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audokit Gerumu I
mainose (angliakasyklose) I 

:ių namų. Parduosiu arba | 
į namų arba lotų Cleve- » 

Kas durys su manim biznį fi 
bas kasyklose užtikrintas; Į į 
pardavimui Barber Shop, ir H > 
ni, ir daug namų Clevelan* I į 
ipkitės. —
B. Rakauskas
2 WADE PARK AVE. 
Pennsylvania 1481

rsiduoda Namas
6 kambarių, 1 šeimynos r 

rti St. Clair. $4,600. 
lynų, 10 kambarių, storas | 
e, lotas 40x140, arti Eaton f / 
>p. $8,600.
11 ST. CLAIR AVĖ.
hone Glenville 2280

Gręsia Rusų
Lenku Karas

*—-

IR DARBININKŲ ŽINIOS

KAUNAS SKELBIA
APIE ARTĖJANČIĄ

AUDRĄ

$50,000 UŽ APKELIA-! KELLOGGO PAKTĄ 
VIMĄ ORU ŽEMĖS ' SENATAS PRIĖMĖ Kaunas iš Apačios

siduoda Krautuvė 
lės biznis, gerai išdirbtas, - 
mis metus daro biznį. Par- 
iriežąstis: savininkas išva- | 
Lietuva. Kreipkitės adresu Į* 
įeriof avė. (2-3) |

uodą 1926 m. Nash 
.ai naudotas, 12,000 mailių |

Nash Advanced Six, 4 L 
an 1926 m. Kreipkitės- L 
mbra Rd. : (2-3) |
-------- : ' R 

5CH BAKERY 
risokias kvietines , ir rūgi- | 
iš, keksus; pyragėlius ir K 
imus dalykus. Kreipkitės L 
65 -E. 65th St. |

>oods and Gents’ į 
Furnishings
•ėdalai vyrams, moterims | 
?— apatiniai ir 'viršutiniai L 
los-. Ateikit susipažint su f

I Superior 'Ave.
IŠTOŠ" IR ŠALTOS 1 '5. I 
rER BATHS 25c Į 
žmogaus ‘energijų ir su- | 

ikatų. > i (.52) |

6- Superior avė;
1243 Payne avė, arti E. 12 į

: Shoe Repairing I 
jšos darbas garantuojama. L 
lodam ir sutaisom Galpšus | 

guminius avalus1.

II Payne Ave.
Cherry 1310 ir 1311

L L. Abrams Co. Į 
inkų Mašinerijos ir kita | 

. Naujos ir naudotos ma- [ 
jkios raidės ir kiti spaus- į 
ykai. Ateikit persitikrini f 
9 Superior avė. |
3VEN KOVACH 
ARBER SHOP 
moterų, vaikų ir įnerjiįffiij. į 

Maudyne tik 25c 
nuo 8 ryte iki 8 vakare, 
s nuo 8 ryte iki 1? piet'.j. Į 
iausiė patarnavimu. 
ST. CLAIR AVENUE

13 BLATE 
BATTERIES ’ •
20 Superior aye,

Nežeri Milk Co. Į 

ki pieniški produktai 
šviežią pieną kas dieną Į 

Reikalaukit:

154 E. 71st St.
VAREHIME, Savininkas. į 
Phone Penn. 0324 I

lRL R. NOLL
Sūdytos ir Rūkytos Mėsos, i. 
čiai, Oisteriai ir Žuvys. I 

i namus viską pareikala- i 
sipkitės (5) Į

>63 E. 65th St.
Randolph 1467

uzzo, Shoe Store I 
šoki avalai vyrams, mote; t 
aikams. Pataisome puikiai r 
pageriname naujus avalus. |

61 E. 55th St.
ne ir White avė; (51 I.

os Lietuviai ateiną į i 
tariškas Lietaus ; 
JDYNES. - 25c. i 
Clair, arti E. 9 th St. |

Londonas. — Anglijos di
džiausias po-karinis klausi
mas yra bedarbė, kuri pa
siekė kritiškiausi periodą 
negu kada buvo po 1926 
metų lokauto ir generalio 
streiko.

Viduržiemiui atėjus, pa
sirodo esą 1,520,700 užsire
gistravusių bedarbių. Nuo 
tų bedarbių priklauso gy
venimas dar tris syk tiek 
jų šeimynų narių. Staigi 
bedarbė atėjo kada paleis
tą iš darbų darbininkai dir
bę Kalėdines reikmenis.

Be to, dar aršiau-yra ka
syklose, metalo, laivų dar
buose ir audimo industri
joje.

Artinasi rinkimai, ir po
litiškos partijos ruošiasi 
laimėti savo gražiausiais 
prižadais bedarbę . .prašalin
ti.

Washington. — Amerikos 
bedarbės tyrinėjimo komi
sijos posėdyje darbdaviai, 
dideli ir maži, aiškino apie 
bedarbių priežastis ir kaip 
jas butų galijna išvengti. 
Didieji darbdaviai aiškina 
jog bedarbė butų galima 
pašalint sutvarkius darbus 
ir kad kiekviena įstaiga ga
lėtų darbus varyti savo ri
bose. Darbdavių trumpa
regystė, išnaudojimas ir ki
ti tokie dalykai prie jokio 
gero nėpriveda, aiškino ir 
vieni ir kiti iš jų, priešai ir 
draugai organizuoti] darbi
ninku.

CIevelande metalo amatų 
darbininkų unijų vadai ruo
šiasi prie didėlio darbo — 
sutuokti po organizacijos 
vėliava 70,00.0 metalo dar
bų darbininkų. Metalo dar
bų aiųatninkai. sudaro pla
čiausia 'darbininkų klesą

Kaimas, Sausio 14 (per 
The United Press). — Ofi- 
cialis valdžios laikraštis 13 
d. Sausio aprašo padėtį ly
tinėj’ Europoj kaipo “nepa
prastai įtemptą, kuri gali 
privesti prie katastrofos”, 
iš priežasties santikių Len
kijos su Rusija.

Rusija, kaip tas laikraš
tis sako (tai “Lietuvos Ai
das”—Red.) pasiūlė kad 
Lietuva, Rusija ir Lenkija 
priimtų Kellogg’o Paktą iš
vien, -bet Lenkija jį priima 
tik “su priedais”.

Lenkija turi noro atkir-J 
, sti Ukrainą nuo sovietų Ru
sijos,, laikraštis sako-,'ir to
liau sako, jog artimuose ra
teliuose prie Pilsudskio ei
na gundymaisi greičiau im
tis darbo, nes tikima ( jog 
dabartiniu laiku 
padėtis silpna.

Laikraštis skelbia jog ži
no apie tai dokumentus, ku
rie “vargiai duotų abejoti 
apie tokius Lenkų planus.” 
Prirodo taipgi jog Į Dan- 
zigą atvyko laivas su gink
lais ir amunicija Lenkijai. 
Prie to visko, Lenkijoj esą 
organizuojama armija iš 
Ukrainiečių gyvenančių po 
Lenkais. ’

SUDEGĖ BABE RUTH 
ŽMONA

Watertown, Mass. — Po 
gaisro Dr. Kinder’o namuo- | 
se, rasta’ sudegus moteris, 
kuri vėliau pripažinta bu
vus žmona garsaus Ameri- 
bos basę ball lošėjo Babe 
Ruth. Ji su juo jau kelin
tas metas negyvena, bet ne
turi persiskyrimo. Ji ten 
kaimynų buvo žinoma kai
po Dr. Kinder’o žmona.

Eina tyrinėjimas mirties 
priežasties: ar narnas buvo, 
tyčia padegtas ar šiaip iš 
savęs gaisras kilo. Dakta
ras tą naktį nebuvo namie, 
todėl įpinamas tame pa
slaptingame gaisre.

PAKLIUVO UŽ JAUNOS 
ATVESDINIMĄ

MaVion, III. — Trys ypa- 
toš įkliuvo už apvesdinimą 
IT mėtų mergaitės: jos tė
vas už melavimą jos metų,

sovietų i buk ji yi'a 16; jos švbgeris, 
kuris apvesdino žinodamas 
jog ji yra nepilnametė; ga
ilaus Kilti. Benton, kuris 
liaus kunigas Benton, 54 m. 
aklas Pentecostų bažnyčios 
pamokslininkas, už bigami- 
ją laikomas kalėjime, kuris 
tą mergaitę vedė.

TAKSAIS SMAUGIA
PRAMONĘ

Sovietų rojuje kas ban
do turėt kokią privatiška 
pramonę, gauna leidimą ją 
užsidėti, vienok didelė .bė
da gauti į jas darbininkų

ciausią darbininkų. klesą jr komisarai taip smaugia1, 
'šiame -mieste,1 kaip irz Det-1 savininkus mokesniais kad ’

AREŠTUOJA KOMUNIS
TUS

Berlinas. — Policija su
ėmė 38 komunistus jų ap- 
vaikščiojime dešimties me
tų sukaktuvių nužudymo jų 
draugų, Karlo Liebknechto 
ir Rozoš Luksemberg. Tūk
stantinės minios stovėjo ap-\ 
link jų kapus laike kalbų. 
Suimtieji už betvarkę Vėl

roite.ir kituose automobilių 
centruose. Tik stoka fi
nansinės paramos, nepastu- 
mėjo organizavimosi.

Kanadoj darbai šiuo lai
ku eina geriau negu kito
mis žiemomis eidavo. Ne
šalta žiema duoda progos 
ūkininkams ir budavoto- 
iams atlikti nekuriuos dar
bus.- Tik miškų 
nepatenkinti tokiu

niekaip- 'negali išlaikyti ir 
turi užsidaryti;

Praeitą metą- 'Leningra
de tokiu budu užsidarė virš 
3,000 privatinių dirbtuvių,

Val- 
to- 
ne-

didelių ir mažiukių, 
d'žia Įsteigė 1,240 naujų 
kių pramonių, bet jos 
atsako reikalavimams.

HELDMAN PALEISTAS
Čanton, O. — Heldman, 

kuris, buvo įtartas priver
time nusižudyti savo žmo-l 
nos, po to kai jis susekė ją 
nušovus kitą vyrą, po ilgui 
tardymų paleistas.

kirtej 
oru.

Trauki-Belleville, Ill. — 
nio nelaimėje užmušta du 
inžino darbininkai.

su-Berlinas. — Galicijoj, 
simušus traukiniams žuvo 
6 ir 20 žmonių sužeista. Sa
ko tas atsitiko iš priežas
ties gelžkelio darbininkų 
nesusitaikymo del algų.

ni 
Loire 
binihkų streikas eina ne- 
sutartinai, vieni streikuo
ja, kiti gryžta į darbus. A 
Viso streikuoja, keletas-tuk- . tijos juros pakraštyje prie 
stancių darbininkų. | Vokietijos, kad veistusi.

Etienne, Francuzija. 
anglies kasyklų dar-

TAI LAKŪNŲ!
Washington. — Sausio 1 

dieną leidimus lekioti oru 
turėjo 5,000 ypatų, tarp jų 
34 moterys. Kalifornijoj tų 
lakuųų yra 894. New Yor- 
ko valstijoj 472.

LYDEKOS BALTIJOS 
JUROMS

Iš New Yorko išvežta 
5000 lydekų paleidimui Bal-

I lijus jurus panrąsLyje į. 
I Vokietijos, kad veistusi.

Denver, Colo. —: Dienra
štis “Denyer Post” pasky
rė $50,000 lakūnams kurie 
be sustojimo j aplėks aplink 
žemę laikantis 40-to ruož
to, kuriame Denver miestas 
randasi. Pasiūlymas geras 
iki Sausio 1, 1931 mėtų ir 
gali" naudotis visų tautų la- . 
nai.

Tas pats laikraštis 
■skyl'ė $25,000 už tikrą 
rodymą kokios ypatos 
pasiuntė ar gavo kokį

pa- 
pri- 
jog 

nors
signalą nuo kitos planetos.

ilgiausia išbu-

orlaivis išbuvo
25 minutas.

ILGIAUSI IŠBUVIMĄ! 
ORE

Preitą savaitę kariškam 
orlaiviui išbuvus 151 valan
dą ore, galima paminėti ki
tus pirm to 
vimiis orė:

Vokietijos 
65 valandas;

“Graf Zeppelin” kelionėj 
Į Ameriką išbuvo 111 va
landų, 46 miliutas!

Franeūzų dirižablis “Dix- 
mude” išbuvo 118 valandii.

Suv. Valstijų kariškas 
orlaivis “Question Mark”; 
išbuvęs .151 valandą,, per tą 
laiką butų; galėjęs nulėkti, 
nuo savo pakilimo vietos, i 
Los Angeles miesto, per 
New Yorką, Paryžių, Kal- 
kutta (Indijoj) Į Tokio, Ja
ponijoj:

Washington. — Sausio 
15 d. Suvienytų Valstijų Se
natas 85 balsais prieš 1 pri
ėmė Briand-Kellogg taikos 
paktą, kuriam daugybė ki
tų valstybių pritarė kaip 
tik jis buvo pagamintas, 
tik pačios Suvienytos Vals
tijos ilgai ginčijosi už ir 
prieš.

Paktas bus pasiųstas. 14 
valstybių kurios priklauso 
prie taikos sutarčių ir 41 
valstybei kurios vėliau pri
sidėjo prie Tautų Sąjun
gos.

HOOVER IMSIS VYKDY
TI PROHIBICIJĄ

Washington. — Kaip tik 
užims prezidento vietą, po 
Kovo 4 d., Herbert Hoover 
esąs pasiryžęs imti griežtai 
vykinti prohibicijos įstaty
mą/ kurio įkūnijimui busią 
naudojamą visos Tegalės ir 
mokinimo Įmonės. Busią 
bandoma užkirsti keliai di
diesiems šmugelninkams ir 
persekiojama sausieji val
dininkai kurie apsileis sa
vo pareigose.

Visuomenė bus mokoma 
tam tikrais raštais- ir atsi
šaukimais atmesti alkoho- 
liškus gėrimus ir nenaudo
ti jų kaipo kenksmingų 
sveikatai.

POPIEŽIAUS GINČAS' SU 
VALDŽIA AIŠKĖJA

Roma. — Trumpu laiku 
bus išrištas Vatikano gin-

šis | narna nelaiminga, b 
vargšė motina. Dar p 
laiko, ta pat moteris:

1 kitaip apsirengus, 
esanti miesto vagili 
vogtą, reikalinga pu:

■ bilietui....
Paso paklausimas 

šiuo atveju geriau nė; 
lių centų davimas, ne 
moteriškė skuba pas] 
o ypač jei dar imsi d: 
policijos.

I Pasitaiko tokios p; 
sies profesionalų ir 
Vyras dažniausia skų 
si esąs naujokas, pašž 

Lkairiumenėn, nepriimt 
^ paleistas namon, 'bet 

mė, neturįs pinigų ] 
žiuoti. Patyrinėjus r 
do “naujokas’,’ esąs is 
čių, Alksoto ar Sla 
Bet tikriausias daly'ka 
neturi pinigų, tik ne r 
parvažiuot, bet papir 
ar buteliui alaus pirlf

Senas “Neregys’'
Ilgą laiką vienoj į 

I kertėj stovėjo senas, 
lęs neregys, laiky: 
rankose skylėtą 'kėpi 
beprasmiai žiūrėdama: 
IĮ nieko nematančiom 
Praeiviai retkarčiais 
davo jam smulkių p 
lių. Nežinia kiek dar 
butų vargšas neregys 
vėjęs savo įprastoj; i 
gana pelningoji viete 
ne vienam jo geros š 
“klientui” kuris kas 
pro jį kelis kartus tu 
yo eiti ir kai kada šį t 
aukoti, nebūtų atėję Į 
vą mintis kuo nors kit 
gu tik centais nelaimi] 
padėti. Vieną kartą ji 
stojo ties neregiu ir pa 
sė ar senai jis jau nen 
Neregys pasisakė kac 
ilgi metai kaip saulės 
sa nelinksminanti jo 
dies. Gailestingas “1 
tas”, praneša seneliui 1 
mą žinią, kad jis po d 
minutų atvesiąs jam či:

tas iš Kauno Tamsaus 
Profesionalizmo.

Musų laikinoji sostinė, 
nepaisant konkės ir neti
kusio gatvių “bruko”, vie
nu atžvilgiu vis dėlto yra 
panaši į tikrąsias didžiųjų 
valstybių sostines, būtent 
tam tikrų, sunkiai arba vi
siškai nesuderinamų su po
licijos pažiūromis, “profe
sijų” gausingumu.

Kaunas turi savo “tam-i 
sųjį pasaulį”, kuris tačiau | 
nesidrovi operuoti ir die-l 
noš metu. Teisybė, nėra j 
nusistojusio Kauniškio ti-, 
po a ’ la Paryžiaus buvę Į 
apašai, nėra kapitalistiškai. 
organizuoto banditizmo A-i 
merikonišku maštabu, nė
ra “bosiakų” a la Maskvos 
“Chitrov rinok”. Tokio ele
mento Kaunas dar neturi 
— ir tuo, bent laikinai, ga
lim tik pasidžiaugti.

Bet tamsus profesionalai 
yra, jie gyvena savo gyvo 
nimą, jie “dirba”. Pakan
ka tik permesti akini kas-1 
dieninę laikraščių chronik] 
įsitikinimui kad “dirbą” 
Įtemptai,1 sistematiškai. Ta
čiau tas kas patenka Į laik 
raščius nėra jau nekalti da
lykai-

Be tų didesnių prasilen
kimų su gyvenimą tvarkan
čiomis normomis; kasdien 
įvyksta ir tokių kurie, grė 
ta nusikaltimo pažymių dai 
turi dažnai- komizmo, su 
sumanumo ir apšukriimo 
Šios rūšies profesionalų su
tinka kiekvienas kam ten 
ka dažniau vaikščioti gat
vėmis ir lankytis rinkose. 
O kai kada jie patys rnalo-

SUGAUTAS’ JAUNAS 
ŽMOGŽUDYS

Canton, O. — Pereitą Sa
vaitę netoli šio miesto ta
po nužudytas ūkininkas ir čas su Italijos valdžia už 
jo žmona. Dingo jų jaunas popiežiaus žemišką valdžią, 
bernas. Bet už kelių dienų kurią Italija jam atėmė, 
jis sugautas Grove City-! 
Pa. ' 
žino jog žmogžudystę pa-'čią vakaruose nuo Vatika- niai padaro vizitus ir į na

mus....' Čia noriu papasa
koti apie keletą tokių “pro
fesijų”.

Paprasti Pinigautojai
Štai, 'beskubantį žmogų 

sustabdo kaimiškai apsivil
kus moteriškė ir prašo pus
ličio bilietui nusipirkti par
važiuoti traukiniu namon. 
Čia pat ji skuba pridėt kad 
esanti tik išėjus iš ligoni
nės. Jei lengvatikis praei
vis nepagailės kelių centui 
ir įsidėmės moteriškės vei i 
dą, kitą dieną jis ją sutiks) 
jau kitoj gatvėj, bet jau su 
pakeistomis dekoracijomis: 
moteriškė bus apskurus i 
lapdfiškūs ir laikys vaiką 
rankose, nes jau bus vaidi

Tardomas, jis prisipa- 
inn’ dveto na-l

Valdžia sutinka užleisti 
popiežiui teritoriją gulih-

pildė norėdamas patikti sa-|no, kuri priklausytų popie- 
vo mylimajai, kurią nore- žiui, bet valdžia tvarkys jos 
jo automobiliu pavažinėti, 
todėl nužudęs savo šeimi
ninkus jų automobiliu išva
žiavo.

/ Jis pasakojo kad pirmiau 
šautuvu per langą tvarte 
nušovė ūkininką, paskui su- 
gryžo f namus ir nušovė 'santikiai tarp Vatikano ir 
šeimininkę, išnešdamas jos'.karališko dvaro. .
lavom] už garadžiaus, pa- Tuomi taipgi baigtųsi po- 
siėmė jų autombilį ir $20jpiežių užsispyrimas laikytis 

I pinigais^ ir išvažiavo linkui 
Į Youngstowno, kur auto
mobilį paliko ir važinėjosi 
tarp keleto miestų trauki
niais.

Jis laikomas kalėjime ir 
bando ištirti ar yra pilno 
proto. Jis yra 21 metų.

civile administraciją.
Italija sutinka užmokėti 

$52,000,000 už likviduotus 
1870 metais bažnyčių tur
tus, kurių Vatikanas nepa
liauja reikalavęs, Su tuo 
atsinaujintų diplomatiški

tik Vatikano sienose lyg ne
laisvėj.

