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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Minimum algos. Neku- 
rios valstijos turi minimum 
algų Įstatymų moterims ir 
vaikams. Tas reiškia jog 
žemiau nustatytos skaitli
nės nevalia mokėti. Tas Įs
tatymas per praėjusius 15 
metų įvesta 17-koj valstijų. 
Tačiau, kaip žinovai sako, 
Įstatymas neatsiekė savo 
gero tikslo, nes paliečia tik 
tam tikrus darbus, o kituo
se darbuose moterys ir vai
kai nepasidaro sau reika
lingos pragyvenimui algos.

Henderson, Ky. — Pre
kiniam traukiniui susimu
šus su pasažieriniu, lękb- 
motrvam nuvirtus nuo bė
gių užmušta šeši lokompti- 
vų darbininkai.

Buckhannon, W. Va. — 
Sudegus namui kuriame gy 
veno angliakasiai darbinin
kai, gaisre žuvo 10 ypatų.

Toledo, O. — Gazolino va
lymo Įstaigoj kilus eksplo
zijai užrauta 1 darbininkas, 
3 kiti sužeista.

Detroit, Mich. — Auto
mobilių ir orlaivių valvų iš- 
dirbystė Thompson Pro
ducts Co. didina savo Įstai
gą, dastatys du nauju bu
dinki! milijono dolarių ver
tės.

Australijoj,, vienas perlų 
naras pasinėręs savo - pa 
prastam darbui, rado dide
lį perlą kurio vertė $50,000.

Kanadoj vienas žvėrių 
gaudytojas, 24 metų vaiki
nas, išgelbėjo' 7- gelžkęli i 
darbininkus kurie buvo žu
vę 20 dienų,' toli siaurėjo, 
ir per šaltį ir sniegus nega
lėjo niekur kelio rasti. Jis 
paskui šunimis traukiamo:- 
mis rogėmis pristatė juos 
Į vietą, po 7 dienų kelionės.

1928 metais Suv. Valsti
jų automobilistai išleido ga
zolino pirkimui $2,000,000,- 
000, iš kurių valstijos gavo 
taksų $280,000,000.

KAIP AMERIKA TUR
TĖJA

San Francisco, Calif. — 
Bankierių suvažiavime pa
aiškėjo-kad šioje šalyje j 
visokius investmentus su
dedama per mėnesį net po 
$1,000,000,000.

Anglijoj pereitą metą iš
kasta anglies 252,000,000 to
nų. '\^šoj'fEgi-opojĮ,meskii- 
tant’ Angliją, -dar'' iškasta 
344;ooo,ootr tbhtr.^ - -

Automobilių darbai viso
je šalyje šiuo laiku didina
mi ir imama daugiau dar
bininkų. Išdirbėjai tikisi 
šiais metais daug parduoti, 
todėl (Į^ipą jišdirbimą.
■f Automobilių - darbai eina 
beveik' -visu smarkumu. -

VOKIEČIAI GAMINS 
BENZINĄ

Vokietija per pastarus du 
metu automobilių naudoji
mą padaugino beveik dvi
gubai. Pereitą metą pasi
gamino automobilių už apie 
$262,500,000 ir veik visi jie 
liko namie. Bet Vokiečiai 
neturi savo gazolino ir už 
jį išmoka kitiems didelius 
pinigus. Taigi dabar deda- 
iha viltis į dirbtiną gazoli
ną, kurį išrado 'Vokietijos 
dažų trustas. Šiais metais 
hiano jo išdirbį apie 250,- 
0OO tonų ir nereikalaus im
portuoti viso gazolino.

