lietuviai
tais tai jų pasirodymas pu- gali pasimokyti išsiėmimui ant- 
blikoje apribotas. Tik keli rų pilietybės popierių patapi- 
žymesni miestai tegali tą mui pilnais piliečiais:
chorą matyti ir choras ap- Alta House, 12510 Mayfield 

o „n 1 rd., antradienio vakarais.lanko juos tik syk) j kelis įroadway Librai.y> Broadway 
metus. I ir E. 55th St., ketvirtadienio v.
^Tikietai koncertui gauna-] Collinwood Junior High Sch., 
mi iškalno tikietų ofise au- i St. Cloir ir E. 152 st., trečiadie- 
ditorijoj prie St. Clair in- 
eigos, 'kaina $1, $1.50, $2, ir 
$2.50.

Iššoko per langų. Bū
damas menkos sveikatos, 
tūlas Ed. Martin, 52 m., 
nuo 9215 Rosamond avė., 
iššoko per langų iš šešto 
aukšto East Ohio Gas Co. 
budinke ir užsimušė. Jis 
ten dirbo 26 metus.

nio vakarais.
Corlett School, Corlett avė. ir 

E. 131 s't., trečiadienio vak.
East 79th St. Library, 1215

E. ,79 st., antradienio vak.
Goodrich House, 1420 E. 31 

st., antradienio vak.
Glenville Library, 660 Park

wood drive, trečiadienio vak.
Memorial School, E. 152 st. ir 

Luckow av., pirmadienio vak.
Rickoff School, Kinsman 'ir 

East 146 st., pirmadienio vak.
' St. Clair Librory, St. Clair ir 

E. 55 st., ketvirtadienio vak.
Superior Library, 1347 East

ir

DR. ISIDORE ZWICK
perkėlė savo ofisą į naują patogią vietą

7805 Superior Avenue 
(Superior prie E. 791 h Street)

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

Sekmadieniais ir trečiadieniais 10 iki 12 dieną.
TELEPHONES:

Office: RAndolph 5703 Res.: KEnmore 1670
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105th St.
South Library, Scranton 

Clark avė., trečiadienio v.
Pamokos buna nuo 7 iki 9
Lankydami tas klesas sutau

pysit vargo, laiko ii- išlaidų ga
vimui pilietybės popierių.

Kuriems suėjo du metai nuo 
išsiėmimo pirmų popierių ne
laukdami nieko eikit į sau arti
miausią nurodytą vietą ir pasi
mokinę reikalingų atsakymų 
lengvai gausit pilietybės popie- 

I ras.
Vyrams kurie dirba naktimis 

specialės klesos buna Citizens 
Biure, Old Court House, nuo 9 
vai. ryto trečiadieniais.

Norėdami informacijų telefo- 
nuokit Cherry 3796.

LIETUVIŲ BANKO REIKA
LUOSE

Sausio 18 d. įvyksta vietos 
Lietuvių Banko metinis susi
rinkimas, kuriame bus renka
ma keturi nauji direktoriai. To 
susirinkimo belaukiant, dabar 
kaip tik laikas mums šėrinin- 
kams pagalvot apie direktorių 
rinkimą ir1, jų tinkamumą.

Pas mus yra paprotis bent 
kokioj draugijoj, jei kartą ko
kį narį išrenka į valdybą tai 
paskui tik jį ar juos ir žino, 
kitus ir geresnius užmiršta, ir 
atėjus rinkimams tuos pačius 

I palieka ir palieka, nepagalvoja 
kad kartais pamainos viršinin
kų, išrenkant naują į senojo 
vietą, yra naudinga;

Tas pats ir su musų banko 
direktoriais. Kurie kartą iš
rinkti, vėliau už tuos pačius tik 
ir balsuojama, “lyg kad nebūtų 
daugiau ir tinkamų žmonių. 
Kai kurie jau išbuvo direkto
riais be pertraukos po keletą 
metų, ners tame darbe nieko 
nenusimano ir nieko nenuveikė. 
Kad tokių yra musų banko di
rektorių tarpe kurie tik kėdę 
užima iir daugiau nieko nereiš
kia. Tokius būtinai reikia kei
sti naujais, banko gerovei.