< Tąsa ant 7-to pusi

Keliaukite valdžios laivais - 
Amerikos Vėliava”. Klauskite 
vietos agentų del kainų ir 
arba rašykite pas

UnitedStatesLii
iHor.pi ( -n-i « <« •

RAGINA KANADĄ SU
LAIKYT ŠMUGELĮ

Kanadon nuvyko Ameri
kos “sausųjų” delegacija 
(keletas bobelių ir dvasiš
kių) prašyti kad Kanada 
sulaikytų šmugeliavimą al
koholinių gėrimų į Suvie
nytas Valstijas.

Bet ąr Kanada gali išsi- 
žadėt milijonų dolarių nau
dos kas metai? Atsakė ši
taip: lai pati Suv. Valstijų 
valdžia kontroliuoja laivus 
užsiimančius degtinės šmu- 

šiasi nuversti valdžią.. Igeliavimu.

INDIJONAI SIAUČIA
Ekuadore, Pietų Ameri

koj, pradėjo siausti Indijo- 
nai, kurių 6,000 ginkluotų 
vyrų užpuldinėja baltuo
sius viską degindami, pieš
dami ir žudydami.Varsavoj, Lenkijoj, nuo 

šalčio mirė 6 ypatos. Tūk
stančiai darbininku dirba 
pne sniego nukasimo nues-^uįuLą susekus kad jis mo
tuose ir ant gelžkelių, ■ ' .. . ....

Mandžurijoj sušaudė bu- 
ivusio diktatoriaus pagelbi-

CUNARD LINIJA LIETUVON
yje. Išplaukimai iš N 
š milžinu ekspresinių lai

i. MAURETANI
Yorko i Kauna $203 ir l 
iriau. Atskiri kambariai 
dvi vieta, geras naminis 
gis, mandagus patarnavi 
Del kitų informacijų kl 
kite bile Cunard Agento 
bą rašykit pas: 

Chester Avė.
Cleveland, O!

Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly 
Yorko į Southampton kas Sereda vienu iš

BERENGARIA AQUITANIA
o paskui sausiem iu Į Kauna. 
Pamatykit pakeliu Londonu. 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pętnyčia nauji, aliejų varomi 
laivai. Trečios klesos laiva
kortės į abudu galu iš New*

CUNARD LINE

,k

1022
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.
Atsišaukimas į Pittsbur- 
go Lietuvių visuomenę.
Vasario 16 d. sukanka 11 

metų kaip Lietuva gyvuo
ja savistoviai ir laisvai, to
dėl mes, Lietuvių tautinių 
draugijų atstovai susirin
kę Gruodžio 30 d. ir apkal
bėję reikalingumų atžymė- 
jimo 11 metų nepriklauso
mybės sukaktuvių, nutarė
me Vasario 17 d., sekma
dieni/surengti Liet. Moks
lo draugijos salėje, ant Orr 
st., iškilmingų sukaktuvių 
paminėjimų.

Ruošiama koncertas 
prakalbomis, vakaras

gyvenimui (visokio laipsnio 
ir visokiose Įstaigose), vy
rų 481,775, .moterų 132,033. 
Šeimynų yra 319,735.

Užmuštas. Frank No- 
valskis, 46 m., nuo 329 Way
ne st., užmuštas traukiniu 
laike savo darbo Pennsyl
vania gelžkelio kieme.

BALTIMORE, MD.
Negeistina viešnia influ- 

jenza apsilankė ir pas mus, 
, Įkišdama savo snapų tarp 
-Lietuvių. Vienu snapo pa
rodymu apsirgo daug Lie

su tuvių. Lietuvių kolonijoje 
bus tik vienas Lenkas mirė ta

PASTABA KASLINK 
“JUODO KARŽYGIO”

Dar kaip kas iš pre
numeratorių ' rieatsiėmėt 
II tomo “Juodo Karžy
gio”, kitų gryžo del ne
gero adreso. Kas turit 
I tomų, antrų tomų gau
sit dykai, reikalaukit ne
gaišuodami.

L tomas visai išsibaigę 
ir todėl norintieji gauti 
tų apysaka negalės:

Jei kas norėtų gražinti 
“Dirvai” I tomų, mielai 
užmokėsime '■ po 50c už 
knygą.

'A “Dirvos” Admih.

IŠ LIETUVOS MOKYKLŲ GYVENIMO
Rašo P. Kriukelis

kytoją susuktus popierė-1 
liūs, taria negražius žo
džius, bet mokytoja bijosi 
jų už tai bausti, nes tėvai 
pasiskubins ant jos su skun
du.

Vienas tos pačios mokyk
los mokytojas, negalėdamas 

i suvaldyt vieno mokinio, 
sisodino jį šalę savęs.

—: Ko tu nešimoki?

tikrai Įdomus, nes pakvies-1 liga, o Lietuviai sveiksta, 
ta geri kalbėtojai, muzikan- Influenza susirgus nerei- 
tai ir dainininkai. kia išsigųsti, ji nėra taip

Visi kam brangi Lietuvių; baisi šiais metais; tik rei- 
tauta ir jos reikalai, atsi-jkia saugotis nušalimo, 
lankykite. Inėjimas nemo-| Buvo susirgus ir žinoma 
karnas. Paul Dargis. darbuotoja poni Julė Ras-

Nori išgelbėt žmogžudį. 
Lenko žmogžudžio P. Ja- 
warskio gynėjai deda pas
tangas išgelbėti jį nuo mir
ties elektriškoj kėdėj. Pa
duota valstijos kalinių bau
smių peržiūrėjimo tarybai 
prašymas atidėti mirties 
bausmę, tuo tarpu nori pri- 
rodyt jog jis yra ne pilno 
proto.

Kitas žmogžudis, nuteis
tas elektriškon kėdėn, Cal
vin James, nori irgi išlikti 
nuo mirties bausmės, jo gy
nėjai tikrina kad policija 
po jo suėmimo žiaurių mu
šimu ir kankinimu privertė 
prisipažint prie žu'dystėš), 
kurios jis nepapildo.'

Jie abu randasi valstijos 
kalėjime Harrisburg, Pa.

Dideli šalčiai. Praeitos 
savaitės pabaigoje ir šios 
savaitės pradžioj čia siautė 
dideli šalčiai kokių nebuvo 
per 10 metų. Temperatūra 
buvo iki 8 laipsnių žemiau 
zero.

Pittsburgo stiklo išdirbė
jai, kurių čia daugiausia 
yra, kreipiasi į valdžių su 
kitais iš'dirbėjais prašyda
mi uždėti didesnį muitų ant 
iš kitur atgabenamo stiklo 
kad galima butų laikytis su 
svetima kompeticija, kuri 
gresia Amerikos stiklo in
dustrijai.

Fordo darbai. Fordo au
tomobilių sustatymo dirb
tuvėj čia įvesta penkių die
nų darbas, bet su pamaino
mis mašinos dirbs po šešias 
dienas savaitėje. Čia dir
ba 600 darbininkų’ ir išlei
džia po 1,000 automobilių į 
savaitę.

Užsimušė 8 kariški lakū
nai. Middletown, Pa. —Di
deliu karišku transporto 
orlaiviu atskridę iš Washin- 
gtono 8 lakūnai gryždami 
atgal nukrito ir‘užsimušė 
Nelaimės priežastis nežino
ma. Orlaivis nukrito tuoj 
kaip tik pasikėlė nuo žemės.

1,482,257 gyventojai. Di
dysis Pittšburgas skaitosi 
turįs netoli pusantro mili
jono gyventojų, taigi Pitts- 
burgas perviršija Clevelan- 
dų, kuris skaitėsi penktoje 
vietoje tarp didžiausių A- 
merikos miestų.

Iš to skaičiaus vyrų yra 
760,921, moterų 721,336; 
darbininkų dirbančių pra-

tenienė, bet pasveiko. ■
Ligonius Matus.

DETROIT, MĮCH.

Čia įvyko tokis prietikis; 
i Kaip žmonės sako, turtuo
lio Wood moteris, norėda
ma atsikratyti saVo vyro, 
buk nusamdžius žmogžu
džius vyra nušauti. Bet 
vienas žmogus kuris apie 
ta suokalbį patyrė pranešė 
policijai, ir kuomet keturi 
žudeikoš inejo į Wood raš
tinę, budinkas tapo polici
jos apsuptas, ir prie savęs 
pats Wood turėjo revolver 
H. Kada prie durų , priėjo. 
Wood, du užpuolikai užsi
mojo jį švino buožėmis už
mušti. Wood turėdamas ga*- 
tavai ginklų pradėjo šau
dyt ir viena nušovė. An
tras žudeika leidosi bėgti 
ir atsišaudyt. Policija spė
ja kad ir jis buvo peršau
tas bet ištruko. Gatvėje su 
kitais buvo šaudymasi ir 
sužeistas vienas policijos 
žmogus.

Pačios tikslas buvo išgaut 
$100,000 vyro gyvasties ap- 
draudos ir užvaldyti kitus 
jo turtus.

Wood žinojo apie dalykų 
ir rizikavo savo gyvastį iš
eidamas pro duris susitikti 
su užpuolikais. Jis norėjo 
patirti ar tas planas bus 
vykinamas kaip jam buvo 
pranešta.

Du iš užpuolikų vėliau 
sugauta. Pati moteris Įta
riama su jais kaipo' suokal
bio prieš gyvastį kaltinin
kė ir tardoma.

TORONTO, ONT., 
.(Canada) i' >

Šiame mieste gyvena ne
mažai Lietuvių, ir randasi 
pusėtinai apsišvietusių. Tik 
gaila kad “Sūnų ir Dukte
rų Draugijos” ne visi tėve
liai seka dvidešimto šimt
mečio reikalavimų.

Gruodžio 29 d. ta drau
gija surengė balių; balius 
butų buvę puikus jeigu ne 
“tėveliai” savo Meksikietiš- 
kais darbeliais: tie “sūnų 
ir dukterų” tėveliai pradė
jo taip “manebruoti” kad 
visi sveteliai turėjo pirm 
laiko apleisti salę ir drožti, 
namon, ii’ dar kaip!

“Laisvėj” nekoks N. ra
šo kad girdi vietos Šv.; Jo
no draugijai . nerupi, liaur 
dies švietimas. Tai’ bėgė 
diskas užmetimas,,' Lapki-i , 
čio 4 < d. Joninės susirinki/ 
mę Juožąs Krasauskas Įne
šė sumanymą steigti Lietu
vių liaudies skaityklų,, ii, 
,Šv. Jono1 draugiJįPimMai“ši) 
tuo sutiko ir nutarė pusi- j 
’tarti su kitomis draugijo
mis, vėliau tas sūtoa’hyti'iar 
pakelta Jaunimo kuopelė/ 
susirinkime, kur taipgi "bu
vo pritarimų. , O “šuneliai, 
ir dukrelės” (bolševikėlių 
valdoma draugija) labai iš 
to pasipiktino kad toks- su
manymas kilo ne iš jų, o 
iš Šv. Jono draugijos, to
dėl ir ūžia per spaudų, kal
tindami kitus už savo blo
ginus darbus.

Ir taip čia neperdaugiau- 
šia Lietuvių, o “sūneliai ir 
dukrelės” savo darbu tuos 
pačius demoralizuoja. Taip 
apsieidami greit neteks,’sa
vo pritarėjų.

Patartina jiems pamesti 
laukinį Meksikiečių papro
tį ir pradėti gyventi kaip 
pridera tikriems Lietų; 
viams, tada ..visi susilauk
sim gražios ateities-.--

Staselis.

ŠIS TAS APIE 1929 
METUS

alėkit
Influenza

Bukite prisirengę, kuomet Influ
enza bandys užpulti jus ir jūsų šei
mynų. Nesijuokite iš paprastų Per
šalimų ir Kosulių, Skaudėjimų Kru
tinės, Gėlimo Pečiuose ir paprastų 
Gerklės Skaudėjimų. Atkreipkite į 
tai rimtos domės be jokio atidė
liojimo. _

Kiekvienas jūsų narnų gyventojas 
privalo dažnai išsitrinti su PAIN- 
EX PELLERIU — ypatingai kuo
met jaučiasi pailsusiais ir gelenčiais 
sąnariais. Prižiūrėkite sušlapusias 
kojas — stipriai ištrinkite kojų pa
dus su PAIN-EXPELLERIU ir ap
siaukite sausomis kojinėmis.

Yra Daug Lengviau Išvengti
Todėl visuomet laikykite bonka 

PAIN-EXPELLERIO savo namuo
se. Jis prašalina visus muskulų gė
limus ir skausmus. 'Viršaus šešiasde
šimt metų senumo ir jis naud* ' 

j visam pasauly. Galima gaii 
i ir 70c. didumo bor.kutrse. . 
įji Jūsų pačių vaistininkas

St. Pilkos Keliones
(Talkoje su 105 metų

Jurgiu Skinderiu) 
Sausio mėn.:

(Lietuvių salėj)
20 d. — Racine, Wis.
25 d. — Chicago, Ill.
(Lietuvių auditor! j o j)

KANADOS 
LIETUVIAMS

Kanados pašto ženkle
liai musų pusėje negeri ir 
praošrae jų nesiųsti. Jei 
prašot kOpijos “Dirvos”, 
knygų katalogų ar šiaip 
paklausimai duodat 'suriš
tų su “Dirva”, jums bus 
atsakyta arb.a pasiųsta 
ir be prisiuntimo ženkle
lių. “Dirvos” Adm.

Kas seka įvairią Lietu
višką spaudą tas gali įsitė- 
myti neišrišamą mazgą a- 
pie Lietuvos mokyklas ir 

Į mokytojus. Valdė krikš
čionys, valdė liaudininkai, 
o mokyklų padėtis, nestoja 
į normales vėžes.

Kaip vieni taip ir antri 
pirmieji stengėsi mokyklas 
sutvarkyti ir išvalyti nuo i —■
netinkamų mokytojų, bet klausia jo mokytojas, 
didelių pasisekimų neturė
jo. Krikščionims ir liaudi
ninkams valdant, mokyto- mias prie manęs, — atsakę 
■jai buvo partiniai, nebuvo 
pasišventę savo idėjoms bet 
partijoms. Daug mokyto
jų buvo bemoksliai ir že
mos doros,, kurie vaikučius 
tik tvirkino. Į tokius mo
kytojus vyriausybė nekrei
pė -domės, - gerbė, ir laikė 
juos kaipo savo partijos pa
laikytojus.

Štai kokių buvo mokyto
jų. Pamokos laike į moky
klą ateidavo girti, klasėje 
painokų laike mokytojas 
švilpauja ir ruko, ir net 
buvo tokių kurie mokė vai
kus prie blogo. Kriauniš- 
kiuose vienas- mokytojas 
berniukus kurstydavo kil
noti mergaitėms sukneles.

Daug buvo mokytojų ku
rie už mokyklas ' sienų gir
tuokliavo ir -ištvirkavo,, 
žinojo mokiniai, ir iš 
ėmė blogą' pavyzdį. 
,, Rokiškėnų mokytojas R.

1 už viliojimą-5 svetimų mote
rų' ir. už tyjųkinimą jaunų 
mergaičių;' buvo'; net teisia
mas, bet. 'budąhįas geras 
pąrtijos šųląą.jramiai ėmė 
■mokytojo -algą.- -

Dabartinė tautininkų val
džia šitokius mokytojus iš
varė ne del partinių sume
timų,-bet .dėl; surinktų prieš 
juos negražių faktų. Vie
nok Lietuvos partiniuose 
laikraščįuųsą /.galima rasti 
pasipiktinimo1 kam tauti
ninkai mėto partinius mo
kytojus.

Reikia tiesą pasakyti jog 
prašalinami partiniai, o no 
kokių ten nesamų pažiūrų 
mokytojai. Bet.jie yra že
mos doros mokytojai, ku
rie buvo geri1 savo partijai; 
o dabar susidėjus jų netin
kamumo įrodydams jie. tu
ri netekti savo vietų. Iš-j 
eina gi kad. jie šalinami del 
to buk yra kitų partinių pa
žiūrų žmonės, ir jų parti
jos smarkiai už juos rėkia.

Prie dabartinės vyriausy
bes irgi įvykstaklaidų, es - 
ti ’prašalinamas dsąd ir la
bai dotas mokytojas.

Lietuvos, liaudis- yra dar 
tamsi, dar- nė’, visi supran
ta mokyklos naudą, leidžia 
į ją savo vaikučius dėlto 
kad kiti leidžia, o ne del to 
kad joje pasisemtų sau gy
venimo šviesos. Tankiai tė
vai be jokios kaltės įskun- 
džia mokytojus aukštesnei 
valdžiai. Pavyzdin. Pane
munėlio stoties pradinėje 
mokykloje vaikai yra labai 
:šdykę. Gatvėj užpuldinė
ja ir mėto basliais žmones. 
Ne geresni jie ir mokykloj.

Mokytoja stengiasi mo
kyti švaros ir doros, tam 
tikslui naudoja mažą baus
mę, bet tėvai už tai pyksta. 
Pamokos laike vaikai žiuri) 
į veidrodėlius, meta i mo-

Tą
jo-

pa-

— Širdis man kraujuose 
verda kad tu sėdi kaip vel-

vaikiščias1.
Nekulturiški dar musų 

tėvai; nenori kad vaikučiai 
butų mokinami padorumo, 
bet šoka į'akis 'mbkytojahis 
ir skuba juos ' Įskųsti kad 
butų prašalinti jeigu vaikai 
esti nabhudžiami už tai ko 
jie blogo namie išmokę at
ėję mokykloj daro. Taip 
elgdamiesi, tėvai patys žu
do. savo vaikus.

Su tokiais skundais mu
sų vyriausybė irgi turi ne
maža vargo.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, III.

Lithuanian Consulate 
15 Park Row New York Cit;
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

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

1929 metas yra 6642 me
tas Julianiško periodo. Po 
karo veik visos valstybės 
pametė naudoję Julianišką 
kalendorių (senąjį, kaip bu
vo Rusijoj) ir naudoja Gre- 
gorišką.

Spalių 4 dieną, saulei lei
džiantis, prasidės 5690 Žy
dų eros metas.

Birželio 8 prasidės 1348, 
metas Mohametonų eros.

Taipgi šis metas yra pra
džia 2589 Japoniškos eros 
meto.

Laikas matuojama pagal 
žemės keliavimo aplinkui 
saulę; kas sudaro metus; 
žemės apsišukimas' aplink 
savo ąšį sudaro dienas/ Mė
nulį dabar tenaudoja įtiktai 
nustatymui nekuriu religi
škų. švenčių.

Metai ir dienos nustaty
ta, pačios gamtos, o dienos 
išdalinta skaitlinėmis: sa
vaitėmis, mėnesiais, valan
domis, minutėmis, ir-sekun
domis, pačių žmonių, sutai
kymui savo gyvenimo daly-

I kų._
I Metas turi 365 dienas, 5 
I valandas, 48 minutas ir 46 
[sekundas, imant žemės ap
ėjimą aplink saulę iki to I 
patiefe punkto iš kur prade-Į 
jo. Kadangi tos priedinės; 
valandos sudaro beveik vi-j 
są ketvirtdalį- paros tai per 
keturis metus' pasidaro ne-l

toli 24 valandos arba visą 
para, todėl kas keturi metai 
reikia įdėti dar viena die
na, kad vėl žemės kelipnė 
aplink saulę prasidėtų maž
daug iš to paties punkto.

Kaip žemės kelias aplink 
saulę nelygus matosi iš ši
to: Sausio 1 d. žemė buna 
91,340,000 mylių tolumo nuo 
saulės, o Liepos 1 d. buna 
94,450,000 mylių tolumo.

Kodėl žiemą šalta, nors 
saulė arčiau? Todėl kad 
visą šilumą -gauna pietinis 
žemės galas, ir dabar tenai 
vasara.

Raumenis
skaudant'

Johnson,. New

Red Cross .Ink
stams PI (Este
riai Gaunama 
visose aptieko-

. RedjCross
Kidney Plaster)

Jaučiasi germ ant nugaros

tyhetyew

šio

OS kas yrą Naujau
ir 1

©

ir
Veikime prie to
atsakantumas Pada
ro buick Viršiausiu

Coupes ..01195 to 01875 
Sedans ... 01220 to02145 
Sport Cars 01225 to0155O
These prices f, o. b. Buick Fac
tory. Convenient terms can be 
arranged on the liberal G. M. 
d. C. Time Payment Plan.