KOMISARAI GYVI
PJAUSTOMI UŽ

VOGIMĄ

Beilinas. — Vienas Vo
kietis inžinierius praneša 
ką matė Kaukaze, Kazbek 
miestelyje. Ten siaučia di
deli šalčiai. Gyventojai nu
žiūrėjo kad sovietų komi
saras pardavinėja valdžios 
pristatomą maistą gelbėji
mui žmonių nuo bado. Įšė
lus minia komisarą suga
vo, po trijų dienų jieškoji- 
mo, ir ištempė jį į.mieste
lio aikštę. Nežiūrint bai
saus šalčio, išrengė jį nuo
gą, ir eilėmis sustoję žmo
nės varė jį per savo tarpą 
ir plakė. Po keliolikos mi
liutų jis krito nualpęs. Ta
da moterys subėgę su pei
liais pjovėsi jo mėsą ir ne
šė namon kūdikiams mai
tinti.

Tas inžinierius, po tokio 
vaizdo, sako papasakojo 
apie tai vienam sovietų gy
dytojui, bet tas atsakė jog 
tokie dalykai čia paprasta, 
šešiolika sovietų komisarų 
šioje srityje buvę nužudy
ta poros savaičių bėgiu, sa
kė daktaras.

KIEK PERNAI SURUKĖ
Pereitą metą Amerikoje 

surūkyta 105,000,000,000 ci- 
garetų, arba apie 1,000 ant 
kiekvieno vyro, moteries ir 
vaiko.

Prie to, surūkyta 7,000,- 
000,000 cigarų. Kitokio ta
bako ir uostomojo parduo
ta 853,000,000 svarų.

Kortų parduota 52,241,- 
000 kaladė.

Viso ūžėtai valdžia gavo 
taksų $465',673,000. 1927 m. 
gavo $429,130j000.

Moterų rūkymas prisidė
jo prie valdžios pelno padi
dinimo.

MILITARIŠKOS LĖŠOS
Washington. — Sekan

čiam metui Suv. Valstijų 
kariškam laivynui, kariu- 
menei ir bendrai apsigyni
mo tikslams reikalaujama 
iš Kongreso $796,000,000 su
mos.

Kariškam laivynui reika
linga $350,000,000, kariu- 
menei ant sausumos $447,- 
000,000.

AREŠTUOTI ŽYMUS KO
MUNISTAI

Londonas. — Per Rygą 
ateina žinios jog areštuoti 
Kamenev, Zinovjev ir kiti 
žinomi komunistai kurie 
įtarti palaikyme Trockio 
pusės ir norėjime nuversti 
Stalino. Čekes agentas sa
ko radę pas juos slaptus 
laiškus nuo Trockio.

Per kelias dienas iš Mas
kvos j Sibirą išgabenta virš 
1,500 įtartų Trockio šali
ninkų.

Rusijoj prasideda sumi
šimai, kurie geruoju nesi
baigs.

Vokietijos komunistai, ir 
visame pasaulyje, kurie pa
laiko Maskvos carus, prita
ria Trockizmo naikinimui, 
sakydami jog tai reikalin
ga apsigynimui nuo negei
stinų gaivalų.

Nepasisekė. Ant ledo Mi
chigan ežere nusileido or
laivis negalėdamas toliau 
skristi. Lakūnas pabėgo, 
ir kada apžiurėjo lėktuvą 
patirta jog jis gabeno deg
tinę. Bonkos buvo nesu
muštos.

20 vaikų. Bushnell, Ill. — 
Viena šeimyna čia susilau
kė - 20-to kūdikio. Moteris 
yra 45 metų amžiaus ir jau 
30 metų kaip už vyro.

EUROPOJ ŽIEMA LA-Į 
BAI ŠALTA

Londonas. — Visa Euro-į 
pa kenčia žiaurų šalti, nuo 
kurio pagalbos nematyti. 
Jau žinoma apie 50 žuvu
sių iš tos priežasties,, ir už-1 
versti sniegais keliai nelei
džia i miestus pristatyti
maisto.

Danija beveik visa ledu 
užblokuota ir ledų laužymo 
laivai sunkiai dirba išlaiky
ti kelią laivų įplaukimui į 
Kopenhageną.