Permainas galima padaryti 
šiuose direktorių rinkimuose. 
Ineinant į valdybą naujiems ir 
gal patyrusioms žmonėms, su
sidarys naujų minčių pluoštas, 
o iš minčių išsivystys ir dides
nis progresas, iš ko bus nauda 
pačiai įstaigai ir jos dalinin
kams.

Renkant naujus direktorius, 
reikia rinkti iš žmonių biznie
rių, kaip daro kiti bankai. Gal 
kas sakys kad biznieriai galėtų 
padaryt ir blogo, bet tai klai
dinga, nes banką turi valdžia 
savo priežiūroj ir apie tai nėra 
ko baugintis. Jeigu visų ban
kų direktoriai yra žmonės biz
nieriai ar profesionalai ir tie 
bankai kas kart didėja kapita
lu ir šėrininkams duoda dides
nius dividendus tai kodėl Lie
tuviai negali taip pat daryti?

Pamėginkime tą dabar: dalį 
senų direktorių pakeiskim nau
jais ir užveskim bankinę įstai
gą taip kaip veda kiti bankai. 
Iš pamainos' niekę blogo sau ne- 
pasidarysim, o gali viskas iš
eiti į gerą. , šėrininkas.

Komaras Clevelande
■ Juozas Komaras sugryžo 

iš vakarinių valstijų perei-i 
tą savaitę ir dabar vėl bu
na Clevelande.

Gansonas šiose dienose 
išvažiuoja į Brooklyną, ten 
turės imtynes Sausio 15 d.

—
VINČOS PRIEŠAS SLAP

TA IŠBĖGO Iš KAUNO )
Gruodžio 7 d. Kaune tu

rėjo Įvykti Juozo Vinčos 
bokso rungtynė su Vokie
čiu Rolf Rollandu. Kada į 
salę susirinko publika pasi
rodė kad Rollandas, nors 
buvo Kaune, iš miesto išdū
mė su visais savo pagelbi- 
ninkais. Reikėjo grąžinti 
publikai pinigus. Su dide
liu trukšmu publika išvaik
ščiojo.

Jis pastaru laiku turėjo 
artimus ryšius su Dempsiu 
taigi jam mirus Dempsiui 
buvo pasiūlyta Madison 
Square Gardeno pirminin- 
kystė, bet Dempsey atsisa
kė. Tokiu budu preziden
tystė pavesta tūlam Wil
liam F. Carey.

Jack Dempsey dabar rū
pinsis baigimu ruošti rung
tynių Šarkio su Striblingu, 
kaip buvo Rickardo pradė
ta, o paskui sako paskelbs 
ką jis pats darys, ar dar 
eis boksuotis ar ne.

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

Gee. Gabriunas
2345 St. Clair avė.

Parsiduoda Krautuvė
Grosernės biznis, gerai išdirbtas, 

per septynis metus daro biznį. Par
davimo priežastis: savininkas išva
žiuoja į Uetuvą. Kreipkitės adresu 
4060 Superior avė. (2-3)

Parsiduoda 1926 m. Nash 
visai mažai naudotas, 12,000 mailių 
Įvažiavęs; Nash Advanced Six, 4 
durų Sedan 1926 m. Kreipkitės— 
893 Alhambra Rd. (2-3)

LASCH BAKERY
Kepame visokias kvietines .. ir rugi
nes duonas, keksus, pyragėlius ir 
kitus kepamus dalykus. Kreipkitės

1465 E. ji5th St.
Dry Goods and Gents’ 

Furnishings
Visoki aprėdalai vyrams, moterims 
ri vaikams — apatiniai ir viršutiniai 

Žemos kainos. Ateikit susipažint su 
mumis.