Štai yra viršai nesulyginamo skirtingumo ir gra
žumo . . . štai aukščiausias išvystymas gar
saus Buick Valve-inHead inžino—stipriausio inži- 
no to didumo pasauyje.
Ir štai yra pati aukštuma tikriausio atsakantumo 
kuriuo Buick visados garsėjo—stiprus nauji rėmai 
—užtikrinanti tūkstančiu tūkstančius mylių vi
siško važinėjimo pasitenkinimo. >
Už naujausią savo stilių ir veikimą—už didžiausią 
vertybę—už aukščiausį laipsnį patvarumo ir at
sakantumo—naujas Buick yra pasirinkimas dide
lės didumos puikių karų pirkėjų.

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

WITH MASTERPIECE BODIE S BY FISHER

The Bailey Buick Co.
14400 Detroit Ave.

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 . Shaw Ave.

The Hertz Buick Co.
1440 West 25th St.

The Broadway Buick Co,;
8401 Broadway

4255 Pearl Road

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
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valandos arba visą 

)del kas keturi metai 
įdėti dar viena die- 
1 vėl žemės kelįpnė 
saulę prasidėtą maž- 
to paties punkto, 

žemės kelias aplink 
dygus matosi iš šį- 
sio 1 d. žemė buna 
10 mylią tolumo nuo 
o Liepos 1 d. buna 
10 mylią tolumo.

žiemą šalta, nors 
rčiau? Todėl kad 
imą gauna pietinis 
įlas, ir dabar tenai •

KELETAS FAKTU 
APIE ŽEMĘ

menis 
skaudant

NAUJI RAŠTAIPAJIEŠKOMA:
Knapkis Juozas, išvykęs 

Amerikon pries 20 metų, 
gyvenęs Port Angeles, Wa
shington.

I Balčas arba Balčis Vla
das, gyveno White Plains, 
N, Y., kviečiamas atsiimti 
Lietuvos Kariumenės Sa
vanorių medalį.

Žukauskas Aleksandras 
gyvenęą Shenandoah, Pa. 
miręs 1914 m., bet nežinia 
kur miręs. Žinios apie jo ; 
mirimo vietą labai reika- i 
lingos.

Kubėčius Julijonas, kilę? 
iš Amalių k., Šėtos v., Ke 
dainių ap. Amerikon išvy 
kęs 1913 m., gyvenęs ik: 
1925 m. Laconia, N. H.

Zganas Jokūbas, gimę? 
Suvalkijoje, gyvenęs Uk 
mergėj, o dabar gyvenąs 
Bostone ar apielinkėse.

Janusas Jonas, Amerikor 
išvykęs 1914 m. ir gyvenęs 
netoli Bostono.

Kurliančikas Jonas, gy 
venęs apie Allentown ai 
Boston, Pa.

Lukas Adomas, iš Užpa 
lių m., Utenos ap.; Ameri
kon išvykęs 1912 m. ir ik:' 
1917 m. gyvenęs Brooklyn 
N. Y.; -karo metu buvo pa
imtas į kariumenę ir ištar
navo apie 4 metus; po te 
vėl gyveno Brooklyne; nuc 
1922 m. giminės jokių žinių 
neturi.

A. Boruta, gyv. Brook 
lyn, N., kviečiamas atsiimt 
laišką iš Lietuvos.

Morkūnas Klemensas, ik: 
1926 m. gyvenęs Atlanti< 
City, N. J. Rodos gyveni 
Philadelphijoj. Kilęs iš Šei 
miniškių k., Anykščių v. 
Utenos ap. Jieško sesuo.

Jieškomieji arba ką api 
juos žinantieji malonia 
prašomi atsiliepti šiuo ad
resu :

Consulate General of 
Lithuania

15 Park Row, New York. 1

“DIRVOS”, Pasaulio Gaisras — žino
mo Lietuvių filosofo Vydū
no kurinis, penkių veiksmų 
tragedija. Spausdinta Til
žėje, 1928 m., 340 puslapių, j 
Knyga tokio didumo kaip ( 
to paties autoriaus “Amži-j 
na Ugnis”, su kuria tūli 
Amerikiečiai susipažinę iš 
seniau.

Štai kaip pats autorius! 
apie “Pasaulio Gaisrą” kai-*! 
ba savo pastaboje: ;

“Gryžęs 1916 ,m. pradžio
je iš Berlino, girdėjau iš I 
Tilžės Lietuvaitės Martos 
Raišukitės apie karo atsi- I 
tikimą Lietuvoje, įvykusi [ 
vasarą 1915 m. Buvo ji 11 
pasakojęs Tilžėje mums ar- » 
tintoje šeimoje vienas Pru- i 
sų leutenantas, ką tik gry- ! 
žęs iš Rytų fronto. To at- j 
sitikimo priežasties jis ne- • 
žinojęs pasakyti. Bet bu- | 
vęs jo labai giliai paliestas. | 
O man tuojau aiškėjo kad j 
rašysiu veikalą. Ir jį ra- j 
šiau, palikdamas galutinį I 
įvykį, koks buvęs, vien pa- } 
sistengdamas vaizduoti | 
kaip galėjo išeiti toks galas, t

Pirmą kartą veikalą pa- I 
rašiau 1922 m. Toliau jį ! 
kartotinai taisiau ir laikiau I 
baigtu 1928 m. prasidedant. I

“Ką veikale Vokiečiai j 
kalba yra pirma Vokiškai I 
parašyta ir tada dar versta J 
į Lietuvių kalbą. Ką Rusai 
sako yra pirmiau Lietuviš
kai parašyta.”

Vydūnas veikalą leido 
skaityti ir taisinėti dauge
liui žymių Lietuvos rašyto
jų ir kalbos žinovų ir išlei- i 

I io jį tokiu kad butų galima I 
pavadinti visiškai apdirbtu j 
Dramai reikalingas gaidas I 
parašė kompozitorius Juo- | 
jas Gruodis. 1

Kad gauti nors paviršu- 1 
inio supratimo apie veika- I 

’ą reikia suminėti kam jį | 
Vydūnas paveda vaizduoti. 
Veikianti asmens štai ko 
kie:

Gamtos jiegos (pasakų 
esybės, jų viena vyriškis ir j 
viena moteriška), I

Žmonės abiejų lyčių, [
Mokslininkas, moksleiviai i
Šviesveidis moksleivs, j
Darbo žmonės, I
Pranašas, ;
Ilgesio moteros, !
Mašinų žmonės, I
Moteros-motinos, ;
Karo žmonės, I
Karo įvyrai-moteros, j
Karo aukų motinos, ;
Ateities mergaitė. Į
(Knygos kaina $1.75.) i

“1929 Mętų Musų Kalen- Į
dorins” — Lietuvos Šaulių 
Sąjungos leidinys. Infor
macinis paveiksluotas ka- j 
lendorius, 56 pusi, didumo. 
Prie kitko mėnesių dienoms j 
pridėta, šalip šventųjų, ir ! 
senoviški Lietuvių vardai, f • 
kas labai gerai. Lietuviai | 
patriotai kurie iki šiolei sa- I 
vo vaikus krikštijo tik Bi- | 
rutė, Algirdas, Vytautas ir I 
Keistutis šiame kalendorių- | 
je ras daug, daug kitų 
žiu vardų.

Vaduokime Vilnių! 
Daugininkaičio eilių 
gėlė, 32 puslapių. Su 
žiu spalvuotu viršeliu. Iš
leido pats autorius Alytuje. 
(Galima gauti “Dirvoje”, 
po 15 centų.)

Kaip apskaitliuota, žemės 
paviršis apima 196,940,000) 
ketvirtainių Angliškų my
lių. Iš tų vos tik 56,255,009 
mylių yra sausumos, o kita 
visa 140,295,000 ketvirtai
nių mylių yra vanduo arba 
juros.

Trys didieji Okeanai 
tokie didumo:

Atlantikas 41,321,000 
virtainių mylių;

Pacifikas 68,634,000 
virtainių mylių;

Indijos okeanas 29,430,- 
000 ketvirtainių mylių.

Dar yra apie 1,000,000 
ketvirtainių mylių ežerų ir 
upių vandenų ant žemės, ir 
1,910,000 ketvirtainių mylių 
salų jurose. '

Vidutinis žemės pakili
mas virš jurų yra 2,300 pė
dų. Vidutinis gilumas ju
rų žemiau vandens linijos 
yra 12,000 pėdų.

Giliausia vieta okeane 
kokia iki šiolei atrasta yra 
prie Mindanso, netoli Fili
pinų salų, 32,088 pėdų gi
lumo.

Aukščiausias kalnas yra 
kalnas Everest, Himalajų 
kalnynų grupėj, kurio auk
štumas yra 29,000 pėdų. 
Sudėjus gilumą ir aukštu
mą išeina 61,090 pėdų, ar
ba daugiau 11’/z mylių tarp 
jurų dugno ir žemės viršū
nės.

Šiaurinėj Amerikoj aukš
čiausias punktas yra kal
nas McKinley, Alaskoj, 20,- 
300 pėdų; žemiausias punk
tas— Mirties Klonis, Kali
fornijoj, 276 pėdos žemiau 
jurų paviršio;

Pietų Amerikoj, aukš
čiausias, kalnas Aconcagua, |- 
23,080 pėdų, tarp Čili ir1- 
Argentinos; žemiausias — 
lygus su jurų paviršiu;

Europoje, aukščiausias, 
Mt. Blanc, Francuzijoj, 15,- ■ 
782 pčd.; žemiausias, Kas
pijos jura, Rusijoj, 86 pė
dos žemiau jurų linijos;

Azijoj, aukščiausias, kal
nas Everest, Indo-Chinijoj. 
29,002 pėdos; žemiausias— 
Mirusioji jura, Palestinoj, 
1,290 pėdų žemiau jurų li
nijos;

Afrikoj, aukščiausias, Ki- nes,kai buvo siuntinėjami 
bo čiukuras, rytinėj Afri- knygos tūlos jų gryžt 
koj; žemiausias, Saharos
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T. M. D. REIKALAI

APIE “DAILĖS MIL
ŽINUS” •

Nekurios kuopos negavc 
knygos “Dailės Milžinai”

delei netikro kuopos sekse- 
. Kurie ne

gavot paraginkit savo sek- 
j rotorius susine'šti su Cent
ro sekretorium.

tyrai, 150 žemiau juru lini- jtoriaus adreso, 
jos; ' . Eavnt nararinV

Australijoj, aukščiausias, ĮrL—™ y-™— 
kalnas Kosciuško, 7,328 pė
dų; žemiausias, ežeras Tor
rens, 25 pėdos žemiau jurų 
linijos.

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
TTrrXTTTTTTTXXXIIIIItXXZXni usvm

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitf ‘"Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui puse kalnaa.

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

Del platesniu informacijų kreipkitts iiue adresui

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New Yerk, N. Y.
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Ekskursija vyks tuo pačiu keliu, pro tas pat gražias juras, vietas ir žemes kur per
eitą vasarą keliavo “Dirvos” Redaktorius — matysit pakeliu Francuziją, Angliją, 
Vokietiją, trejas juras: Atlantiką, Šiaurės juras ir Baltijos juras — ii' Klaipėdą!

Laivas — Jurų milžinas “Leviathan”
Ir šiems metams “Dirvos” Ekskursijai pa

rinkta tas pats laivas — jurų milžinas LEVIA
THAN, United States Linijos (“Po Amerikoniš
ka Vėliava”). Laivas yra net 950 pėdų ilgio, 
'59,969 tonų sunkumo. Perplaukia Atlantiką ir 
pasiekia Francuzijos pakraščius į 5—6 dienas, 
Southamptoną pasiekia už 4 valandų, ir pasažie- 
riai išlipa.

Keleiviai laive turi paskirus kambarius po 
dvi, keturias ar šešias lovas, taip kad šeimynos 
ar draugai gali būti patys sau vieni be kitų mai- 
šymosi. Yra prausyklos, ir bendros maudynės.

Valgymo kambarys didelis, gražiai išrėdyti 
stalai, prie stalų švarus patarnautojai.

Ant laivo yra dideli deniai keleiviams žaisti 
visokius žaislus, yra kortavimui kambarys, yra 
šokiams salė, kas vakaras groja muzika, ir susi
pažinę visi keliauninkai turi balius kasdien.

Laivakortė į abu galu tik .$186.00
Laivakortę perkant į abu galu — iš New Yor

ko į Kauną ir atgal — atsieina žymiai nigiau: 
tiktai $186.00 (round trip). Ta laivakortės kai
na skaitosi per Klaipėda. (Kurie važiuotų per 
Francuziją i Lietuvą, kainuoja round trip $215.)

Taksai: Prie laivakortės reikia mokėti $5.00 
taksų. Ne-piliečiai kurie gryžta turi mokėti dar 
$8.00 pagalvės prie to viso. Bet tą gali užmokė
ti ir gryždami.

Kari nori keliauti Touristų klesa arba Antra 
klesa moka keliais dolariais brangiau už laiva
kortę. (Klauskit informacijų).

Diena — Birželio-June 12
“Dirvos” Ekskursija išplauks iš New Yorko 

'Birželio-June 12 dieną, kaip tik pačiu gražiu lai
ku, ir paspės pribūti Lietuvon toli prieš galą 
Birželio, kaip tik i geriausj orą, nes anksčiau 
važiuojant galima pataikyt j lietų ir šlapumą.

Pavasariai paprastai buna vėlybi ir jeigu per- 
anksti išvažiuoji kokį mėnesį laiko turi po šla
pumas, vaikščiot ir tiek nustoji malonumo iki 
orai pasitaiso.

Bėgyje 10 dienų ątsidursit Klaipėdoj ir pa
čioj Lietuvoj.

Busit Lietuvoj Birželio galą, Liepos. Rugpjū
čio ir Rugsėjo mėnesį — pačius gražiausius mė
nesius.

Kelias: New York—London—Klaipėda
“Dirvos” Ekskursijos kelias bus toks (tas 

pats kuriuo važiavo “Dirvos” Redaktorius ir 
pataria visiems važiuoti): Iš New Yorko išva
žiavus, į šeštą dieną privažiuoja Francuzijos 
pakraštį, Cherbourgą, kur išsėda Francuzijos 
keleiviai. Ten pirmiausia pasitinka laivą orlai
viai ir sveikina.

Southamptonas. — Išleidęs Francuzus, laivas 
plaukia' per Anglijos kanalą į Southamptoną, ir 
beveik visu laiku matosi žeimė. Už 4 valandų 
jau Southamptonas — ir visi išlipa.

Londonas. — Iš Southampton© keleiviai sėda 
į traukinį ir vyksta Londoną. Londone iš sto
ties paima busas ir nuveža į laivą ‘"Baltara”, ku
ris gabena į Klaipėdą. Jeigu yra laiko, pasa- 
žieriams duoda busą ir apvežioja Londone, dykai.

šiaurės jura. — Laivas “Baltara”, didelis ir 
gražus, turi vietas kožnam keleiviui ar šeimy
nai paskirai, šiaurės jura plaukiant, matosi 
garsi kaizerio tvirtovė Helgoland© sala, paskui 
pasimato Vokietijos pakraščiai, ir priplaukiama

garsų Kaizerio kanalą. Tai stebėtinas kanalas. 
Sutinka Vokiečiai prie kanalo vartų, vieni juo
kauja, kiti šnekina, kiti ką nors parduoda.

Laivo valdyba atlieka kas reikia su kanalo 
sargyba, ir laivas plaukia kanalu. Paskui išei
na i Baltijos jurą.

Baltijoj matosi Danų salos, paskui Rugija, ir 
paskui Bornholmo sala. Neužilgo ir Danzigo 
pakraščiai (jeigu daug buna pasažierių į Klai
pėdą tai laivas Danzige nestoja),

Klaipėda. — Tada jau nieko nelieka tik lauk
ti Klaipėdos. Ir visi laukia pamatyt savo šale
lę, savo žmones pirmu kartu po daugybės metų.

čia sutinka viršininkai Lietuviui, kurių ant 
kepurių yra žirgvaikiai ir ant sagučių žirgvai- 
kiai. Visu upas pasidaro geras, ir jau LIETU
VOJ! .

Pasitikimas Klaipėdoj
Klaipėdiečiai turi pasitikimo kci.ritetus,'kurie 

užkviečia karišką orkestrą svečius patikti, nuly
di į Ryto Viešbutį, ten priėmimas, muzika, kal
bos, sveikinimai, pirmos pažintys.

Iš Klaipėdos tada važiuoja kur kas nori: ar 
i Žemaitiją, ar į Pakuršę, ar į Suvalkiją (per 
Kauną), ar tiesiog į Palangą, nes nuo Klaipėdos 
Palanga yra pirma stotis.

Palangą būtinai reikia aplankyt, ar prieš vy
kimą. pas savus ar po. Geriausia po, nes tada 
turi daugiau laiko ir gali ilgiau pabūti. Matyt 
visas Palangos gražybes, pažint jų smagų gyve
nimą reikia pabūt pora savaičių. -• Pragyvenimas 
Palangoj kainuoja nuo $1 iki $1.50 į dieną su 
valgiu ir kambariu.

(Gryžta kada kas nori, ne sykiu ir ne tuo pa
čiu laivu. Taipgi gali gryžti per Vokietiją ir 
Francuziją, ne per Klaipėdą, ir matys daugiau 
svieto. Taip risi ir daro. Važiuot per Francu
ziją ir gryžt tuo pačiu keliu nešmagu.)

Reikalingi Dokumentai
Prie visų dokumentų reikia fotografijų. Nu- 

sifotografuckit mažas, del paspartų, kokias 4.
Piliečiai vyrai ir vedę poros ir jų vaikai eina 

j vieną Amerikos pasportą ir buna sykiu vieno
je fotografijoje:

Jeigu vyras pilietis, o moteris ne, tai vyras 
vienas arba jeigu yra vaikei ir su vaikais čia gi
musiais fotografuojasi ant vienos, o moteris pa
skirai. Vyras su vaikais gauna Amerikos pąs- 
portą, moteris turi važiuoti Lietuvos pasu.

Amerikos pasportas gaufiama sulyginamai 
greitai. į pora savaičių ir trump'au'.

Lietuvos pasas trunka ilgiau, bet neilgai, jei 
visi dokumentai pristatomi.

Prie Lietuvos paso reikia turėt Lietuvos met
rikus (taigi rašykit metrikų dabar).

. Ne-Piliečių Gryžimus
Kurie ne-piliečiai, važiuojanti su Lietuvos pa

sų, vyrai ar moterys, nori gryžti, tiems reikia 
.dar šalip visko išsiimti ir Gryžirno Leidimas.

Gavimui Leidimo Gryžti reikia žinoti:
1) Laivas kuriuo atvažiavai į Ameriką; 2) 

Kokią dieną, mėnesį ir metais; 3) į kokį miestą 
ir iš kokio atvažiavai.

Nors ką iš tų klausimų atsiminus, galima su
rasti visas informacijas apie įvažiavimą.

Leidimas Gryžimui labai ilgai trunka gauti, 
todėl kurie tikrai pasiryžę važiuoti, o nesat pi
liečiais būtinai imkit jį rūpintis DABAR.

Ne-piliečiams reikalinga turėti liudylnai apie 
savo income taksus.

Laivakorte iš New Yorko i Kauna iratgal
J . $186.00

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

T
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KOMUNISTAI PIETŲ AMERIKOJE
*— -----------------------------------------'

DASKIAUSI komunizmo 
‘ propagandai varyti dir
va pasirodė derlinga Pietų 
Amerikoje. Ten žmonės to
kie pat necivilizuoti kaip ir 
Čhinijoj, ir ten suvažiavo 
daugybė paprasčiausių Eu
ropos skurdžių, arba jei ir 
ne skurdžių tai j skurdų 
patekusių, 'kurie tikėjosi 
jog tenai atras rojų.

Kaip dumble greičiausia 
veisiasi kirminai taip skur
de komunizmas. Tik nueik, 
pažadėk vargšui gerovę — 
-jis neklausia ar duosi tų 
gerovę ar ne — ir jis klau
sys tavęs.