Nuo šalčių krito daugybė 
laukinių paukščių.

Šalčiai siaučia visu Bal
tijos plotu, Lietuvoje ir ki
tur.

Tos šalys yra šiaurėj, bet 
ir apie Viduržemines juras 
užėjo nepaprasta žiema.

Audroms užnešus i ska
las Vokiečių laivą prigėrė 
26 jūreiviai.

Turkestane, prie Alma 
Aata, kur gyveno ištremtas 
Trockis, kalnų sniegui nu- 
griuvus užmušta 11 žmo
nių.

Pietinėj Ispanijoj šaltis 
pakirto augančias apelsi
nas.

Daugelyj šalių siaučia 
alkani vilkai, kurie išeina 
iš girių į kaimus maisto 
jieškoti.

ŽMOGŽUDIS IŠSIDAVĖ
Seattle, Wash. — Vienas 

36 metų vyras išsidavė po
licijai prisipažindamas jog. 
keturi metai atgal jis King
ston, N. J., nužudė savo 
mylimąją, kurią tėvai ne
sutiko už jo leisti. Jiedu 
abu susitarė nusižudyti, bet 
ją nušovęs jis neturėjo ga
na drąsos save nušauti. Jis 
prie jos lavono išbuvo ke
turias dienas, paskui pasi
šalino.

DUCHOBORCAI SUIMTI
Grand Ford, B. C., Ka

nada. — Policija areštavo 
šešis Rusų duchoborcų va
dus ir nubaudė kalėjiman 
už šokimą nuogais sniege ir 
priešinimąsi leisti vaikus į 
mokyklą.

Senmergėms dovana. Mi
rus Utica, N. Y., 80 metų 
moteris, paliko $2,000,000 
pinigų įsteigimui prieglau
dos namo senmergėms, kur 
jos galėtų savo gyvenimą 
užbaigti. Priimtos bus tik 
nevedusios, 60 metų ir dau
giau amžiaus, inteligentiš
kos senelės.

Paliko prie altoriaus. Ba
varijoj vienas kunigaikštis 
suruošė vestuves su savo 
giminiete, kuri jo nemylėjo. 
Nuvykus į bažnyčią šliubui, 
jaunoji pasimislinus atsisu
ko nuo altoriaus ir išėjo. Ji 
paskui išvažiavo Čekoslo- 
vakijon, kur turi savo dva
rus.

PRANCŪZAI DAUG j
ŽUDOSI Laiškai iš Lietuvos

Paryžius. — Saužudysčių 
epidemija Francuzijoj’ ple
čiasi. Pastaru laiku spau
doj tankiai matosi žinios 
apie jaunas ir senas ypa- 
tas nusižudančias už ma
žiausi nieką. Vieną dieną 
buvo pranešta 15 saužudys
čių. Marseilles mieste vie
ną naktį nusižudė 6 ypatos.

NERAMUMAS ISPANI
JOJE

Ispanijoj buvo suruošta 
suokalbis nuversti diktato
rių De Rivera, bet suokal
bininkai, virš 60 žmonių, 
suimti ir vėl padaryta tvar
ka.

TAI PASINAUDOJIMAS
Amerikoj, per metus lai

ko suklastuotais čekiais vi
sokie žulikai gauna naudos 
už $60,000,000. Tiek pini
gų nustoja bankai ir šiaip 
įstaigos bei pavieniai žmo
nės iškeisdami suklastuo- 
tus čekius.

Per dieną visoje šalyj iš
keičiama tokių čekių į 4,000, 
nuo $2 iki $1,500 didumo.

Mažuosius Židikus greit 
suseka, bet sunku su dide
liais.

Višta kuri mažai švenčia. 
Wissel, Vokietijoj, randasi 
višta kuri per metus padė
jo 315 kiaušinių. Ji net ne 
visas šventas dienas šventė.