6407 Superior -Ave.
KARŠTOS’ IR’ ŠALTOS'

SHOWER BATHS 25c 
suiaudina žmogaus energiją ir su
teikia sveikatą. '/ (52)

1246 Superior avė.
Kiaurai Į 1243 Payne avė. arti E. 12

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

i GARSINKIS i
I “DIRVOJE”!Į t

P V ®ranesimas
Šiuomi turiu garbes pra

nešti visiems savo drau
gams, pažystamiems ir kos- 
tumeriams jog atnaujinta 
ir atidaryta valgykla Res- 
taurantas po vardu

VICTOR
RESTAURANT

6510 Superior Ave.
Švari ir graži vieta, žemos 
kainos, įvairus valgiai, ir 
mandagus patarnavimas.

Ačiū už atsilankymą.
Victor Anderson.

GA VO z 
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Magdė Maižiešiutė Lt. 50 
Domicėlė J. Makštelė 500

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Lietuviška Valgykla 
6824 Superior Ave. 

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

CHAS. STONIS

X Tel- CHerry 2370 f
I P. J. KERŠIS

baigęs Teisių Mokyklą Cumber- 
X land Universitete, darbuojas su 
-f Teisių Ofisu advokato J*
? Anderson & Marriott J 

jį: 308 Engineers Bldg. | 
1 kur su visais teisių reikalais ❖ 
l’į* Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir Y I X Rusa: draugai kreipdamiesi tu- ?
❖ res teisingą patarnavimą. •į 

J ♦*'*5**e***',v*'***Z**Z'*2^*^,*5,*2,*2’

ŠOKIAMS MUZIKA:
Albumas višokiįj Lietuvišku Šo

kių Muzikos — visokiu mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 
Pianui kaina ...............75c
1-mai smuikai ........$1.25 
Ir kitiems Instrumentams.

“DIRVA”

Jonas Jodeška ........ 30 
Jurgis Žvinis ............  150
Ona čerlaitė ........ 200 
Alfonsas Pervažas ... 100 
Mikas Grigaliūnas .... 50 
Petras Bindokas.........250
Marė Savickaitė......... 100
Mikase Kiselienė .... 200 
Uršulė Lesienė ...... 1000 
Julius Krikščiūnas .. 100 
Aloizas Žeronas ...... 100

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

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

' kalais prašome kreiptis
1306 EAST 68TH ST.

Rand. 6729.

Electric Shoe Repairing
P’rnfipš klesos darbas garantuojama. 
Mes parduodam ir sutaisom Galošus 

ir guminius avalus.

4711 Payne Ave.
Phone Cherry 1310 ir 1311

The M. L. Abrams Co.
Spaustuvninkų Mašinerijos ir kitos 
reikmenys. Naujos ir naudotos ma
šinos, visokios raidės ir kiti spaus
tuvei dalykai. Ateikit pers i tikrint. 

1639 Superior avė.
STEVEN KOVACH 

BARBER SHOP 
del vyrų, moterų, vaikų ir mergaičių. 

Puiki Maudyne tik 25c 
atdara nuo 8 ryte iki 8 vakare. 

Nedėliomis nuo 8 ryte iki 12 pietų. 
Periausiš patarnavimas.

3327 'ST. CLAIR AVENUE

13 PLATE 
BATTERIES

5820 Superior avė.

The Nezen Milk Co.
Vijoki pieniški produktai. 

Pristatom šviežią pieną kas dieną.
Reikalaukit:

1054 E. 71st St.
Wm. WAREHIME, Savininkas. 

Phone Penn. 0324

KARL R. NOLL
Prėskos, Sūdytos ir Rūkytos Mėsos. 

Paukščiai, Oisteriai ir Žuvys.
Pristatom i namus viską pareikala
vus. Kreipkitės (5)

1463 E. 65th St.
Randolph 1467

A. Liuzzo, Shoe Store
Nauji visoki avalai vyrams, mote
rims ir vaikams. Pataisome puikiai 
senus ir pageriname naujus avalus.

1661 E. 55th St.
Tarp Payne ir White avė. (5)

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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