Kad tai yra faktas ma 
tom patys: kuri tik šalis 
skurdžiausia ir mažiausia 
turi ko valgyt ten komunis
tai įsiveisia lengviausia.

Pietų Amerikoj, jų tiks
las yra kuošlykščiausiomis 
Spalvomis, piešti Šiaurinės 
Amerikos kapitalizmą: jis 

■ apipešiamas kaipo žiauri 
r baisybė, kuri siurbia Pietų 
Amerikos darbininkų krau

jų; Suv. Valstijos todėl gy
vuoja kad jose įsivyravus 

.pekliška buržuazijos siste
ma. Savo darbui agentai 
gauna daug pinigų, bet nie.- 
kas nežino iš kur tie pini
gai ateina.

Bandymas sugriauti tų 
“kraugeriškų sistemų” Su- 

0 vienytose Valstijose baigė- 
;si niekais. Komunistai čia 
visai nereikšmingi. Taigi 
jie mano pakasti Suv. Val
stijų kapitalizmo sistemos 
pamatus iš užpakalio — iš 
Pietų Amerikos.

Tie agitatoriai pirmiau 
turėjo baidykle Pietų Ame
rikos darbininkams gųsdy- 
ti Sacco ir Vanzetti, pas 
kiau padarė didvyriu Ni- 
karaguos sukilėlių vadą 
Sandino ir neva nori jį gel
bėti ir skelbia kaip žiaurus 
Suv. Valstijų kapitalistai 
nori tų “darbininkų” nužu
dyti. ...

Gaila tik kad ir Pietų 
- Amerikoj yra protingesnių 
_ žmonių ir jie mato komu

nistų tikslų. Ir taip, kaip 
tik jie pradėjo savo darbų, 
kiti energingiau ėmėsi pa
stoti jiems kelių.

išleista p. Michelsonas į Lietu
vą neva svečiuos pas tėvus, 
>et ištikrųjų biznio reikalais, 
tespėjus p. M. koją įkelti į 
Cauną ir pabučiuoti Smetonai 
pantaplį, tuojau ir paskelbta 

Smetonos manifestas kad A- 
nerikos ‘Keleivis’ jau eina į 
Lietuvą.

“Tuojau pasklido Maikio or
gane gandai kad, girdi, ‘iško- 
zota laikraščių leidimas į Lie- 
:livą’. Bet.... kas nulenkė 
■aivą, ar Smetona prieš socia- 
istų ‘Keleivį’ ar ‘Keleivis’ prieš 
Smetoną?....”

Taip gausiai purvo į vei
dų gavęs, p. Michelsonas 
šitokiais mokyto žmogaus 
(?) argumentais atrėžia:

“žinoma, visa tai yra durnas 
nelas. Durnas del to kad per- 
laug aišku. Juk kiekvienas ga- 
i suprasti kad jeigu ‘Keleivio’ 
edaktorius ir butų ‘pabučiavęs 
Smetonai į pantaplį’ tai tokios 
Laisvės’ piščikai negalėtų apie 
ai žinoti, nes nei Smetona, nei 
Keleivio’ redaktorius jiems ra
portų neduoda.

“Bet kiekvienas sveiko pro
to žmogus supranta kad ‘Kelei- 
/io’ redaktorius niekuomet ir 
iekam į pantaplį nebučiuos, 
'’aktas yra toks' kad būdamas 
Lietuvoje ‘Keleivio’ redaktorius 
-metonos ir akyse nematė.

“Taigi, jei ‘Laisvės’ rašyto- 
ai ištikrųjų tiki tam ką jie 
•ašo tai. jie turi sirgti kokia 
lors proto liga. Bet jeigu jie 
savo žodžiams netiki, bet rašo 
jokius dalykus tyčia kad ap- 
smeižus mus, tai tuomet tin
kamiausias jiems vardas bus— 
įiekšai 1”

O kiek daug sykių “Ke- 
’eivio” rašytojas sirgo “ko-
kia nors proto liga kuo- 
net jis savo išmaišytu pur- 
zų. drabstė į veidų kitoms

I ypatos, veikėjams ir laik
raščiams !

Nereikia nei sirgti pro
to liga. Užtenka būti že
mos doros žmogum, mokėt 
rašybų, leist laikraštį, ir iš- 
naudot visus gabumus pur
vo maišymui ir drabstymui 
jo į veidų kitiems, niekini
mui visko kas kito arba ką 
kitas daro, tik girti savo.

Kiek sykių “Keleivio” ra
šytojas, nei “proto liga” 
sirgdamas, nei pamanyda
mas kad gali būti keno nors 
pavadintas “niekšu”, vienok 
tyčia, taip kaip dabar bol
ševikai jį, terliojo kitas y- 
patas ir jų žygius.

Pats “Keleivio” rašyto
jas išrado tų “pantaplių bu
čiavimų”, skaitytojai tų ge
rai atmena. Ii* kiek ypatų 
[taip “niekšiškai” apdrabstė, 
o pats visai nesijaučia kal
tu, ir net dabar su įsitikri- 
nimu pasisakytų jog viską 
tų rašė kaipo grynų teisy
bę, nes tai buvo apie kitus.

Gėda kad musų neva mo
kyti žmonės, redaktoriai, 
sunaudoja savo visus gabu
mus išradimui niekingiau
sių žodžių vienas kitų per 
savo laikraštį terlioti.

Reiktų nuo dabar pasek
ti p. Michelsonų ir pama
tysim kaip jis apsisukęs į 
kitas ypatas arba laikraš
čius vėl purvais drabstys 
kaip drabstė, ir nesirgs nei 
“proto liga” nei nesijaus 
jokiu “niekšu”.

Kų sako apie tai vienatinis Lietuvos didžių 
kunigaikščių ainis Kunigaikštis Jonas 

Gediminas-Beržanskis-Klausutis

(Pastaba: Būnant “Dirvos” redakto
riui Lietuvoje pereitų vasarų, Kunigaikš
tis Jonas Gediminas-Beržanskis-Klausutis 
padovanojo mažų savo brošiūrėlę vardu 
“Senovės .Lietuvių Tikėjimas”, kuri viena
tinė bene ir bus Amerikoje.)

^pIKĖJiMAS yra poezija. Visi senovės 
tikėjimai. yra mythologijos, kaip an

tai: Aigiptėnų mythologija, Graikų my
thology a, Skandinavų mythologija, Slovė
nų mythologija, ir ištisi šimtai 'kitų tokių
mythologijų.

Jeigu visi mirusieji tikėjimai yra my
thologijos tai ir visi gyvieji tikėjimas yra 
niekas kitas kaip tik mythologijos, būtent: 
Bramizmas, Buddizmas, Judaizmas, jo sek
ta Krikščionybė, Mahometanizmas ir šim
tai kitų tikėjimų.

Mythologija yra mokslas apie pasa
kas liečiančias pasaulio sutvarkymų, apie 
žmogaus išgalvotas ir įsivaizdintas dievy
bes, —' ir tokia mythologija, net vadina
moji theologija, mokslu apie dievystes, — 
yra tik gryniausia poezija, žmonių išmis- 
las. , ’

Ir musų protėvių tikėjimas šių laikų 
istorikų yra vadinamas Lietuvių mytholo-

“PALANGOS PONAIČIO”
Pabaiga ant 5-to pusi.

ŽIEMOS LAIKAS

gija.
Šitas tikėjimas yra gan plačiai apra

šytas Lenkų kalboje, šimtas metų atgal 
Theodoro Narbuto Lietuvos istorijos 1 to
me, “Mythoolgija Litewska”. Ten yra iš
vardinta šimtas trisdešimts astuonios įvai
rios dievybės — dievai ir deivės, bet jų vi
sų vardai-yra labai iškraipyti ir apie juos 
visus prirašyta daugybė įvairių nesama- 
nių. Atskiras mythologiškas žinias gali
ma rasti Briancevo veikale, “Litva”, Uzu- 
nero raštuose, A. Mierzynskio Lietuvos 
mythologijos materialuose, J. Basanavi
čiaus veikaluose ir daug kur kitur Loty
nų, Lietuvių, 'Lenkų, Vokiečių, Rusų ir la
biausia Latvių raštuose.

Savo Purvas Nemalonus
Bolševikai iš netyčių ap

drabstė “Keleivį” jo paties 
išmintu purvu. Paskaity
kit kaip “Keleivis” pasiju
to užgautas, ir tada per- 
svarstykit, kurie “Keleivį” 
skaitot, kaip jam buvo ma
lonu kitus drabstyti.- Varg
šas “Keleivis” štai kaip api- 
purvytas. Jis pradeda:

“Vienas žmogus muims pri
siuntė iškirpęs iš Brooklyno 
bolševikų organo ‘Laisvės’ iš
karpą, kur randame šitokį 
pliatiškalą:

“ ‘Keleivio’ leidėjas p. Gegu
žis važinėjo po Lietuvą, kad su
sitarti su kraugeriu Smetona, 
kad pastarasis priimtų į savo 
glėbi jo gazietą ir leistų Į Lie
tuvą. Bet.... Gegužio planai 
neišdegė.

“Maikio organo leidėjai ma
tydami kad biznis gali būti ge
ras nutarė dėt visas pastangas 
ir lenkt galvą kad tik padaryt 
biznio sutartį su Smetona....

Visų šventė. Saulutė žemiau, 
Beržynas netekęs vainikų eilės, 
Atrodo kur kas daug blogiau, 
Ir ta pievelė be margų gėlelių 
Lyg vardo netekus gludi....

Ir miškas nuo amžių plačių 
Tarytum tik sveikas pasakė, 
Nes jam lyg pagailo žolynų žalių 
Kurie jam žydėjo prieš akį, 
Ir kviesdavo ryto saulutę.

Ir ten nuo pačių vakarų
Pakilo keli debesiai,
Atvijo su sniegu daugumų audrų, 
Išsklaidė plačiai ir plačiai.

Apklojo žemelę baltai ir giliai, 
Tik vietom kalnelį paliko, 
O šaltis tai virgdė upelį gailiai 
Ir štai kas su juo atsitiko:

Beskausdams visus šaltuoju speigu, 
Blogiausi jis sapnų sapnavo, 
Ir štai po savaitės atšaltu suopu1 
Į savo gimtinę keliavo.

Kazimieravas. J. Vasiliauskas.

Senovės Lietuviai į jokius niekus ne
tikėjo: jie tik gerbė visų matomų pasau
lį ir prieš jį tik nulenkdavo savo galvas.^

Dievybėmis jie te vadino tik begalines 
matomas gamtos jiegas, kurių niekas per 
miliardus metų jokiomis visos žmonijos 
jiegomis negali iš pasaulio iškrapštyti,
kaip antai:

ŽIEMA
Atūžė žiema žiauri,
Šalta, bjauri, įkyri,

Vėjas varsto it peiliu
Kaukdamas žiauriu balsu.

O žemelė sustyrus,
Rods kad jau numirus,

Baltu rubu papuošta,
Ledo karstan įdėta.

Sniegas girgžd’ einant taku, 
Net darosi šiurpu.

Visur šalts žiemos glėbys
Kietai kūnų apkabin

Ir apskleidęs šiurpuliais
Rodos gyvo nepaleis.'...

• Laputė.

1) Dievas Praamžius, kurs yra viso 
pasaulio matoma amžina lygsvara;

2) Dievas Perkūnas, kurs yra saulė, 
šviesa, ugnis, šiluma, spėka, energija, 
elektra;

3) Dievas Patrimpas, kurs yra me
džių, žolių, žuvų, paukščių, gyvulių, viso
kių gyvių ir žmonių gyvybės pradžia, gy
vybės apsireiškimas; gyvybės jiega;

4) Dievas Pykulis, kurs yra visokių 
augmenų ir gyvijos galas, gyvybės nusilp
nėjimas, pakrypimas į galo pusę ir to ga
lo nematoma tolimesnė tųsa;

5) Deivė Giltinė, kuri yra iš mato
mos gyvybės Į nematomų negyvybę per
ėjimo momentas;

6) Deivė Laumė, kuri yra patrauki
mas vyriškos lyties prie moteriškos lyties 
gyvio ir atbulai, vienos lyties prie kitos 
lyties meilinimąsi su tinkamomis pasek
mėmis —- vaikų suopavimu;

Visi kiti Dievai ir visos kitos Deivės, 
kurie ir kurios per miliardus metų buvo, 
yrą ir per miliardus metų bus, — kaip per 
miliardus metų buvo, yra ir bus matomo
sios-gamtos amžinos įvairios jiegos.

Visi Lietuvių Dievai ir Deivės yra am
žini ir amžinos, kaip amžina yra ir visa 
pati gamta.’

Daržinių, trobesių, namų, rūmų ir pa
lečių, vadinamų synagogomis, pagodomis, 
mečetėmis, dievnamiais, maldų namais ir 
bažnyčiomis, senovės Lietuviai savo Die
vams ir Deivėms niekur nestatydavo ir 

, neturėdavo.

Jie savo Dievus ir Deives — įvairiau
sius matomos gamtos apsireiškimus — 
pagerbdavo susirinkę gražiausiose vietose 
ant aukštų kalnų, kalnų pamiškiuose, Pa
ežeriuose, paupiuose, pakrumiuose, gra
žiausiame vasaros, rudens, žiemos ir pa
vasario laike prieš saulei nusileidžiant, vi
sam dangui pradedant žibėti milijonais 
įvairių žvaigždžių.

Senovės Lietuvių kunigai-vaidilos, kri
viai kalbėjo žmonėms apie gamtos ir ma
tomo pasaulio didybę, gražybę, apie žmo
gaus menkumų palyginant su gamta, ir 
apie reikalų žmogui džiaugtis tų viską ma
tant, apie reikalų gyventi taip gražiai, ra
iniai, padoriai kaip tai yra matoma pa
čioje gamtoje, ir apie reikalų baukštytis 
tokių gamtos apsireiškimų kurie žmogų 
gali prislėgti, žmogui pakenkti.

Senovės Lietuvių tikėjimas buvo ii 
yra visuišmintingiausias tikėjimas visame 
pasaulyje.

Jame neria jokių melagysčių, jokių 
Dievo ir Žmogaus mišinių. Žmogus, su- 
lyg šito tikėjimo, yra tik menka gamtos 
dalelė, ir ta’ dalelė džiaugiasi matydama 
visų gamtų, kartu su kuria ji yra amžina 
visu savo kunu, visais savo atomais.

Tas tai yra įgimtas džiaugsmas ii 
įgimta baimė jį nustoti ir yra senovės Lie
tuvių tikėjimas.

Pagal senovės Lietuvių supratimo die
vybė yra tokia didelė galybė kad statyti 
jai daržines, trobesius, namus, rumus, pa- 
Jocius, ar tokius ar kitokius dievnamius 
ir ten žmonėms rinkti ją pagerbti, butų 
dideliausias prasižengimas, begalingiau- 
sias dievybės nužeminimas, skaudžiausias 
dievybės Įžeidimas.

Jie savo Dievus ir Deives garbino tik 
po atviru dangum, — viso matomo pasau
lio akivaizdoje.

Tik amžinos ugnies palaikymui buvo 
žemėje iškasami- rūsiai, įtaisomos muru 
aį.'vertos vietos, buvusios ypatingoje vai
dilučių priežiūroje ir krivių globoje.

Šiandien Lietuvos gyventojų statisti
ka težino tik du pasekėjus senovės Lietu
vių tikėjimo, kurių pasuose tikybos grafe 
jie taip ir yra pažymėti.

W

PRATARK
Pratark, mergele, meilų žodelį, 
Parodyk šypsą savo lupelių, 
Kai man prašvinta tavo akelės 
Linksmesnė esti visa dienelė.

Ak ilgos, ilgos dienos, naktelės 
Kuomet lakėju savo mergelės, 
Vai liūdnos, sunkios mano durnelės 
Negirdint josios švelnios kalbelės. ■

Noriu matyti jąją kasdieną,
Kad vis žėrėtų man jos akelės,
Noriu girdėti tylią dainelę.
Ir manin kuždant meilės žodelį....

Jei kas man dangų po kojų klotų, 
Visas gerybes žemės 'žadėtų, 
Aš tenulenkčiau savo galvelę 
Tiktai prieš tąją gražių mergelę.

Nieks nėr’ gražesnio už jos akytes, 
Niekas saldesnio už jos lupytes — 
Dabar galiu jau tą apdainuoti, _ 
Nes ji man leido jas pabučiuoti....

Adonis.

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet Sieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų, pas barzdą, 
skutį, paskriauiių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
1916, pusi. 95 ................ t.......... t-. 35c

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

SVARBI PASTABA:
“Baltijos Arą” gali gau

ti DYKAI 'kiekvienas “Dir
vos” skaitytojas kuris pri
sius DU ar daugiau metiniu 
skaitytoju,. naujus, su pil
na jų prenumerata.

Pasidarbuokit kurie .tu
rit draugų!

Kalbindami draugus už
sirašyti “Dirvą” priminkit 
jog tuoj “Dirvoj” pasiro
dys nauja nepaprasta isto
riška apysaka “KRYŽEI
VIS”.

Alina Chape iŠ Bingham
ton, N. Y., rašo: Prisius
kit man “Baltijos Arą” kai 
tik knyga išeis iš spaudos. 
Siunčiu $1.

A. Viltrakienė iš Shelton, 
Conn., rašo: Siunčiu $2 už 
dvi knygas “Baltijos Aro”.

Jonas Skinderis iš Clin- 
'on, Ind., rašo: Siunčiu $1 
už “Baltijos Arą”, nors da
bar pas mus didelė bedar
bė.

Pranas Sakalas, vietinis, 
užsimokėjo $1 už “Baltijos 
Arą”.

Barbora Palevičienė, vie
tinė, užsimokėjo SI.

Jurgis Bleizgys, vietinis, 
užsimokėjo $1.

A. Baltrukonienė, vieti
nė, užsimokėjo $1.

Vladas Šimonis iš Phila
delphia, Pa., prisiuntė du 
įauju skaitytoju, vienų sa
vo mieste, kitą Lietuvon, ir 
prašo dovanos “Baltijos A-., 
ro”, kų mielu noru sutei
kiame.

V. K. Kiveris iš Meriden, 
Conn., .prisiuntė tris nau
jus metinius skaitytojus, už 
tai gauna dovanų “Baltijos 
Arų”.

KOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokių Lietuviškų šo

kių Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 

Pianui kaina ...........75c
1-mai smuikai ..............$1.25
Ir kitiems Instrumentams.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

“NAUJAS RIMBAS” 
didelis, su daugybe paveikslų, 
juokingų dainų, gražiausių 
juokų. Būtinai jį pamatykit. 
Prisiuskit 10c ir savo antrašų, 
o “Rimbas” tuoj bus pas jus.

“RIMBAS”
1 Bateman Place

So. Boston, Mass.

pražuvęs
Daugėlas 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 neteisti jums eiti 
pirmin.

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

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

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

. Louis, U. S. A.«•»
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Ką dabar manė Kastys? Ar apie mir
tį, ar apie išsigelbėjimą, ar apie savo žaiz
das? Ne. Jis pamanė, su geliančia šir- 
džia, apie Nidą: štai žuvo visa jo manta 
ką vežėsi išpirkimui jos ir savo vyrų iš 
Rugijos plėšikų nelaisvės. Juk laivas su
dužo, viskas sunkaus nugarmėjo į dugną, 
kitkas blaškomas bangų, ir jam nieko ne
liko. Kada vėl sugryš į Žemaitiją, iki su
rinks daugiau, jau bus pervėlu. Nespės 
jis antru kartu suvažinėti....
i Betgi tųę tarpu ir pats silpo, kraujas 
tekėjo, ir pasijudint negalėjo. Vandens 
buvo užmestas ant aukšto akmens, prie 
kurio prikibęs laikėsi savo prigimtu gel
bėjimosi jausmu. Nors silpnas ir bejie- 
gis, suprato kad' reikia gelbėtis, ir viena 
rarika ir koja šiek tiek galėjo išsilaikyti 
ant pat viršūnės uolos. Kiek jis ten gulė
jo nejuto. Artinantis nakčiai vėtra apma
žėjo. Bet štai vanduo pradėjo kilti. Vi-i 
sai nematė kad aplinkui jį juroj plaukiojo 
lavonai ir negirdėjo vaitojimų kitų savo 
draugų. Gyvieji, jeigu jų liko, išplaukė i 
krantą ir išsiklaidžiojo po salą, nuėjo kur 
nors pas žmones jeigu jų ras.