Pasarga merginoms. Jei 
nenorit kad jūsų vaikinas 
nusižudytų negailėkit buč
kio. Chicagoj iššoko per 
langą iš šešto aukšto vie
nas vaikinas kuris parly
dėjęs savo mylimąją į jos 
kambarį negavo iš jos buč
kio. Jiedu buvo susipukę 
ir ji atsisakė pabučiuoti jį, 
už ką jis šoko iš jos kam
bario per langą ir ušsimušė.

POPIEŽIUS ŠAUKS TA
RYBĄ

Roma. — Pirmu sykiu po 
50 metų, kada 1870 m. po- 
piežija nustojo žemiškos 
valdžios Italijoje, popiežius 
šaukia 1930 metais aukštų
jų dvasiškių posėdį, kuria
me bus užtvirtinta padary
ta su Italijos valdžia san
taika. Dalyvaus apie 2000 
vyskupų ir kardinolų iš vi
so pasaulio.

ATSKRIS ANGLŲ OR
LAIVIS

Londonas. — Didelis An
glų zeppelinas ruošiasi ke
lionėn Amerikon su 100 pa- 
sažierių ir 40 užžiurėtojų.

Batavijos saloje, Azijos 
vandenuose, pradėjo veikti 
vulkanas Krakatoa. 1883 
metais laike to vulkano iš
siveržimo užmušta 35,000 
žmonių.

Rašo Argus.

Pramonė.
Lietuvos Darbininkai. 
Politiškas Nusistatymas.

Darbininkų gyvenimas, 
darbo sąlygos, uždarbis yra 
visai kitokiose aplinkybėse 
Lietuvoje negu Amerikoje.

Lietuva yra žemės ūkio 
kraštas. Bet pasakyti kad 
fabrikų nėra taip pat ne vi
sai tikslu butų. Fabrikų, 
dirbtuvių yra. Bet ne tiek 
daug ir tokio didelio vaid
mens neturi ūkiškame kraš
to gyvenime kaip kitur, 
pav. Amerikoje.

Musų pramonę, darbus 
galima suskirstyti į kelias 
rūšis.

1) Fabrikai kurie apdir
ba savo krašto ūkiškus pro
duktus arba visokią žalia
vą: medį, linus, vilnas, ply
tų fabrikai, kalkių degini
mo krosnys. Ši pramonės 
rūšis ateityje labai išsivy
stys, nes nuo jos tinkama 
išsivystymo priklausys ūki
ška krašto gerovė.

2) Iš užsienio atvežta 
žalią medegą ar pusiau ap-' 
dirbtą medegą perdirba.

Pav. geležies fabrikai ga • 
mina spynas (užraktus), ri
kio mašinas, plugus, akė
čias, kertamąsias, kuliama 
sias ir kitas reikalingas na
mų apyvokai geležius pre-
kės; vinis, prosus, visokiu ;, kad žmogus negauna darbo
apkaustymus ir tt. | ilgesnį laiką. Thda' tenka 

Toliaus, geresnės rūšie.'. pavargti. Bet nemanykit 
vilnonę medegą audžia i; kad tai kalta ta ar kita vai-
užsienio atvežtų vilnų ir tt. džia. Ne. Čia aplinkybes

3) Visokie amatai ir ma- viską padaro.. Atsiminkit 
žiukės dirbtuvėlės, pav. siu. • netolimą praeitį Lietuvos, 
vėjai, staliai, mūrininką 1 Didysis karas visą ūkį is- 
(kurie uždirba iki 20 litų naikino, išdegino, išgriovė.
dienai. Reikia pažymėt kad Ką paliko karas tą Vokie- 
Lietuvoj vienas žmogus iš- čių okupacija, bolševikai, 
gyvena už 150 litų mene • Bermontininkai pribaigė, 
siui), šaltkalviai (slieso- Paskui ištiko vėl didelės 
riai), tekoriai ir kiti. nelaimės: kruvinu prakai-

Pati pramonė susispietus tu sutaupyti žmonių rubliai 
didesniuose miestuose. Tenl (Tąsa ant 7-to pusi.)'