Kastys gulėjo ant akmens, jautė kį- 
lantį vandenį, kuris ims tuoj ir nuplaus 
jį nuo tos uolos, ir jura gal amžinai už
sups savo prieglobstyje, kaip su daugybe 
jau padarė, ir išmes lavoną į krantą, 
rį ryte radę žmonės palaidos, ir niekas 
žinos kas jis buvo....

Vanduo kilo, kilo; šlapo jo 'kojos 
tiestos nuo akmens, paskui jau viena, ran
ka siekė vandeni, toliau šlapo jo pečiai, ir 
galiaus vanduo nuplovė jį visai nuo kietu
mos. Pasijuto, nors nusilpęs, kad'vėl su
pamas atvirame vandenyje/o čia aplink 
naktinė tamsa, nei kur plaukti nei nėra 
jiegų judintis.... Ar bangos danešė ar 
pats kiek įstengė, nelaimingasis atsirado 
ant kitos uolos. Ši buvo aukštesnė už aną 
jau apsemtą. Vėl užšliaužė ir bandė- lai
kytis, bet ar ilgai laikysis — nes vanduo 
kils daugiau ir vėl nuneš. Bet ne — Bal
tijos vanduo perdaug nekįla. Atėjo lai
kas, kilimas sustojo, o vėliau pradėjo ir 
slūgti. Jis liko prikibęs ant uolos, nors 
pagalbos iš niekur sulaukti netikėjo, o čia 
šaltai rudens vėjas plaka ir kankina jį, vi
są sulaužytą. Neįstengė nabagas daugiau 
manyti apie nuskandintą mantą ir jog rei
kės ja ką nors išpirkti. Sveika ranka ban
dė užspausti savo galvos praplėštas odas 
kad kraujas netekėtų perdaug, bet krau
jas veržėsi per jo pirštus, delną, ir tekėjo 
per plaukus, ausis ir kaklą ant šalto ak
mens. Ar sulauks jis ryto? Ar, jei su
lauks, atras kas jį ir išgelbės?....

;ybe 
ku
ne-

nu-

Ledo Lydys
Kelintą dieną, pramerkė Kastys akis, 

atsipeikėjęs iš po savo nusilpimo ir apsvai
gimo. Pasijudint negalėjo, nes ranka ir 
koja buvo sužeistos, koja sustatyta ir su 
rišta tarp lentelių; galva buvo suraišio 
ta, ir (kadai jautė joje kvaitulį, sveikaj: 
ranka bandė paliesti galvą, o pajutęs ji 
aprištą bandė prisivaizduoti ‘kame daly 
kas. Jo atmintis palengvėle atgryžo ir jk 
prisiminė kad buvo laivokrušoj ir kad la
bai susižeidė.

Kur jis yra nežinojo ir neklausinėjo, 
nes apie tai mintys neužėjo. Jis tik la
biau ir labiau ėmė jausti skausmą ir silp
numą. Prie jo buvo senukė moteris, ku
ri pritarnavo. Jis kaip tai suprato ir jos
kalbą — nes tai buvo Švedė, o jis tą kal
bą mokėjo. Kokia ta kalba yra jam nerū
pėjo, tik jautėsi kokį tai ramumą kad prie 
savęs, bejiegio ir skaudamo, matė žmogys
tą, 'kaip ir žvėrys tankiai, sužeisti, prisi
leidžia žmogų pagelbėti.

Štai kaip atsitiko.' Po audros, sekan-. 
tį rytą, žvejai vyko i 'jurą, ir vos sėsdami 
Į valteles pamatė ant aukštokos uolos ką 
tai gulint. Jie tuoj prisiirė ir paėmę ji

parsinešė pas save.
Vietoj Į keletą savaičių Nidą parsiga

benti, kaip išsyk manė, nabagas dabar bu
vo paguldytas mėnesiams laiko. Iš nelais
vės gali ištrukti, bet kaip ištruks iš žaiz
dų? O dar palikta jo tarnystė, ten gali 
kas blogo nutikti, gali arba pačiam būti 
pavojus iš Kanu to arba jo žmonės būti 
svetimų kankinami. Ir Nida lieka neiš
gelbėta, gal jau nužudyta, nes jau praėjo 
laikas kaip plėšikai buvo paskyrę išsipir
kimui .... Tas viskas palengva atgryžo 
Kasčiui Į atmintį, ir jis, apimtas daugiau 
beviltės ir prisipažinęs pralaimėtoju prieš 
žmones ir gamtą, laukė pasveikimo, bet 
jau, nieko nesiruošė daryti.

Tokis tai esti likimas daugybės žmo
nių kuriems iš pradžių viskas sekasi, pa
siekia garbę ir aukštybes, o paskui buna 
nubloškiami į pat sunaikinimą. Geriau 
butų buvę mirti jurose negu išgelbėtam 
patirti jog viskas ką manė ir norėjo įvy- 

I kinti niekais nuėjo ir nieko tikėtis nega
li....

Iš narsuolio liko slapukas kuris sve
timo vyro moterį slaptai pasigrobė, iš svei
ko, tvirto vyro liko sulaužytas ir sudau
žytas nenaudėlis. Iš svajotojo laimingai 
gyventi liko beviltis susigraužėlis, kuris 
pats savęs nekentė....

Ar vieną narsų vyrą moteris į pra
žūtį nuvedė ir sunaikino jo garbę? Ar rei
kėjo jam bėgti iš savo šalies jieškoti mo
teries, kuomet ten pat buvo daugybė kitų, 
gražių ir malonių?

— Susveiksi, sugysi, vėl busi toks 
tvirtas ir vikrus kaip buvai, ■— ramino jį 
senė, kuri matė jo jaunumą ir susigrau
žimą ir ramino jį, ir turbuį žinojo kas iš 
jo, galį dar būti, peš ne vieną sužeistą ji 
savo rankas perleido, taigi spėti galėjo.

— Kas iš to, motin, jeigu ir susveik- 
siu, kada man viskas žuvę kam gyventi 
ketinau.... — liūdnai kalbėjo pakirstais 
sparnais Aras.

Atėjo ir pati gili žiema, ir Kastys su 
laiku šiek tiek apsvei-ko.

Bet kas atsitiko iki dabar su Nida? 
Eikim pas ją.

Ji, sykiu su Ardžiu ir Skardžiu, dar 
tebegyvena Bornholmo saloj. Nida dar 
nenužudyta, nes Erikas nespėjo užbaigti 
derybų su jos vyru Einaru, ir Gunaras at
sisakė ją išduoti Rugijos plėšikui, kuris 
ne tiek buvo pasiryžęs ją žudyti kiek pa
rodyti Einarui jog ją gyvą turi ir už at
lyginimą atiduos. Jeigu Kastys negryžo 
tiek to. Erikas manė: tas jaunas jūreivis 
greičiausia pabijojo gryžti, nes juk ta mo
teris buvo ne jo....

Kaip Ardis ir Skardis išgelbėjo nuo 
žiauraus Gunaro, smagu bus net patirti.

Jiedu nepaprastai “susidraugavo” su 
Gunaru ir jį nuolat laikė girtą — taip gir
tą kad galėjo su juo daryt ką norėjo. Jei
gu jis bandė veržtis pas Nidą, jiedu jį gra
žumu ątplėšdavo ir dar labiau nugirdę už- 
nigdydavo kur kampe pavertę. Kada jis 
pamiegojęs išbusdavo, jie vėl girdydavo ir 
xpsvaigindavo. Pylė į jį stiprų midų kaip 
į kokią bačką. Bet ir' to nebuvo gana — 
iie turėjo gatavai ir po durklą: atsitiki
me jeigu nesisektų jį numalšinti gėrimu 
ras kitą būdą.... Jiedu jautė turį gana 
spėkų apsidirbti su juo ir bent su desėtku

(Pabaiga) .
Ponaitis: 'Aš turiu slėptis. Bet sutar

kim ką darysim. Aš rytoj išvažiuoju į 
Klaipėdą, taviškiai lai nežinos kad aš su 
tavim susitikau, po tavo laiško, ir nekalbės 
apie mus. Aš tau paralšinėsiu, gausi laiš
kus pašte, ir kaip kada aplankysiu slaptai 
ant Birutes kalno. Apie tai laiške pami
nėsiu. Ir menuo netruks praeiti.

Ona: Gerai, Kazeli, važiuok, tik išva
žiavęs neapsirink kokią Prusaitę....

Ponaitis: Onute, nekalbėk apie tai, tik 
tu neužmiršk manęs....

Ona: Niekados.... Aš apsirgsiu mė
nesiui laiko ir išreikalausiu kad mane čia 
visą mėnesį slaugytų.... ■

Ponaitis: Tai puikus sumanymas. Bet 
jau jie ateina. Aš pasislėpsiu už medžio 
paklausyt ką tau sakys. ■..

Ona (pabučiuoja jį, paskui, dar abudu 
bučiuojasi): Iki pasimatymo, 'brangiau- 
sis.... Dar pasislėpęs paklausyk kaip aš 
juos paerzinsiu....

(Ponaitis pabėga kairėn.)

Ona:
Koman!

Keidė
ir kiti):

here ?

Scena 3.
Ona stovėdama šaukia:
Uhuu! Keidy! iz dat ju 
Aš čia!
(atbėgdama iš dešinės, paskui ją 
Eny, where are you ?! Ma! Mi

ssis! Vyrai! koman, štai ji! (Puolasi prie 
Onos glėbiu.)

Ona: What’s the matter? Ko jus 
naktį bėgiojat? Ar į pikniką einat?

n (Visi nustebę vienas į kitą žiuri.)
Marė: Dukrele, mes taip persigandom! 

(Griebia Oną į glėbį.)
Ona: Aš tik pagąsdint norėjau.... pa

žiūrėt ar aš labai jums reikalinga....
Marė: Šiur, dukrele.... Galą gaučiau 

be tavęs..... i Eisim atgal?....
Styvis (Frėnkiui): Matai, ar nesakiau. 

Žiūrėk iškrėsk tu jos naravus kai apsiže- 
nysi.... Pas. mane to nebūtų.... u

Ona: Ar fgailėtumeis manęs jeigu aš 
susirgčiau?

Marė: Jes, jes, tik buk sveika, buk lin
ksma, viskas, bus gerai....

Ona: Ma, aš labai sergu, aš visai ser
gu, aš visą mėnesį sirgsiu.... Iš smegenų 
uždegimo net naktį per langą iššokau.... 
Ar laikysi mane Palangoj iki išgysiu?....

Marė: Jes j jes, tik daugiau mus negąs
dink ....

Džiovas: Lisen, Eny, aš turiu tau big 
surpraiz. Aš sužinojau kas tas tavo fele- 
ris yra....

Ona: Džiou, ko tu man vėl su juo.... 
Jie privertė parašyt jam laišką, gal jau 
jo gyvo nėra, gal jis kur išvažiavo....

Keidč: Ale vistiek, Eny, tu turi žinot 
kas jis toks: mes norim kad tu nemislytum 
blogai apie jį-....

Ona: Dont bader my! Aš sergu.... aš 
visą mėnesį sirgsiu....

Džiovas: Ale lisen: Kauno vyskupas 
yra jo dėdė! Ką tu sakysi ant to?....

Ona: O ką tu žinai: gal vyskupas jani 
toks dėdė kaip tiedu Kauno bomai buvo 
jums Ekscelencijos..;.

Džiovas: Anast, Eny, man pasakė tik
rą teisybę apie jį vienas labai aukštas val
dininkas ....

Ona: O ką pirma man apie jį visi rėkė! 
Reikėjo girdėt....

Rozalija: Ekskiuzmi, Eny, mes neži
nojom ....

Ona: O ko stikinat savo nosį į sveti
mą biznį? ' •

čia

kitų paprastų vyrų, jeigu Gunaras šauk
sis pagalbos. Daug jis prie save vyrų ir 
neturėjo, o šiedu milžinai jau spėjo išmo-' 
kinti kitus jų bijoti ir klausyti.

. Bet Nida nerimo. Pasiilgimas Kas- Į
čio ir nelaisvė ją labiau ir ląbiau graužė, 
ir nabagė .žiemos metu išeidavo Į jurą ant 
ledų toli kraštus apšalusių, lyg norėdama 
ledais nueiti ir pati susirasti savo myli
mąjį. Eidavo į tą 'kraštą kur numanė tu
rėtų eiti, ii' klejodama norėjo Plaką sueiti- 
Eidavo ir eidavo, iki pat kur prasideda j 
smulkus ledai ir atviras vanduo, bet kad 
jura neužšala, negalėjo iš salos pabėgti.

(Bus daugiau) |

Rozalija: Mes tau tik gero velinom, šir- ' 
širdele....

Ona: O jeigu per jūsų gerą aš bučiau j 
nusiskandinus?.... I

(Pranas stovi nuošaliai su Styriu.) |
Rozalija: Tik jau prabočyk mums.... | 

susirask tą ponaitį, kai apsiženysi, ture- į 
sim Lietuvoj giminę su dideliu vardu.... į 
Aš tavo krikštamotė, žinai....

Styvis: O ką su Frenkiu darysim?
Rozalija:, Well, jo tokia lokė: jis sen- į 

bernis, užteks jam našlės. Žinom vieną I 
Chicago j (arba kitame mieste, galima pa-]j 
rikt kokį norima) su pustuziniu vaikų.... j!

(Uždanga) j

“BALTIJOS ARAS” jau siuntinėjamas visiems prenu
meratoriams — dvi knygos arba du tomai — ir už keleto 
dienų' gaus tą žingeidžią apysaką visi kas tik užsirašė. 
Kurie iki Sausio 15 prisiuntė savo mokestį visų vardai; 
telpa knygoj. Vėliau atsiuntusių vardai bus garsinama 
“Dirvoje” ir GALES knygą nuo dabar gauti kiekvienas 
kas tik prisius savo Dolarį. Paskubėkit kurie norit Įsi-: 
gyti knygą, nes “Juodo Karžygio” neliko, netruko nei 
metų laiko, neliks ir “Baltijos Aro” ir labiausia norint.;

Siuskit $ 1 .reikalaukit knygos
Dar pora mėnesių apysaka eis per “Dirvą”, o kny

gą gavę tuoj galėsit perskaityti — dar apie 100 ppsl. — ir 
žinošit kaip apysaka baigsis, ir kodėl toks liūdnas galas 
kokis tik retose apysakose buna. Daugiausia apysakos 
baigiasi gražiai, laimingai, bet mūšų jurų karžygio — 
Baltijos Aro ir jo mylimosios — likimas kitokiš lemta. 
Verksit skaitydami, nes toks liūdnas galas turės sudre- 
bint jūsų širdis . . .

NEUŽMIRŠKIT SAVIŠKIŲ!

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

Su pinigais siųskit ir aiškų savo vardą ir adresą.

“DIRVA”
S320 Superior Avenue Cleveland, Ohio



KAUNAS IŠ 
APAČIOS

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 
netoli gyvenantį savo draur 
gą, akių gydytoją, kuris ii* 
apžiūrės ar negalima dar 
butų grąžint jam regėjimą. 
Kai neregys mėgino prie
šintis, “klientas” pasakė: 
“Aš moku gydytojui. Pa
lauk trupučiuką”.

Dideliais žingsniais žmo
gus drožė pas gydytoją, ir 
nematė kad dar didesniais 
šuoliais į kitą pusę skubė
jo pasislėpti tas neregys, 
siųsdamas velniop visus to 
mielaširdingo “kliento” pa
siryžimus. Akys jam atsi
vėrė tik nuo vieno gydyto
jo vardo! Sunku įsivaiz
duoti nusistebėjimą “klien
to”, kurą gryžęs su gydyto
ju neregio jau nerado!

Šių metų rudeni kai ku
riose miesto- dalyse po na
mus pradėjo vaikštinėti pa
doriai apsivilkus mergina, 
kuri visada eina į butus ne 
pro virtuvę bet skambina 
prie išeiginių durų. Tar

naitės prašo pakviest po
nią, kuriai atėjus sakosi 
norinti pakalbėti visai pri- 
vatiškai. Poniai sutikus, ši 
ima pasakoti esanti zgerų 
tėvų duktė, gimnazistė, bet 
tėvui mirus ir motinai sun
kiai sergant ji esanti pri
versta kreiptis pagalbos 
prie svetimų žmonių. Ži
noma, ji gerai suprantanti 
kad elgetauti ar prašinėti 
pagalbos nėra malonu, to
dėl ji savo vargus galinti 
pasakyti tik slaptai, 
gerbiamoji ponia kuo 
bent keliais litais,
padėti, ji butų be galo dė- 
ginga. Žinoma, gailestin
gos ponios litukų keletas 
pereina į apsukrios aferis
tės rankas.

Tai yra pavyzdis kaip 
“dirba” atskiri profesiona
lai. Bet dar apsukriau ir 
sumaniau veikia profesio
nalų organizuotos grupės.

“Lokšininkai”
Turgaus diena. Profe

sionalų grupė, vadinami 
“lokšininkai”, anksti rytą

pasiskirstę būreliais prade
da “darbą”. Jie atidžiai se
ka ' važiuojančius į turgų 
ūkininkus vežimais ir at
vykstančius traukiniais ir 
autobusais, ištirti kas turi 
prie savęs daugiau pinigų. 
Todėl reikia žiūrėti kas ką 
parduoda. Galų gale auka 
nužiūrėta. Tada eina prie 
antros dalies vaidinimo, 
kas atliekama tokiu budu. 
Prie einančio savais reika
lais ir žiurinėjančio pro

Jei,krautuvių duris ar langus 
nors, kaimiečio prieina nepažys- 

galėtų tarnas vyras ir klausia ke-
lio į rinką. Kaimietis, pa
tenkintas galis net mieste 
parodyt žomgui kelią, mos
telėja ranka Į rinkos pusę, 
kuri paprastai yra čia pat, 
nes kaimo žmogus nuo rin
kos toli neina. Bet čia smal
sumas pradeda imti viršų. 
Naivus • kaimietis neišken
čia nepaklausęs ko reikia 
rinkoj, pirkti ar parduoti? 
Nepažystamasis tuojau pa
tenkina smalsumą traukda
mas iš kišeniaus auksinį

Paklauskit Savo Daktaro apie tai--
^VEIKATOS dalykų žinovai ir užžiurėtojai pri- 

pažysta jog moteris kuri persidirba ir kenčia 
nuo nuovargio mažiau turi stiprybės atšalint! nuo 
savęs tokias pavojingas ligas kaip persišaldymai ir 
influenza. Kiekviena moteris kuri pati namie at
lieka skalbimą privalo1 taupyti savo sveikatą ir spė
kas jsigydama elektrišką skalbiamą mašiną paleng
vinimui savo sunkaus darbo kokis esti kuomet už
eina skalbimo dieną.

laikrodį ir sakydamas no
ris jį parduoti. Mat, esąs 
senas Rusų kareivis, gryž- 
tąs iš nelaisvės iš. Vokieti
jos atgal Rusijon, bet štai 
atvykus Kaunan pristigęs 
pinigų kelionei ir todėl tu
rįs parduoti šį auksinį lai
krodį, nors ir labai gaila. 
I nustebusio kaimiečio už
klausimą iš kur mokąs taip 
gerai. Lietuviškai, paaiški
na kad belaisvių stovykloj 
buvę ir Lietuvių, jo gerų 
draugų, iš jų ir pramokęs 
Lietuviškai.

Kaimiečiui iš pradžių lai
krodis dar maža rupi, jis 
nori išnaudoti progą pakal
bėti ir apie politiką ir abe
jojamu balsu klausia, kažin 
ar ištikrųjų Rusų caras yra 
sušaudytas; Taip besikal
bant, prie jų prieina dar 
keli vyrukai, iš kurių bent 
vienas privalo būti Žydas. 
To reikalauja dramatišku
mas. Pamatę rankoj auksi
nį laikrodėlį, vyrukai pasi
teirauja ar neparduoda jo. 
Gavus atsakymą jog taip, 
tuoj “Žydas” ima apžiūri
nėti laikrodėlį ir siūlo ke
lis šimtus litų. Bet “senas 
Rusų kareivis” su pasipik
tinimu atkerta kad Žydui 
jis neparduodąsvtaip sakant 
iš principo. Verčiam jis 
parduosiąs “savo žmogui” 
kad ir pigiau, bet Žydui— 
niekados.

Toks pareiškimas padaro 
kaimiečiui įspūdžio, ir labai 
dažnai kaimietis visai jam 
nereikalingą- laikrodėlį ar
ba pats nuperka, arba nu
perka dalinai,.nes vienas iš 
turgaus dalyvių pasisako 
norįs pirkti, bet* tuo tarpu 
neturįs prie savęs tiek pi
nigų ir prašo 'kaimietį už ji 
laikinai sumokėti. Jei laik
rodis čia patį, nuperkamas 
tai visa gauja kuogreičiau- 
sia dingsta. “Auksinis” gi 
laikrodis pasirodo esąs tik 
panašus į auksinį. Taip y- 
ra parduodami ne tik laik
rodžiai bet ir kiti ‘brangus’ 
daiktai. Taip įsigudusiems 
“lokšininkams”, pavyksta 
prigauti ne tik paprastą 
kaimo žmogų bet -ir mies
telėną.

“Lokšininkai” yra tipin
ga profesionalų apgavikų 
organizacija. “L. A.”

AUTOMOBILIU EKSPORTAS IR KITI SU 
TUO SURIŠTI DALYKAI

Rašo C. W. NASH 
(Prezidentas, The Nash Motor Co.)

Amerikos automobilių išdirbejiams 
atsidaro didelė pasaulinė rinka ačiū 
nuolatiniam gerini muisi tarptautinių 
santikių, todėl tos industrijos svar
biausia užduotimi šilais metais bus 
pagerinimas ir ’ paakstinimas ekono
minės motorais transportacijos už
sieniuose kaip ir Suvienytose Vals
tijose.

Musų industrija jau senai peršo
ko savo valstybinius rubežius. Jai 
pavyko net įrodyti pigumas trans
portacijos ir pagerinimas manufak
tūros metodų nekuriose Europos ša- 

praplėtė tarptautinę gerą 
to punkto kad trisdešimts 
valstybės siuntinėja savo 
į Nacionales Automobilių 
ir ji praplėtė pusėtinai di-

tikėtis didelio progreso eks- 
rinkoje bėgyje 1929 metų. Šis 

be jokių abejonių smarkiai 
Musų pačių knygos parodo

“400” Se- 
arba dau- 
metus iki 

metų.

lyse. J i 
valią iki 
penkios 
atstovus 
Parodas,
dėlę prekybos organizaciją per vi
są pasaulį. Tačiau visuose šituose 
progreso žingsniuose kiek padaryta 
tai vos paviršis prakrapštyta pasau
liniam reikalavimui Amerikoje dary
tų karų. Lieka dar Amerikos pra
monei stengtis įgyvendinti reikalin
gumą automobilio visose šalyse taip 
kaip jis patapo reikalingas čia pat 
namie.

Remiant mano opiniją ant pasta
rų ypatiškų patyrimų Europoje, ap
silankymu ir Šiaurinėj Europoj, ap
žiūrėjimu keliolikos didelių išdirby- 
sčių, aplankymu Paryžiaus ir Lon
dono Automobilių Parodų ir pasi
kalbėjimais su daugeliu tų šalių au
tomobilių išdirbėjų, aš tikiu jog. mes 
galim 
porto 
biznis 
luga.
jog per tris 1 mėnesius 1928 metais 
nes eksportavom naujų 
•ijos karų pervirš 800, 
,*iau negu per keturis 
Gruodžio pabaigai 1924

Visai yra paprastas dalykas kad 
kuomet Amerikos- eksportai didės ir 
užjūrio kompęticija augs stipresnė. 
Tokis dalykų stovis yra sveikas žen
klas pasaulio automobilių išdirbę ■ 
jams, nes gera kompęticija ar tai 
namie ar užrubežyje atsiliepia nau
dingai pačiai visuomenei numažini
mu kainų, pagerinimu rūšies ir pa- 
iidėjimu darbų.

Aš patyriau jog* pereitais metais 
ipsireiškė žymus pagerėjimas Eu- 
•opos karų išvaizdoje, nors Ameri
kos industrijai priklauso pirmenybė 
.lechaniškame gerume ir išvystume 
lekurių pačių svarbiausių naujų 
•agerinimų kokie tik pereitais me- 
ais atsirado. Europos išdirbėjai 
alėjo padidint ir išdirbimą, ačiū 

»anaudo'jimui Amerikoj dirbtų ma- 
inerijų, kas pagelbėjo sumažint iš- 
irbinio lėšas, taip kad jie galėjo ir 
avo automobilių kainas žymiai nu- 

liažint. Pats žymiausias apsireiš
kimas užrubežio automobilių išdir- 
.ystėje, vienok, yra tai paviršutinės 
svaizdos keitimąsi.

Didieji užrubežio automobilių iš- 
irbėjai ir mes Amerikoje šiais mo
lis labiau negu kitados kada rupi- 
.asi gaminti automobilius daugiau 
ienodos išvaizdos.' Aš niekad netu- 
ėjau tokio pasitenkinimo su musų 
ačiū Sąlon viršaus išyaizda ir ben- 
ru gražumu musų “400” modelių 
Ki neapžiurėjau Europos išdirbėjų 
arba Paryžiaus ir Londono parodo- 

populiariš- 
apdirbimo 
linijas vi- 
musų vir-

PASIGELBĖJIMAS
ELEKTRIŠKAIS

PADARGAIS
Keletas moterų gauna iš elektriš-

Prie viso šito, dabar Suvienytose 
Valstijose yra apie 600,000 mylių 
ištaisytų kelių — 100,000 mylių 
daugiau negu buvo metai pirmiau, 
o 1929 metų bėgiu valstijos ir val
stybė dar daugiau kelių įrengs.

Viską bendrai imant nematau jo- 
kios priežasties laukti nieko kito l k" padargus. Ji gali 
kaip tik gero, darbingo meto, auto- labai daug pasakyti, 
mobilių industrijoje namie ir užru- “Jeigu kas pirktų automobilį ir 
bežyje. Jeigu Amerikos biznieriai H*a?,a stengtųsi pėkščias eiti kur tik 
i 4. r • reikia, mes . visi juoktumės is jo ”,kontroliuos savo visas pramones su- sako 'jL I<Bet mJot(?ris kuri peJrk£; 
maniai, protingai, ekonomiškai, ir elektrišką valytoją ir paskui atlie
po senovei duos savo produktams ka pusę valymo darbo be jo pagal- 
tikrą vertybę, ir jeigu darbininkai b°s tik aikvoja save, 
laikys save bendrais darbo ir palai • žmogus kuris važiuojagumai prakiura tampa 

maš. To verta ir moteris, 
uk toja savo valytoją

I jo tinkama mdarbui.”
Vienok moteris nei-pivalo manyti 

jog užlaikymui valytojo tvarkoj ir 
I kuogeriausiam juo pasinaudojimui 

’ reikalinga apie jį trustis per valan
das, aliejuoti ir valyti arba išrasti

ko valytojo pusę tiek patarnavimo 
kiek tas valytojas gali suteikti. Ir 
keletas moterų , suteikia savo valy
tojų! atsakančią priežiūrą kad jis 
galėtų laikyti normalį savo amž.

Šitaip įtaria Gladys Applebee, 
elektriško namų užžiurėjimo eks- 

į pertas Elektriškoje Lygoje. Miss 
. ... . . . .. I Anplebee nuolat studijuoja elektriš-laukti nieko kito | kug paciargUS< jj gan apje juos

kys biznį gerai ir normaliai, 
nieko kito negalime tikėtis kaip 
gerovės šių metų bėgiu.

PLASTERIO ORAS

pajuokia- 
kuri var- 

nesutaisydama

Musu senuoliai vadinda- bu^“s .^‘P ii panaudoti, viskam.v i.*' ( i . , Visokie pamokinimai ir patai*vo šaltą orą ‘plasterio oru’. 
Taip buvo todėl kadangi 
šalčiui užėjus bėgdavo į 
vaistines pirkti Plasterių 
pasiliuosavimui nuo kosu
lio, persišaldymų ir kiūti
nės skausmų. Pirmiausia 
būdavo dedama plasteris 
ant skaudamos vietos ger
klės arba krutinės. Ir po 
to skausmas pereidavo.

Arba kada tėvas parei
davo- iš darbo su skaudama 
nugara, kidney Plaster pa
lengvindavo jam ir kitą 
dieną išeidavo į darbą pil
nas atnaujėjimo spėkos.

Aplink namus dirbdama,

mai, dykai kiekvienai, duodama kas
dien Electrical League įstaigoje ant 
14-to aukšto Hotel Statler.

čia išstatyta virš 150 visokių ele
ktriškų padargų reikalingų namuo
se, ir plačiai aprodoma kaip kas iš 

| jų naudoti ir kam.
i šeimininkės kurios .nori apšilau- 
| kyti šioje parodoje gali ateiti kas
dien, išskyrus sekmadienius, nuo 9 
ryto iki 5 po pietų. Miss Applebee 
atsilankiusioms aprodys visokiau
sius padargus ir kam kas tinka ir 
kur naudoti.

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

AKRONIEČIU ŽINIAI
LIETUVIŠKI REKORDAI

Kam reikia kokių Lietuviškų re
kordų, gausit pas mane. Turiu virš. r .-i. i Koran, gausu, pas mane. xuriumotina pasiliuosuodavo ntlOjioO įvairių rusių, naujausia išėjusių 

skausmų naudodama
tOlį. I Je* xvumu iiuijj ix- visu;

Taigi, atminkit tas die-1 ®u ir į kitus miestus.
- - katalogų.

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

šyti seno gero Red Cross sutaupysit siuntinėjimo laikų ir lė-
Pln<stf>rin Tnhnąnn & Tnhn- šas- Kas nauja užsirašys Dirvą”Klastei10, Jonnson Ct J onn ant meįų dUOsiu $1.00 vertes knygą
son išdirbimo. dovanų.
-------------------------------------------------- Gyvenu prie Jociaus Garadžiaus, 

QTTIT AT-visiems žinomoj vietoj, galit pašaukt
« -rr.v ° A • I'ir telefonu, tuoj pribusiu su rekor-Grynos Vilnos siūlai Mezgimui ran- dais Kreipkitės šiuo antrašu: 
kom ir Mašina, taipgi Skurlių siu- S. Rodavičia
lai. Užsakymus siunčiam C. O. D. 154 Wooster Ave. Akron, O.

, . . .. .. . , ■ . Telefonas Main 5807Apmokam persiuntimą. Reikalaukiv 
dykai sameplių.

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

/ maw ^vairių rusių, naujausia išėjusiu 
Plas- dainų ir muzikos. Nereiks kitur va

žiuot, jieškot ir gaišuot, gausit vieto-
I je. Kaina kaip ir visur, "75c. Siun- 

. Reikalaukit
nas kuomet jums užeina
koks skaudėjimas. Atmin- i *4- . I Keno pasibaigia prenumerata uzkit nuėję, i vaistinę papra-1 «Dirvą» ^alit pas mane atnaujint.

VIELŲ TRAUKĖJAI
Reikalinga patyrusių vielų trau

kėjų. Pilnų informacijų rašykit ar
ba kreipkitės i Employment Depart
ment, Jones & Laughlin Steel Cor
noration. Aliquippa, Pa.

Parsiduoda Krautuvė
Grosernės biznis, gerai išdirbtas, 

per septynis metus daro biznį. Par
davimo priežastis: savininkas išva
žiuoja į Lietuvą. 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)

Elektriškos skalbiamos mašinos išskalbia bal
tinius kuogeriausia ir švariausia. Jie pritaikyti jog 
jų naudojimas yrą visiškai lengvas. Kodėl neatsi- 
kratyti to sunkaus rankom trynimo ir gręžimo ir 
ilgų valandų darbo prie karšto garo? Atlikit savo 
skalbimą lengvu elektrišku budu.

Pardavėjai turi visas standard tipo elektriškas 
skalbimo mašinas ir parduoda lengvomis išlygomis 
isšimokėjimui.

Kad galėtumėt išsirinkti sau patin
kamą skalbiamą mašiną apsilanky- 
kit Elektriškų Skalbiamų Mašinų 
Parodoje, 14 aukštas, Hotel Statler, 
Atdara kasdien nuo 9 iki 5. Lieji
mas dykai- Nieko neparsiduoda.

THE ELECTRICAL LEAGUE 
14th Floor = HOTEL STATLER = Prospect 3466 
-------------------------------------------------------------3. |

Paskolos Nukentėjusiems 
nuo Nederliaus

Paskirtą Lietuvos vy
riausybės 10,000,000 litų 
paskolą nukentėjusiems del 
šių metų nederliaus astuo
nių apskričiu ūkininkams 
sudaryta tose apskrityse 
tam tikros komisijos, pas
kolas jau paskyrė vals
čiams.

Valsčių komisijos svarsto 
atskirų ūkininkų paduotus 
prašymus del paskolų, ir 
savo nutarimus perduos 
apskričių agronomams, ku
rie susitarę su apskričių 
viršininkais nustatys kiek
vienam valsčiui sėklos skir
stymo dienas ir pradės iš
davinėti paskolas sėklomis. 
Paskolos bus duodama nuo 
100 iki 700 litų. Stambus 
ūkininkai galės gauti iki po I 
1,500 litų.

Kadangi paskolos bus 
duodama natūra todėl Liet
ūkis skubiai supirkinėja 
tam tikslui javus ir bulves.

“L.A.”

Rodos kad 
Europos artistai 

kas liečiasi 1929

Europoje, mano

e. Bendras palinkimas 
iausių užrubežinių viršų 
ymiai seka musų Salon 
ame kame,
u budavotojai ir 
ra vienų minčių 
.lėtų stiliaus.

Tie pagerėjimai
įuomone, duos geresnę rinką Ame- 
ikos karams užrubežyje. Europie- 
iai pradeda sujudinti savo žmones 
rie reikalingumo naudojimo auto
mobilių net tose šalyse kur dar au-
omobilis skaitomas didele praban- 
,*a. Nėra kalbos kad Europos karai 
sigaus į Amerikos rinką, bet labai 
lišku kad Europos žmonių priprati
nąs prie automobilių bendrai atsi- 
ieps į gerovę musų ir jų pačių.

Progos augimui motorinės trans- 
>ortacijos daugelyje šalių matosi ir 
;ame kad lyginant kuomet Suvieny- 
ose Valstijose kiekvienam automo

biliui išpuola po penkias ypatas, tuo 
;arpu Vokietijoj ant kiekvieno au
tomobilio išeina po apie 200 žmo
nų; Ispanijoj po 256; Lenkijoj po 
1,500; Austrijoj po 161; Chile po 

,117, ir taip toliau, iki daėjus Chi- 
nijos randi jog* ten vienas automo
bilis yra ant 21,600 žmonių, todėl 
lutomobilių išdirbėj'ams guli prieš
akyje didelis darbas.

Pačioje Amerikoje dabartiniu lai
ku aš nematau jokių ekonominių ne
gerovių kurios kliudytų automobilių 
išdirbimo daugėjimui kokis prasidė
jo 1928 metais. Išrodo kad ir to
liau mes turėsime gerus laikus.

Dabar yra suvirs 20,000,000 pa- 
sąžierinių karų ir arti 3,000,000 tro- 
kų įregistruotų Suvienytose Valsti
jose, ir pereitų metų produkcija per
viršijo 1926 metų aukštą išdirbimo 
čiukurą, kuris buvo didžiausias au-
tomobilių industrijos istorijoje.

Prospect 2420

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

kuo j am, išleidžiam ir sukraunam.
8400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohu

PRANEŠIMAS PUBLIKAI
Trisdešimts vieno laikraščio leidėjai gelbsti šiam 

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

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

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

šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

THE CLEVELAND
BETTER BUSINESS 

BUREAU, INC. 
609 Federal Reserve Bank 

Bldg.
(Superior Avenue Ineiga)
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DTK V A
PASIGELBĖJIMAS Į 

ELEKTRIŠKAIS 1
PADARGAIS

Keletas moterų gauna iš dtfc Į. 
e ko valytojo pusę tiek patampi 
u kiek tas valytojas-gali suteikti k į 

keletas moterų suteikia savo 
tojui atsakančių priežiūrų kad b 

'• galėtų laikyti normalį savo awl 
šitaip įtaria Gladys Apįtei 

elektriško namų užžiurėjimo JI 
. pertas Elektriškoje Lygoje. jt-K 

Applebee nuolat studijuoja eletį^p 
kus padargus. Ji gali apie į, 

■ labai daug pasakyti.
I “Jeigu kas pirktų automobili į ’

Gerto. Spragilo Kelione
I po Lietuva

(Tąsa.)
Vėl Kaune

Jau pradėjo temti, ir 6:30 
. Pati 

miestą neaplankėm, prava- 
Ižiavom pro šąli. Jonava

i jeigu Kas pirktų automobili į t 
tada stengtųsi pėkšėias eiti kilr B | ,
slo%.me-'BeVtsimSet [privažiavom Jonavą.

kojo jog. tai karininkų mo
kyklos nariai, kurie už ke
lių dienų bus kdrininkai- 
leitenantai.

Vakare dar mus parsi
kvietė pas save atsisveiki
nimo vakarienei pp. Kai
riūkščiai Į Aleksotą, ten 
kur vienatinėj vietoj pir
mą kart Lietuvoj gavom 
midaus, pirm išvažiavimo i 
Rygą-

elektrišką valytoją ir paskui atį| 
ka pusę valymo darbo be jo įaįįj 
bos irgi tik aikvoja save; ___ ____ -

“žmogus kuris Važiuoja tab į| gt ; Nėries arba Vi- gumai prakiura tampa paiaoįf PI1C J-vcrico aiua
mas. To verta ir moteris, kuri n,.| jį jos, kuri ateina nUO Vil
ioja savo valytoją nesiltaišyfek ; . .. T, , _

I jo tinkama mdarbui.” | niaus IT ties Katinu Subėga 
Vienok moteris nerpivalo niahjjfe Tsjpmnns Prie Tnnnvrvi 

jog užlaikymui valytojo tvarkoj iį 1 Rėmimą. Vile JOnaVOo 
kuogeriausiam juo pasinaudojia? į Vilija Subėga Upė Švento- 
roikąįinga apie jį trustis per vabįE .. , .° , , T - ,das, aliejuoti ir valyti arba iin,;f ji. Tik keista kad LietUV?. 
budus kaip jį panaudoti viskanl . - t vardu ‘ nnoa •Visokie jpamokinimai ir patiri tUll UV1 tUO VaiUU U.pCS.
mai, dykai kiekvienai, duodama U antra Šventoji Suteka i Bal- 
dien Electrical League Įstaigoje iri; d v -
14-to aukšto Hotel Statler. ' BtlJOS JUl’ą ' aukščiau Palail- 

čią išstatyta virš 150 visokiu tį. f
ktrišku padargu reikalingų nan»| gOS.

b,‘“ 1 DavaŽiuojant Jonavą h- 
šeimininkes kurios .non apsfa,. pamačius Vilija, akys taip 

ivti šioje parodoje gali ateiti rui: .
lien, išskyrus sekmadienius, nuo >! ir traukia JOS pakraSCiaio 
yto iki 5 po pietų. Miss Applet , v, . , ,
.tsilankiusioms aprodys vi»| aukštyn, j tą pusę nuo kur 
Jus padargus ir kam kas tinki į- _ - • - -
ur naudoti. L e e
—----------------------- f ir girių guli senas Vilnius,
Už $3 pralinksminsit visą kai- f priešu pagrobtas. Vilniun 
mą — ūžrašykit saviškiam i k L, ki k p „ 
Lietnvoie metams “TW į Keuo UK ueK KleK ls rane’ ■■-—^gvgžio įįj janavos.

Ties Jonava per Viliją 
yra labai aukštas, ilgas, di- 

. delis ir gražus tiltas, kuriuo 
beina gežkelis, o šone jo že
miau eina tiltas šiaip važi- 
nėtojams. Pro apačią gelž
kelio tilto pralenda kelias i 
kairę Vilijos pusę ir eina 

[Kauno linkui. Dar nespė-

tūpė atiteka, tenai už kalnų 
rrivin miK aanac ’Vi'lninc *

AKRONIEČIŲ ŽINIAI
LIETUVIŠKI REKORDAI | 

Kam reikia kokią Lietuvišku f r 
>rdų, gausit pas manė. Turinė! k! 
!0 įvairių rūšių, naujausia išįj g 
inų ir muzikos. Nereiks kitu 
lot, jieškot ir gaišuot, gausit ra f 

Kaina kaip ir visur, '75c. Si F 
i ir j."kitus miestus. BeikaH® 
talogų.