Velykas 
Praleiskite

LIETUVOJE
Planuokite jau dabar grįž
ti Tėvynėn, atlankyti gi

mines, senus draugus, 
pažįstamas vietas.

VELYKINĖS EKSKURSIJOS
Asmeniškai prityrusių jūsų l aiba kalbančių kelionės žinovų 

vedamos.
S. S. AMERICA ..................  Išplaukia kovo 2
S. S. PRES. HARDING   Išplaukia kovo 13
S. S. LEVIATHAN ............. Išplaukia kovo 20

S. S. Leviathan—didžiausias pasauly laivas, plaukia per Cher
bourg. pristatys, jumis ant sattsžemio taip kad lengvai gimtinę 
pasieksite pirm švenčių.

Kiti United States Lines Laivyno laivai, plaukdami tiesiai į 
Bremen, taipgi leis jums būti savo gimtinėse vietose pirm Velykų.

Išsipirkite laivakortę ten ir atgal.
Del smulkių informacijų ir kainų klauskite jūsų vietos agentą, 

arba rašykite:

United States Lines
45 Broadway New York Hotel Cleveland Bldg., Cleveland, O.
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daugiausia yra darbininkų 
dirbančių fabrikuose. Tik 
tuose miestuose susiduria
ma didesnėj plotmėj su taip 
vadinamu darbininkų klau
simu.

Pav. Kaune, geležies fab
rikai savo didumu užima 
pirmą vietą; toliau audimo 
fabrikai (2); batų (vienas 
didelis, keli mažesni); stik
lo (du, vienas stovi, darbo 
nėra). Toliau kvepiančio 
muilo, kvepalų, odekolonų, 
dantų miltelių gamyklos lir 
tt. Prie to bravorai. 1

Antrą vietk fabrikų skai
čiumi užima Klaipėda: tu
ri didelė laivų statymo fąb- 
rikk, kuris dirba ir ūkiškas 
mašinas, Daug lentpjūvių, 
celiuliozos (suvirina medį į 
permatomą košę), ir kt.

Trečią vietą Šiauliai — 
odų pramonės centras.

Šiauliuose yra garsus dar 
iš Rusų laikų odų fabrikai, 
kuriuose dirbo pora tūks
tančių darbininkų ir prekių 
pagamindavo už dešimtis 
milijonų rublių.

Dabar pasistengsiu sutei
kti pilną vaizdą Lietuvos 
darbininkų ir pramonės gy
venimo.

Lietuvoje darbininkai ir 
bendrai visi gyventojai ne-; 
gyvena taip gerai kaip A- 
merikoj. Bet bado taip pat 
nejaučia ir didelio skurdo 
nesama. Kartais pasitaiko



Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.
Komp. A. Vanagaitis 

atvažiuoja
Vasario 10 d. LMD. sa

lėj, nuo 7:30 vai.' vakare, 
komp. A. Vanagaitis, daini
ninkas, juokdaris, “Margu
čio” redaktorius ir tt. duos 
savo juokų koncertą, su pa
galba pragarsėjusio pianis
to M. Yozavito ir vietinės, 
p-lės E. Lelioniutės ir kitų.

Tuo reikalu rūpinasi S. 
L. A. 3-čias Apskritis, to
dėl tikimasi didelių pasek
mių.

Vasario 17 d. toj pat sa
lėj Pittsburgh draugijos 
rengia 11 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktu
vių paminėjimą. Bus pra
kalbos ir dainos su kito
kiais paįvairinimais.

Sadausko koncertas pui
kiai pavyko. Rengė SLA. 
3-čias Apskritis, atsidėka- 
vojimui Sadauskui už jo 
pasitarnavimą Lietuviams 
viešuose parengimuose.

Koncertas Įvyko Sausio 
20 d. Apart Sadausko, dai
navo -Jieva Milašienė, Mar 
celė Grinienė, M. Milerienė, 
ir K. Lukėnas. Smuikavo 
K. Savickutis, pianu skam
bino Milda iVirbickiutė. Vi
si dalyviai savo užduotis at
liko puikiai.

Lankėsi A. Žukas. Sausio 
20 d. lankėsi čia SLA. ge- 
neralis organizatorius A. 
Žukas. Ant greitųjų buvo 
sušaukta kelių kuopų veik
lesni nariai, išklausyta Žu
ko planai SLA. gerovei, if* 
vietiniai mielai pasižadėjo 
pagelbėt Žukui jo darbuo
tėje ir patys dirbt organi
zacijai jaunuolių prirašy
me ir suaugusių prikvieti- 
me į Susivienijimą.

Apskričio suvažiavimas. 
Sausio 27 d. L. M. D. salėj 
atsibuvo SLA. 3-čio Aps
kričio suvažiavimas; daly-

J. Virbickas; iždo globėjai 
R. Paplauskas, J. Janulevi- 
čius ir F. Medonis; orga
nizatorius P. Pivaronas; 
koresp. S. Bakanas.

Parengimų komisija: J. 
Rūkas, S. Bakanas, G. Kel
ia, F. Liepa, S. Balčiūnie
nė. Tai komisija pavesta 
sumanyti visokius parengi
mus, piknikus, vakarus, ir 
pasitarus su valdyba rengti 
kada kam išpuls laikas.

Taip pat Apskritis vien
balsiai priėmė rezoliuciją 
užgiriančią Centro Valdy
bos darbuotę.

J. Virbickas.

Pakelta algos. Desėtkas 
tūkstančių darbininkų šia
me distrike kurie dirba ant 
Pennsylvania gelžkelių li
nijos gaus padidintas algas 
sykiu su visais 36,000 tos li
nijos darbininkų. Pittsbur- 
go srities darbininkai gau
na apie $1,000,000 bendro 
algų padidinimo.

Altoona, Pa., dirba apie 
9,500 tos linijos darbinin
kų, kurie irgi gauna dau
giau. Visiems ant valan
dos pridėta po 4 centus.

Pennsylvania linija jau 
perkelia į Pittsburgą savo 
raštinių darbininkus kurie 
Iki šiolei buvo Clevelande 
Buffaloj ir Pittsburge iš
skirstyti.

Nori atsikratyt šventa 
lienio varžymų. Pennsyl
vania valstijoj dar gyvuo
ja 1794 metų “šventą dieną 

$vęsk” Įstatymas, sulyg ku
rio nevalia sekmadienį ren 
gti koncertų nei turėti te
atrus atdarus už įžangą 
Pittsburge ir visoje valsti 
joje užvedama kova panai
kinimui to Įstatymo ir pa
darymo sekmadienių lais
vais viešiems pasilinksmi
nimams.

nok kunigas buvo gana so
tus iki mirčiai.

Dabar jau kelintas metas 
kunigauja Dumčius ir dar 
prie savęs prilaiko pora ki
tų kunigų ir visi turi gerą 
gyvenimą.

Dabar jau dalykai prade
da virsti kitaip. Daugelis 
davatkų pataikauja kuni- 
nigui, ir jis pradėjo savaip 
šeimininkaut. Parapijos ko
miteto pirmininkas V. Dun- 
zila tapo išmestas už kokį 
tai nesusipratimą tarp pa
rapijoms. Jis buvo pirmuti
nis kuris stojo už atkovoji
mą iš vyskupo Lietuviams 
bažnyčios. Kunigas deda 
pastangas likti visu bažny
čios bosu su savo pritarėjų 
pagalba.