PRENUMERATOS 
leno pasibaigia prenumerata >t

jus sutemti gavom progos 
Kas naują uzsirasys “Dim pasidairinėti po šias gra- 

metu duosiu $1.00 vertes knygi|-.f, °
anų. . T . Jt. |zias yiujos pakrantes.

'■ Nuvažiavus nuo tilto,, pa
kelėj vėl sustojom pasivai- 

tkščiot ir po pusvalandžio 
Akron, oĮVg] ]eidon-ies toliau.

>07 .T

——“:a| Reikia pasakyti kad nuo
| Ukmergės, kaip tik pasiro- 
I dė geras plentas, tuoj ke- 
į lias pilnas automobilių ii?. 
I trokų. Jie laksto tarp Uk- 
I mergės ir Kauno.

Apie 8 valandą pasiekėm 
Kauną. Jau buvo tamsu, 
I ir važiuojant priemiesčio 
I keliu vėl patekom į klam

pynes, nes taisė plentą, 6 
E išsisukimuose buvo labai 
| šlapia ir gilus purvas.

Kauną radom šlapią po 
lietaus. Jieškom vietos, ir 
Vėl apsistojam Metropolyje 
arba Lietuvos viešbutyje 
(tas viešbutis ir vadinamas 
tais dviem vardais).

Dabar reikia pasiskųsti 
Amerikiečiams štai ką: vi
są Lietuvą išvažinėjom, po 
miestelius, kaimus ir vien
sėdžius, o niekur negavom 
rūgusio pieno: kad nors 
kur kas butų pasiūlę to ge
ro ir Sveiko Lietuviško vai-, 
gio, lyg Lietuvoj nei kar
vių nebūtų nei pieno niekas 
neraugytų. O gal sarma- 
tijosi 'mums duoti kaipo 
perprastą valgį. Taigi tuoj 
nueinam Į Metropolio res
taurantą ir užsisakom rū
gusio pieno su bulvėmis! 
Ir stebėtina, tokiame pui
kiame restaurante rūgusio 
pieno Įvalias, o kaimiečiai 
jo sarmatijasi....

■yvenu prie Jociaus Garadžiaus. 
ems žinomoj vietoj, galit pašaukt 
elefonu, tuoj pribusiu su rekor- 

Kreipkitės šiuo antrašu:

S. Rodavičia
Vooster Avė. i />« 
; ' Telefonas Main 5807

IMMAN CO. 
rinduotojai ir stat) 
rijų. Rakandu* p> 
sukraunam.

Cleveland, Ob
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BLIKAI

leidėjai gelbsti šiam 
J j jo pastangas, tarp 
ių leidžiamų devyniose 
vajų kortos ir progra- 
odiškai, žinutės apie ta 
rių vietiniuose laikraš-

ness Bureau yra padi- 
itikėjimą į biznius, u

ekti klastingus budus 
sti investoriams gauti 
unus investments, ko- 
statymais ir neteisinga

menei yra dovanai.

[E CLEVELAND 
ITER BUSINESS 
BUREAU, INC. 
ederal Reserve Bank 

Bldg.
*ior Avenue Ineiga)

Iillllllllllllilllllllllllllllliilliwl

Išvažiuoti
Kaunas pas- 
stotis Lietu- 
išvažiuojam.

Rengiamės
Rugs. 4 d. 

kutinę musų 
voj, rytoj jau
Net nesinori tikėti kad vėl 
neteksim Lietuvos, kad pa
sibaigs visi smagumai ko
kius čia turėjom. Rodos 
liktum čia ant visados.

Tai reiškia lygiai mėnuo'

prabėgo 'kai išvažiavom Į 
Rygą, Palangą, ir tt. Ne
truko tas laikąs prabėgti, 
ir jau turim gryžti.

Atsikėlę pusryčiaut ir at
ėję į restaurantą susitin
kam Amerikieti daininin
ką Joną Butėną. Kalbamės 
.jog jau išvažiuojam, o jis 
tik ką gryžo iš Amerikos 
ir įstoja Kauno ppęron. Po 
Lietuvą žada duot koncer
tu, šalip to.

Butėnas, keli metai at
gal, būdamas Clevelande, 
gryžęs iš Italijos, kur mo
kinosi dainavimo, “Dirvos” 
redaktoriui pasakojosi lyg 
nujausdamas savo likimą: 
“'Visgi tikiuosi kada nors 
savo tikslą pasiekti”. Jo 
tikslas buvo — patekti ope- 
ron. Ir pasiekė. Štai jis 
dabar turi sutartį su Vals
tybės opera Kaune ir įsto
ja j on kaipo baritonas, ša
lę žymių musų operos žvai 
gždžių, Kipro Petrausko, 
Marijonos'Rakauskaitės (ji 
irgi Amerikietė) ir kitų, ji 
Kaunas pamėgo.

Butėnas sakė ne ant vi
sados Lietuvon atvyko, tik 
laikinai, ir sukontraktuotas 
visam sezonui. Pasakojo 
jog Kauno operoj artistų 
tarpe tvarka yra. gera, ge
ra disciplina.

Dienos metu tvarkėmės 
kelionei daiktus.

. 5 vai. vakare einam 
! inžinierių Jacįiimavipių 
atsisveikinimo arbatos, 
p. Jachimavičium važiavom, 
i .Rygą jo įrengtu kino va
gonu, jeigu atsimenat.

Vakare vėlai į musų kam
barį ateina ristikas Šimkm 
su Maj. Lubicku. Šimkus 
tik ką sugryžo iš Ukmer
gės. Pasakojo turėjo ris- 
tynes po visą Lietuvą ir 
dar nebaigė. Jis žada gryž
ti Amerikon Spalių mėnesį.

Rugs. 5 d. Šiandien ap
sisprendėm dar ųžtęst vie
ną dieną Katine, nes laivas 
išeis 12-tą tai turim virš 
savaitę laiko. ažiuosim 
atgal per Berliną, Paryžių 
ir laivą imsim Cherbourge.

Palengva’ atsisveiknėjam 
su pažystamais, bet 
neapeisi.

Teko aplankyti ir 
kos Konservatoriją, 
ėjo egzaminai naujai įsto- 

. jančių mokinių. Kiek nu
girdau, dainavimo skyriu
je buvo tik aštuonios tuš
čios vietos, o aplikantų bu
vo riet 40, visokio plauko, 
mažų, storų, plonų, didelių, 
panelių, ir vyrų. Visi mat 
turi svajones kada nors bū
ti operos dainininkais....

Konservatorijoj tarp raš
tinės vedėjų, sutikau p. Ža- 
deiką, Clevelandiečių Žiu- i Bet ši sritis stovi daug suk
rių giminieti. Patyręs jog ščiau jurų paviršio, ir šla- 
esu iš Amerikos, sako jog pumų nematyt. Vienoj vie- 
jis turi Clevelande gimines, 
ir kai pasakiau jog aš iš 
Clevelando net nudžiugo, ir 
gražiai pasikalbėjom.

Matėm gatve maršuojant 
diktoką būrį gražiose uni
formose puikių vyrų ir gra
žiai dainuojančių. Jie išro
dė kitaip negu šiaip karei- 
yiai, ir tada miims papasa-j- 'čionai pjautė eina visu'

pas 
ant

visus

Muzi- 
kur

Sudiev, Lietuva!
Rugs. 6 d. Dar ir šian

dien atsisveikinėjam. Per 
pietus Metropolyje susiei- 
nam su p-le M. Rakauskai- 

i te, sena Chicagiete, operos 
artiste. Jį išrodo 'gražiai, 
gyva, tokia pat ori ir išdi
di, bet' jau pražilus: jos 
juodi plaukai, pusiau pilki. 
Su ja 'buvo; poetas Raustas- 
Kirša, Butėnas ir dar vie
nas kitas Kauniečių.

Susiėjom1 su “Musų Ry
tojaus” redaktorium p. A. 
Bruožu. Jis apsakė apie 
savo laikraščio dideles pa
sekmes, nes tai tas laikraš
tis turi 100,000 skaitytojų 
daugiau negu visi kiti laik
raščiai Lietuvoje, sudėjus Į 
vieną.

Beje, šiandien diena' ne
paprastai graži, šilta, lyg 
vidurvasarį. Net smagu 
pasidarė: manom sau, ūki
ninkai turės progos surink
ti užsilikusius javus.

Išleistuvės. Pas p. Liū
tą United States Lines ofi
se susirinko biTrėlis narci- 
mesniųjų atsisveikint, kitus 
sutikom stotyje. Atsįsveh 
kinom su p. ,Liūtų, p. 'Ka’i- 
riukštiene iš - jo,, .štabo-, ir 
paskutinį kartą ■ automobi
lių važiuodami dairomeš .po- ’ 
Laisvės-alėją, po kitas'mie
sto gatves '’kur aiįtomobiliš. 
lekia. Pravažiavom pro šo
ną kapinių.1 kur dalyvavom 
laidotuvėse- dviejų užsimu
šusių lakūnų, pravažiavom 
pro Karo ligoninę, kur gu
li, sužeisti kiti i du tos trage
dijos lakūnai, tarp jų kapi
tonas' Stanaitis,, redajeto-' 
riaus jaunų dienų draugas. 
Su mumis Į stoti važiavo 
M. Buturlovas, kitas drau
gas, su kuriuo vaikai būda
mi Vilkijoj po Nemuną žai
dė, sykiu mokinosi. Butur
lovas yra Rusų kilmės, per 
karą buvo Rusijoj, bet gry- 
žo Į Lietuvą, nes Lietuva jo ' 
gimtinė, ir Kaune tarnau
ja telegrafe.

Traukinis atėjo nuo Ry
gos,’ greitasis ekspresas, ir 
eina stačiai į Paryžių bė 
persėdimo. Bet mes išlip- 
sim Berlinė rytoj ryte.-

Apie. 5; valandą traukinis 
pradėjo palikti’ Kauną;-’ ža
liuoju tiltų, ir traukia Ky- . 
bartų-Eitkunų linkui.

Oras labai šiltas ir gra
žus. Važiuojam per 'Suval- 

Suvalkija šitoj vietoj 
yra viena didelė lygų
jį“ jeigu kas parodytų

irgi 
ma, 
kalną tai visi bėgtų žiūrėt.

toj prie Kazlų Rudos sto
ties matėm vieną jauną, 
gražų vyrą aukščiau juos
tos visai nuogą, kertanti 
kviečius. Oras mat buvo 
visai šiltas nors ir , pavaka
rė, ir prie to jo kūnas gra
žus, lyg kokio imtiko, tai 
jis nesisarmatijo rodytis.

greitumu: vieni .kerta kvie
čius, kiti toliau' jau linus 
rovė, avižos vienur buvo 
dar žalios, kitur jau pjovė 
išnokusias, toks maišytas 
buvo priėjimas ši^ vašai-ą.

Vilkaviškio gelžkelio sto
tis naujai Įrengta ir labai 
graži. Amerikonai Lietu
voj jei ne kuo kitu tai sto
timis gali pasigerėti, nes ir 
Amerikoj mažuose mies
tuose tokių stočių nematyt.

6:30 vai. per vagoną eina 
gelžkelių policija,, pertikri
na pasus, nes tuoj Kybar
tai-Virbalis ir jau ten pa
ims Į savo kontrolę Vokie
čiai.

(Bus daugiau)

UWTEiWJE 
. THROAT 
į TABLETS I

oAntiseptic 
Prevent 

8C Relieve 
Hoarseness 
Sore Throat 

Coughs

driade by
Lambert Po armacai Co., Saint Louis, U. St A.

BaHes Love It
Nuo visų skirvio ir. vidurių 
negerovių ir skausmų dėlei 
dantų auginio, nėra nieko 
geresnio kaip saugus. Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuėtojas.

Mrs. Winslow’s 
Syrup1

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care"
> or “Eye Beauty” Book 

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

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

with

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

Better than a Mustard Plaster

FeenŠ-mint
Liuosuotojas
Vidurių kurį
Kramtoma

; kaip Gumą
KITO SKONIO NE-
JhUSIT TIK MĖTŲ

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui ūž 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

25^

MAISTO PARODA
| Clevelando metine Maisto Paroda 
atsibus Miesto Auditorijoj Vasario 
7 iki 15 dienai, po globa Clevelando 
Retail Grocer’s Association, kaip 
praneša Walter J. Nichols, tos or-! ri 
ganizacijos sekretorius, kuris taipgi 
yra vedėjas parodos reikalų.

Žemės grindys auditorijos bus už
imta išstatymui maisto produktų ir 
bus išstatyta daugiau negu kitados I 
kada. Apačioj gi bus išdėta visi I 
namų reikmenys ir namų padargai. 
Jau beveik puse vietų užimta ir ’ 
kasdien nauji exibitoriai užsisako 
vietas, tuomi pagelbėdami suruošti 
didžiausių ir pilniausią maisto pa
rodą Clevelande.

Parodos Manageris Nichols ruo
šia speciali palinksminimo progra-1 
mą ir puikiausius papuošimus- salei. 
Vienas iš programo dalyvių bus di-1 
džiais auditorijos vargonais Vincent 
H. Percy. |

Vienas iš svarbiausių nuo tiku ku
ris visada užpakuoja auditoriją bus 
tai viešos vestuvės auditorijos sce
noje.

1928 metų parodą aplankė suvirs 
112,000 žmonių, o šįmet tikima dar. 
didesnio skaičiaus.

UŽ $1.80 Į LIETUVĄ
Už tokią mažą sumą pinigų kiek

vienas gali susirišti neatmežgiamu 
ryšiu su tolima tėvynė Lietuva. Ge
ras laikraštis tai kaip veidrodis: ja
me gyvai, teisingai mirga 
Įvykiai.

Jei nori žinoti kas dedasi 
tėvynėje Lietuvoje, už $1.80 
syk metams puikų laikrašti 
MITAS”. Tai nepartinis, 
leidžiamas ir Įdomiai redaguojamas 
Lietuvos \šaulių laikraštis.

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

Kiekvienas naujas “Trimito’’ 
metis turi kitokį, spalvuotu 
siu papuoštą, viršelį. Daug 
siu iš Lietuvos ir pasaulio 
mo dedama ir laikraštyje. 
Kaina Lietuvoje 52 knygutės 8 lit. 
Užsienyje: 52 knygutės $1.80.

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

Į i NAUJA KLINIKA
Gripui ir influęnzos .epidemijai 

i užėjus,. Clevelandiečiai gali pasinau - 
j doti .nauju klinikos patarnavimu ku- 
I ri tapo? atidaryta pr.ię. City Hospį.5, 
. tai,: ir, suteikia dovanai egzamina
vimą-žmonių kurie gali būti- pir
mame laipsnyje džiovos. Tą pata
ria padaryti' Or.' Joseph C. Placak, 

i prezįidenta-s Anti-Tuberculosis Lea- 
ir Dr. 'Raymond McKay, narys 

'". Miešto Ligoninės zšbabo.
1 Ta klinika, žinoma kaipo Dr. 

' John Lowman Clinic, ir Įsteigta at
minčiai įsteigėjo Anti-Tuberculosis 

| Lygos, atidarytą užpereitą savaitę, 
] Ją lankyti galima trečiadieniais ir 

' šeštadieniais ryte nuo 8:30 iki 10.
Tikslas šios klinikos yra ištyrinė

ti džiovininkus visai anksti kad bu
tų galima juos pagydyti, tuo patim

I užkirsti kelią besiplečiančiai džio-1 
| yai šiame mieste. Tiktai tokie ku- 
' rie neturi iš ko apsimokėti egza
minavimo lėšų rekomenduojami i 
Lowman Kliniką.

Kosuliai ir šalčiai kurie užsitęsia Į 
po persirgimo flu yra pavojingi, ir 
tankiai yra pradžia džiovos. Taip-1 
gi pavojinga flu sirgusiems ligo
niams perąnksti gryžti i darbą, o

tankiai ligonio ' negali ilgiau sirgt 
iš priežasties finansinio trukumo, į 
sako Dr. Placak.

Lowman Klinika yra po priežlu 
ra miesto Sveikatos valdybos ir An 
ti-Tuberculosis Lygos, o jų palaik 

’Medicinos Akademija ir Welfar 
Federacija.

Dr. John Lowman, kurio vardi 
pavadinta klinika, mirė New Yorke 
Sausio 23, 1919, pora dienų po su 
gryžimo iš Italijos kur jis laike ka 
ro tarnavo kaipo Medikalis Direk 
torius prie Amerikos Raudonoj 
Kryžiaus Tuberkuliozo skyriaus.

SKAITYTOJAMS
Kurie negaunat “Dirvos” 
pora numeriu pagretu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktų kopijų.

Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy
ki! savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant konverto.

dienos

musų 
išsira- 
“TRI- 

gražiai

nu- 
paveik- 
paveik- 
gyveni-

Sako'Merginos turi.
Žinoti Šitą

Dear Professor-: ..
My sweetie’s table - 

9 j® etiquette embitters, my , 
9 young life He thinks

he’s in the ar my yet and 
’ has to usė ę. Knife

Now isn’t there some 
guttle way to make 
him eat with sense? 
What is the proper 

= X thing to say so’s he 
won’t taKe offense?

Ella Vat im.

When he starts in to 
ps-ck his hay with ,
Knives that (jleam $
and cjlmt.just try 4
this tactful little 
way of giving him a. >
hint: “ My darling, Z j
please accept from m į 
me., with Kindest -T“ 
'compliments,this 
cute insurance policy. 
It covers accidents!

Prof - Noodle,

B 7 M®PS
'41 £1-DO THREE floor clean

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

Kalbėdama į mokines 
apie ypatišką hygieną, 
patyrus slaugė pasakė:

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

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

Kiekviena moteris gali 
naudoti nujol.

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

• ments for health 
and strength are 
found įn good 
cheese. And all 
the essential ele
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

jWr H ©ver
38 years 

Ii ounces for as®

KC
(double acting)

USE LESS
than ai high priced brands
MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENTA. S. BARTKUS

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas
Fotografas

FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraulda 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
ki] spalvuotą, paveikslą dovanų nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos.
Muši] darbas garantuojamas. Taipgi pa- 4. 

) darome puikius rėmus visokiems paveiks- ❖ 
lams ir padidiname arba sumažiname fo- y 

tografijas visokių kitų traukimų.
1197 E. 79th St. Cleveland J

//Studiją su dviem, parodus įąingais”
— Telefonas Randolph, 3535 — į

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
t____________*» • 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, od’oų li- 

,’r kitokių su tuo bendrų.
Egzaminavimas su X-Ray mašina 

ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikras kad negalima padaryti 
kokios pažinimui jūsų ligos. Krau- 

■gjMĮĘą jų, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja.

/T " Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 
’.I pasakys nedvejodamas. Patirkit tei-

---------------------------------------------- sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž-
Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit, nes musų laikais beveik vi

sos ligos yra išgydomos.
Jeigu jus tuųite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą ■ privalot 

būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.
Dr,- Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu

silpnintus kūno organus.' ■
Viskas užlaikoma griežtoje-paslaptyje; ir kainos žemos visiems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406. Euclid Ave. Kampas E. 105th St. - Cleveland

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 
Nedėldieniaii nuo 16 iki 1.
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Kas Girdėt Cievetande-Apielinkese SPORTAS

i 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 I i

Salės Bendrovės metinis ; 
susirinkimas atsibus penk
tadienio vakare, Sausio-Ja- 
nuary 25 d., nuo 7:30 vai., 
Lietuvių salėje. Bus svar
bių dalykų, aptarimui, bus 
rinkimai naujos valdybos, 
ir praeitų metų raportai.

Geistina kad visi šėrinin- 
kai ir draugijų atstovai da- Į 
lyvautų.

SLA. 14-tos ir Jaunuolių 
kuopos vakaras pereitą ne- 
dėidieni Lietuvių salėj pra
ėjo gražiai. Programas bu
vo įvairus, su komedijomis 
ir dainomis. Dainavo jau
nuolių kuopos1 nariai ir ma
žas Juozukas Gilius dainą 
“Aš mergytė kaip rožytė”, 
kas publikai labai patiko.

Naujausi rekordai. Ga-l Lietuva paveiksluose. Ki- 
lit gauti “Dirvos” krautu-j tą savaitę, Sausio 23 ir 24 
vėj šiuos naujausius Lietu-1 d. Lietuvių salėj bus rodo- 
viškus rekordus:

Jono Butėno
[“Močiute Širdele” ir

Ispanė. I
Mahanojaus Lietuviško . <*us -™ue ™.e ™v°s1 Nepriklausomybes pamink

ai ua- .. Mainerių Orkestro lo šventinimas, paroda, iš-
Vaid. “Kalvarijos Polka” ir kilmės Gegužės 15 d.

“Raudona Kepuraitė” Dainų- šventų, kariškos
Antano Vanagaičio iškilmės, procesijos, paro- 

Nepažintum tos Vietos” daugybe kitokių įvairių 
“Tin Root” (Lietuvos kampų paveikslai, ® Ifoiinuno 'Žn

ma naujausi judami pavei
kslai šią vasarą nuimti po 

j visus Lietuvos kampus.
Bus rodoma Karo Muze- 

jaus sode Kaune Lietuvos

Suvalkijos, Kaunijos, Že
maitijos. Vienu žodžiu bus 
tokių paveikslų kuriuosešis tas iš Kliubelio. Pas- PdveiKS .Kiniuose 

thru laiku Lietuviška Klu- kiekvienas'- matys, ką nors 
heli užpuolė “tuzinis” bru- Pav0 P^tamo, vietas, sn- 
das: pradėjo prapult ne tik j 

is puuunai iįim<xi pa.tin.u. i “good stuff”, bet praeitą į 
Suvaidinta trys komedi- savaitę buvo išlaužta du-i 

'Knarkia Paliepus”, rys ir pavogta pinigų $70.1jos: “] . - - - .
“Poni Tipsė ir Panelė Pip- 
sė” ir “Nesipriešink”. At
liktą gražiai.

Oras, buvo labai, šaltas,M_________H 
todėl publikos atėjo neper- j neišneštų ] 
daugiausia, šokiams susi- bartenderiu. 
rinko daug jaunimo. ' Į out”....

įtis, miestus, ir net žmones.
Ruoškitės visi Į Lietuvių 

salę apie 7:30 vai. vakare 
j virš paminėtose dienose..

Kiek rėdos “tai čia "darbas L Rodys- Jonas K. Milius, 
taip sakant “namiškių” ar-Į^ulįs Pa^s YPa^skai foto- 
ba “tuzininkų”. Klubiečiai, I Sratavo- 
apsižiurėkim kad tuziniai 

pirmininko su 
. Čiutela, “look

BISKIS APIE CLEVE
LANDĄ

...... ................. Virš pusė visų Amerikos
Nekurie Klubiečiai, kaip išdirbysčių randasi 500 my- 

■ ... , . . . Silkevičius, Uksas, Berokas liu rate nuo Clevelando.
Daugelis jau teiraujasi ir (jar pOra bernelių, nie- Virš pusė šios šalies ir 

apie Dirvos EkskuĮSiją kaip negali surasti ristiko i Kanados gyventoju gyvena 
Lietuvon, kuri ruošiama p jvasios. Sako, kaip 500 mylių rate aplink Cle- 
ant Birzelio-June 12. Jei- praeitais metais buvo ren-1velandą.

keliauti, jųiac ne-1 gįamos ristynės ir dvasiai Clevelandas stovi penktoj 
piliečiai, pradekit rūpintis buvo paduota “Dirvai” kad eilėj tarp Amerikos miestų 
apie savo gryzimo leidimą.1 •’ ”• • 1 -„.i-, .. . ,

Yra nežinėlių kurie sako 
kad ne-piliečiai negali gry- 
žti, bet tai tuščios kalbos: 
tūkstančiai visokių tautu 
nepiliečių išvažiuoja ir gry- 
žta/bile tik išsistoroja gry- 
žimui leidimą: Tą viską pa
rūpina “Dirvos” i agentūra.

SLA. 14-tos kuopos susi
rinkimas perkeliamas į ket
virtadienį, Vasario-Feb. 7 
d;, vietoj trečiadienio, nes 
tą vakarą salė išrenduota 
kitokiems reikalams. At
minkit, ateikit į susirinki
mą diena vėliau, Vasario 7, 
ketvergo vakare.

V. P. Banionis, 
SLA. 14 kp. sekr.

St. Olaf choras, muzika- 
lis nuostabumas iš St. Olaf 
kolegijos Northfield, Minn., 
dainuos Clevelande sekan
čią savaitę, trečiadienio va
kare, Sausio 23 d., miesto 
auditorijos stebėtinoje mu- 
zikalėje salėje. Šis choras 
atlanko Clevelandą jau šeš
tu kartu. Jis susideda iš 60 
jaunų vyrų ir merginų ku
rie lanko tą kolegiją, ir tu
ri laiko koncertuoti tiktai 
atostogų laiku, 
sekmadienis jis 
.Jono Liuteronų 
Nortfielde.
, Jo programas 
tik bažnytinė muzika, gie
dą be akompanavimo ir be 
balsų padavimo, bet ir be 
suklydimo.

Chorą diriguoja Dr. F. 
Melius Christiansen, kom
pozitorius daugelio giesmių 
ir vienas iš didžiausių pa
saulinių chorų dirigentų.

Tikietai į koncertą po 
$1, $1.50, $2, $2.50 ir $3.

Šiaip kas 
gieda Sv. 
bažnyčioje

yra vien

GANSONAS RAŠO:
Atvažiavau į New Yorką 

ir apsistojau Brooklyne. 
Jau tūriu pakvietimus da
lyvauti keturiose imtynėse: 
dviejose New Yorke, vie1 
nose Brooklyne ir vienose 
Springfield, Mass.

■Sveikinu visus savo pa
žystamus ir draugus Cleve- 
landiečius.

O. Christneru yra prisi
ruošimas prie muštyniij su 
Striblingu Floridoj Vasa
rio- 2.7 d. Bet kažin kad 

I Christner nepadarytų Šar
kiui taip kaip padarė Han
senui, sako kiti.

Šarkis gauna $100,000
Vasario' 27 d. muštynėse 

Floridoj su Striblingu mu
sų stipruolis gauna $100,- 
000 atlyginimo. Nors ne- 

įkurie mano kad Sharkey 
įgali pralaimėti, jis ir apie 
tai pasakė kad jam Strib
ling nedaug rupi, apsidirbs 
su juo.

Jack Dempsey sako jog
Mąrottoš Imtynės

Marotta tik už mėnesio 
laiko rengs imtynes raiesT 
to auditorijoj. Jis nori per 
tą laiką surasti gerą priešą; 
Komarui. Šiaip vyrus, sa
ko, Komaras paėmęs sutar
šo, iri. .publika tą žinodama 
nelabai nori eiti į imtynes. į 
Šiam jūsų Lietuviškam .bu
liui, sako Marotta, ' reikia 
pastatyt tokį vyrą riuo ku
rio jis iš baimės prakaituo
tų, o ne kaip iki šiolei, nei 
sušilt negauna.

Komaras šį ketvirtadienį 
imasi Akrone.

RĘSTAURANTAS
i nesenai atsidarė, kvie

čiame savo senus drau
gus įr pažįstamus. Ska- 

t nųs valgiai ir gėrimai.
Geo. Gabriunas

2345 St. Clair avė.

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Ž ■ Tel- CHerry 2370' $
į P. J. KERŠIS
V baigęs Teisių Mokyklą Cumber- į 
X land Universitete, darbuojas su

Teisių Ofisų advokato j;
Ž Anderson & Marriott *

308 Engineers Bldg. $ 
•f. kur su visais teisių reikalais y 

Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir X 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- 
<• rčs teisingą patarnavimą. j;

įdėtų į skelbimą, ir pikni-'savo išdirbysčių produktais 
kui praėjus spaustuvė ne-1— kas metai čia išdirbama 
grąžino dvasios Klubeliui. I už apie $1,100,000,000.
Ėi, drukoriai, bukit vyrai, Clevelande yra virš 3,000 
sugrąžinkit tą dvasią jiems, j manufaktūros įstaigų gar 
bala nematė, r 
nau kad kaip ristikas taip 
ir jo dvasia po stokjardųs 
švaistosi. .Praeitame, susi
rinkime vienas jų buvę dar 
ves sumanymą kad Klub'as 
pavestų net lojariui. dvasią 
sūjieškoti... . ,

Kaip jaii minėjau, Klu- 
belį užpuolė “tuzinis” bru- 
das; praeitame susirinki
me keletas “tuzinių” .atli
ko “išpažinti”. M. Š. pada
rė ligonių lankytojų blan
kas, na ir už darbą mokėjoj Ohio valstijos pabaudos 
S4. Čia tuziniai ir pakėlė ištaigu kalinių skaičius pa- 
lermą. Bet gavęs progą,| didėjo 104 nuoš. per praei- 
M. S. prispyrė ne tik Cle-| įUS metų. Tų įstaigų 
vėlando Čampijonaitį_ pri- oueravimo lėšos padidėjo 
šipažint kur padėjo Klube- gį nuoš., o jų išdirbinių par
ijo $100 suvirs, bet ir kele-j rjavjmas .paaugo nuo $997,-

a v JAV.***-', UO JOUCVlg U fe*1

Bet aš ina- minančių 15,000 skirtingų
dalykų kurie paskirstomi į 
200 tam tikro reikalingumo 
klesų, ir darbininkams per 
metus išmę^ą $300,000,000 
algų. Į( :■

Clevelando bankuose de
dami taupymui pinigai su
daro 40 nuošimčių visos 0- 
hio valstijos taupymų, nors 
miesto gyventojų skaičius 
suima tiktai 15 nuošimčių 
visos valstijos gyventojų. ■

SHARKEY TURI DVI 
KUMŠTYNES

Kitą savaitę, Sausio 25 
d., Jack Sharkey-Žukauskas 
sustoja Į kumštynes New 
Yorkė su K. O. Christner 
iš A'kroiL O. Šis Akronie- 
tis staiga pragarsėjo nese
nai sumušdamas garsų mil
žiną Knute Hanson.

Pirmiau Sharkis, turėjo 
susikibti .su Big Boy Pa- 
terso.nu, bet kada Christ
ner laimėjo jis pastatytas Į 
Pęterąono vietą. Kada a- 
pie tai pranešė Šarkiui, ji^ 
atsakė: “Kas man škirtu-

po Sharkio muštynių su 
Striblingu jis apsižiūrės ir 
gal dar sykį 'eis,' pabandyt 
ędvo gabumų. .

REIKALAUJĄ SIUVĖJŲ.
Kierginų -nioterų vyru ant, maši
nų, siuvimui šilkinių dresių 
Pastovus darbas ir geros mokes- 
tys. Kreipkitės tik mokančios 

į tą ’darbą pas: 1 ‘
Ji Pečiulį

1248 E. 79th St. arti Superior

Pasinaudokit Gerumu
’Turiu mainose (angliakasyklose) 

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

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

B. Rakauskas
6712 WADE PARK AVE. 

Pennsylvania, 1481

Pranešimas
Šiuomi turiu garbės pra

nešti visięms savų, drau
gams, pąžyštamjęmą ir .kos- 
tųmeriams jog atnaujinta 
ir atidaryta valgykla Res- 
taurantas po 'vardu!'

VICTOR ''

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

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

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

tą kitų panašių griešninkų.
Priklausau prie Klubo 

jau keletas metų, bet man 
išrodo kad Klubiečiai turi
me “tuziniams” bambadie- 
riams nupirkti borakso ir 
savo įstaigą išvalyti.

Klubietis.

233 1912 metais iki $1,724,- 
827 1928 metais.

Ohio valstijos gyventojai 
per tą 10 metų padidėjo tik 
38 nuošimčiais.

mo, Peterson,. Christner— 
visi tie Skandinavai mari iš
rodo '.'vienodai.Pavadinkit j 
juos .visus vienu varęįū; su"^ švari ir graži ' vieta,f žemos 
varykit ,į vieną ringę šu dainos, ' įvairus 'Valgiai, ir 
manim, ir ių vieno po kito . i , ; r , ? ..neliks- - Aš juos yisuš 'vienu Mandagus patarnavimas, 
vakaru' sutinku išmušti!”'’ ; -Ačiū. už atsilankymą.

Šis Shąrkio žygis'šų K. ( Victor Anderson-

RESTAURANT 
6510' Šuper/dr Ave.

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

; kalais prašome kreiptis
1306 EAST 68TH ST.

Rand. 6729.

K. E. YOCH’ 'S
6907 Superior Ave.

Dubkit išvalyt ir išpro- 
syt savo senus rūbus ir 
Štai naujos žemos kai

nos tam darbui:
Vyrams

Vyrų siutai išvalyt ir 
išprosyt tik $1.40

Vyrų kelnės išvalyt ir 
išprosyt 50c

Siutas prosyt,, 45c 
Kelnes prosyt ' 20c

Moterims
Moterų fur coats išva

lyt ir išprosyt 1.50
Šilkinės drebės išvalyt 

'ir išprosyt T.50
Atneškit' pątąisyt .iri iš
valyt. Pašipūoškit Ka
lėdoms, .
Siuvame naujus siutus 
ir overkotųs nupiginta 
kaina beveik iki pusės 

. kaip kitur. Atsiminkit.

Juozas VAITKEVIČIUS
11.65 EAST 71st ST. -

užlajiko dailią Saldančių ■ Krautuvę, 
saldžius gerymus, rukymuš ir gro- 
serius. Lietuviai kviečiami' atsilan
kyti pas mus. (4)

A. ALAN .MĘLTZER
■įf. AADVOKATAS '

Patarnauja ‘Lietuviams’ visuose teK 
siu reikaluose, jei reikalas sukalbė
sime ir Lietuviškai. Atdara vakare.

Ofisas 1266 EAST 71st fST.
Sykiu su Koci Real Estate ant In
surance Agency. / (4)

Phone Rand. 6241

DIDELĖ KRAUTUVĖ
Vyriškų, Moteriškų ir Vaikų , 

Reikmenų:
Apatiniai ir viršutiniai apvalkalai, 
kepures ir kitos reikmenys. Kainos 
labai žemos. Kalbame Lietuviškai. 
Kviečiame persitikrini. (5)
4Q03 PAYNE AVE. Kampas E. 49th 

Mr. Goldberg, Savininkas.

Linksmas vakaras. SLA. 
136-ta kuopa rengia gražų 
vakarą nedėlioj, Sausio 27 
d.,( Gudinos salėj, 6121 St. 
Clair avė. Vakarą nors va
dinam paprastai, bet tai 
bus kąs nors nepaprasto, ir 
kurie atsilankysit nesigai- 
lėsit. “ 
pie 4 valandas, 
visai nebus.
ateiti, durys atsidarys nuo 
3:30 po pietų, programas 
prasidės tikrai 4:30 vai.

Šokiams grieš C. Žiurio 
orkestras.

Parsiduoda Namas
Geras 6 kambarių, 1 šeimynos 

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

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

14111 ST. CLAIR AVE.
' Phone Glenville 2280

Programas užims a- 
Pertraukų 

Nesivėluokit

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs

tus per “Dirvą” šios

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiu 
Ę guiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiihiiiiiiii ’j: =

DR. ISIDORE ZWICK 
perkėlė savo ofisą į naują patogią vietą 

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

OFISO VALANDOS
1: 3 0 iki 3:30 po pietų 6 iki 8 vakare

Sekmadieniais ir trečiadieniais 10 iki 12 dieną.
TELEPHONES:

Offices.RAndolph 5703 Rėš.: KEnmore .1670

ypatos:
Izidorius Lydeka .. Lt. 100 
Jieva Maurukienė .... 150 
Juozas Tunkunas .... 100 
Mikas Žukas ............. 150
Juozas Žukas ............. 150
Mikolas Grigas .........  200
Elzė Ajauskienė ...... 100 
Elvira Vasiliauskas ... 50 
Ferd. Jankauskas .... 250 
Kazys Paškevičius .... 100 
Jieva Žemaitienė ........ 40
Pranas Kuisys ........... 50
Dominikas Smičius ... .200 
Ona Puodžiuvaitienė .. 130 
Paulina Lekerauskienė 150 
Jurgis čičiulka ......... 100
Leonas Poderskis .... 100 
Benediktas Poderskis 100 
Marė Gavenienė ......... 50
J. V. Liūtas ........ 152.50

5 aiiiiiimiiimiiiHimmimimmimiiiiiiiiiiimimiiiimimiimiiimiiiiimiiiiiir =
Slliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii^

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra 
6820 Superior Aye.

r- ------------- • ........ ... ®----------------------- fe

Taupymo Programas
1929 MODELIO

“ĮZIEK. aš privalėliau sutaupyti?” Tai 
yra vienas iš klausimų kokį nuolat 

musų Namu Ekonomikos ekspertas gir
di.

Žinoma, tas klausimas skirtingas imant r 
kiekvienos šeimynos stovį, bet ši lentelė, 
paremta ant šeimynos iš dviejų suaugu-, 

. šių ir trijų vaikų, daugelyj atvejų atsako:
Nuošimtis nuo 

Metinė 'leiga Metinis Taupymas. Visų Ineigų
$1,800.00 $126.00 7 %
2,400.00 300.00 12V2% i -
3,000.00 420.00 .14 i % j,
3.600.00 540.00 15 %
4,800.00 800.00 16 2/3%
6,000.00 1,200.00 20 %
7.200.00 1,730.00 22'/į %
8,400.00 2,100.00 25 %
9,600.00 2,880.00 30 %

Jeigu jus norit suderinti šapo išlaidas ir 
sutaupymUs bėgyje 1929 metų tvarkin
gu planu, Miss MsLeod noriai pagelbėt 
jums jūsų biudžeto nustatymui.

Šis patarnavimas dykai.

• < ’ ■ v* 1;

V’J i.f <?*

13 s ?

tncorįoor'ated

tor^ftuinęs
i ; te the Citjg of-Cleveland

— - PUBLIC SQUARE
; DŽKIT SAVO TAUP-YMUS Į TAUPYMŲ BANK4 . 4

DAINAVIMO Lekcijos
Duoda Italijoj baigęs mokslą profe
sorius: Suaugusiems $1, studentams 
$2 u žlekcija. Sužinokit pas 
LE PETIT ŠHOPPE, 1491 E. 55th 
arti Superior avė., nuo 9 r. iki 6 v. 
Nuo 7 iki 10 vak. ant 1532 E. 55th.
Wilsonia apt., Suite 18. (6)

LASCH BAKERY
kepame visokias kvietines ir rugi
nes dudnas, keksus, pyragėlius h’ 
kitus kepamus dalykus. Kreipkitės-

1465 E. 65th St.
• ’ ‘ • '■ ’ . • į ’ i . • *

Dry Goods and Gents’ 
! Furnishings

Visokį .aiprėdąlai vyrams-, moterims 
ir yąi)mp]s —.apatiniai ir viršutiniai, 
zįmoij kainpą. Ateikit Susipažint su 
mumis. r v - »r

6407 Superior’ Avė, 
__i--- įA—? ...--- :

KARŠTOS IR ŠALTOS
SHOWER BATHS 25c 
sujaudina, žmogaus energiją ir su
teikia sveikatą. (52)

1246 Superior avė.
Kiaurai j, 1243 Payne avė. arti E. 12

Electric Shoe Repairing
Pirmos klėsos darbas garantuojama. 
Mes parduodam ir sutaisom Galošus 

ir guminius avalus.

4711 Payne A ve;
Phone Cherry 1310 ir 1311

The- M. L. Abrams Co.
Spaiistuvninkų Mašinerijos ir kitos 
reikmenys. Naujos ir naudotos ma
šinos, visokios raides ir kiti spaus
tuvei dalykai. Ateikit, persitikrini 

1639 Superior aire.
STEVEN KOVACH 

BARBER SHOP
del vyrų, moterų, vaikų, ir mergaičių.

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

Nedėliojnią .nuo 8 ryte iki 12 ,pietų. 
, Periauąis patarnavirpas., 

3327 ST. CLAIR AVĖNŪE

13 PLATE ■ ec 
V® BATTERIES ..J f" 

5820 Superior avė.

The Nezen Milk Co.
Visokį pieniški, produktai. 

Pristatom šviežią pieną kas dieną. 
Reikalaukit:,. . ' j

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 visokį 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 Ši Clair, arti E, 9th Sfe