Po bažnyčia yra keturios 
salės, trys mažesnės, o vie
na didelė, del didesnių su
sirinkimų. Jau kunigas ne
nori leist parapijonams lai
kyt savo susirinkimų, kada 
parapija šaukia susirinki
mą kunigas tyčia ant to 
vakaro užima salę ir rodo 
vaikams paveikslus. Para- 
pijonai to nepakęsdami nu
tarė pradėti imti kunigėlį 
žaboti.

1916 metais bažnyčios su 
taisymui ir pagerinimui iš 
vidaus ir iš lauko išleista į 
$40,000; parapijonys inėjo 
į skolas, o kunigas daro su 
bažnyčia ir salėmis lyg su 
savo turtu. Parapijonai me
tinės moka $6 parapijos ko
mitetui, nori eik į bažnyčią 
nori neik, arba ir išpažin
ties. Bet davatkos savo pa
rapijinę mokestį neša ku 
nigui, iš ko kunigėlis džiau
giasi ir su tų šitvo' pritarė- 
iii pagalba nori daryt save 
tvarką.

Pas mus jokių muitų ei
nant j bažnyčią nereikia 
mokėti. J. Basanavičius.

ŠERNO FONDO AUKŲ 
ATSKAITA

vavo 6 kuopos su apie 30 
delegatų. Apskričio atsto
vų upas geras ir yra noras 
veikti, nes ųutarta surengt 
visa eilė pramogų, ir tam 
tikslui išrinkta komisija iš 
penkių ypatų, kuri drauge 
su Apskričio valdyba veiks 
per ištisus metus.

Apskričio valdybon iš
rinkta šie: pirm. J. K. Ma- 
žiukna; pagelb. A. Vaino- 
rius; sekr. A. Akelaity te; 
fin. sekr. M. Šimkienė; ižd.— 7

Raumenims
skaudant

.Jaučiasi gerai ant nugaros
——------rri M1.   į L N| IWMIM

SHENANDOAH, PA.
Musų judėjimas. Shenan- 

andoah Lietuviai turi gra
žią bažnyčią, galima sakyt 
visoj Amerikoj nerasi kito 
lokio Lietuvių maldnamio. 
Čia išgyvena trys kunigai 
nors parapija iš iždo jokio 
užlaikymo jiems neduoda. 
Matyt yra gana geraširdžių 
kurie pinigus suneša.

Seniau bažnyčia priklau
sė vyskupui, bet 1911 me
lais, po ilgą bylinėjimąsi ir 
tąsymąsi po teismus, kaip 
tais laikais ir daug kitų pa
rapijų darė už atsiėmimą 
savo turto iš vyskupų, ga
baus dvasiškiai bylą pralai
mėjo ir daugiau nebandė 
kibt.

Tada buvo gauta kitas 
kunigas, Simonas Pautie- 
nius (jau miręs), kuris iš 
pirmos dienos .pasakė para- 
pijonams kad jo ir surišto 
Į teismą nenuves.

Parapijonys nutarė mo
kėt kunigo užlaikymui algą 
ir duot kurą, o kas reika
linga bažnyčiai viską aprū
pins- parapijos komitetas. 
Surinkti bažnyčioje pinigai 
nutarta dėti į parapijos iž
dą. Bet kunigas pradėjo 
savaip elgtis ir neduoti su
rinktų pinigųj nuo to para
pija nutarė daugiau kuni
gams algų nemokėti, vie

Chicagos šerno Paminklo 
Fondo komitetas paskelbia 
sekančias atskaitas:

Prasidėjus vajui, per tris
paskuitinius 1927 metų mė-
nesiūs surinkta:

Chicagoj $189.50
Iš kitų kolonijų 167.00
Viso $356.50

1928 metais gauta:
Chicagoj $405.22
Iš kitų kolonijų $521.70
Viso 1928 m. 926.92
Dadėjus 1927 m. 356.50
Viso aukų gauta $1,283.49

Išlaidos
1927 m. už spaudos dar

bus, laiškus, krasaženklius 
išleista $23.39

1928 m. už laiškus,
spšudą 24.78

Dail. B. Bučui už 
nupieštą projektą 150.00 
Viso išleista $198.17 
Fonde dar lieka $1,085.32
Prie šios progos kviečia

me kiekvieną Lietuvį prisi
dėti savu skatiku. Draugi
jos ir pavieniai dar kartą 
atkartoki! savo auką, nes 
esame arti pusiaukelio tik
rojo tikslo.

Aukas siųsdami pirkite 
čekius vardu šerno Fondas, 
siųskite antrašu: S. K. Gri
sius, 6228 Sacramento avė. 
Chicago, Ill.

J. Baranauskienė, 
K. J. Semaška.

Iždo globėjai:

DAYTON, OHIO
Byla. Graborius A. J. 

Keydoszius iškėlė bylą prieš 
budavojimo kontrakto rių 
Carl F. Shulties, prirodyda- 
mas kad jam pavestas pa-; 
statyti budinkas už $33,975 
neturi visų dalykų kuriuos 
sutartyje kontraktorius ža
dėjo duoti, ir reikalauja iš 
kontraktoriaus $15,000 nuo
stolių atlyginimo.

Teatrališko Ratelio pasi
rodymas. Sausio 27 d. pa
rapijos salėj Teatrališkas 
Ratelis turėjo vakarą su į- 
vairiu programų: dainomis, 
deklamacijomis, dialogais! 
ir klasiškais šokiais, galiau 
suvaidinta veikalėlis “Jur
gis Žiburys”. Publikos at
silankė apie du šimtai, net 
vietos buvo stoka.

Reikia priminti kad veik 
visą programą išpildė vie
ni jaunuoliai. Garbė jų va
dams, jų tėvams ir patiems 
jaunuoliams už kėlimą Lie
tuviškos dailės. Visų Lie
tuvių pareiga yra remti šio 
Ratelio pramogas.

A. Vanagaičio koncertas. 
Vasario 11 d. White Eagle 
salėj bus linksmas vakaras 
visiems, nes artistas kom
pozitorius A. Vanagaitis su 
pianistu M. Yozavitu išpil
dys puikų linksmą, juokin
gą ir rimtą programą. Tė
vų priedermė yra paragin
ti savo jaunus vaikus lan
kytis tokiame koncerte, nes 
čia tikrai galės pažinti mu
sų tautos gabius artistus ir 
pamils labiau musų tautą 
ir norės jai dirbti.

Apsivedė. Sausio 29 d. 
suėjo į moterystės ryšius 
Justinas 'Sakalas (našlys) 
su p-le Julia Stulgaičiute. 
Jaunavedis yra pasekmin
gas biznierius, gerai Lietu
vis patriotas ir veikėjas. 
Jaunoji nors yra augus A- 
merikoje, bet yra gera Lie
tuvaitė veikėja, dalyvauja 
Lietuviškų teatrų vaidini
muose ir padainuoja gra
žių dainelių. Linkėtina tai 
porelei gyventi ilgai ir vei
kti musų tarpe toliau.

Laidotuvės. Sausio 31 d. 
mirė jauna Lietuvė, Morta 
Damašienė (Griniūtė), pa
liko vyrą, Vincą, motiną ir 
tris brolius. Velionė buvo 
gimus ir augus Amerikoje, 
bet buvo gera Lietuvė nuo 
pat kūdikystės. Buvo dora, 
linksmo budo, su visais san
taikoje sugyveno. Visi Lie
tuviai, ir net svetimtaučiai, 
labai apgailauja šios pra
kilnios moteries. Lai buna 
jai lengva Kalvarijos kapi
nių žemelė.

Akronietis gydosi. Alek
sas Vienys atvažiavo iš Ak- 
rono gydytis, jis randasi 
Miami Valley ligonbutyje. 
Kadangi ligonis yra narys 
SLA. 354-tos Akrono kuo
pos tai vietinės 105-tos kp. 
narių pareiga yra atlanky
ti savo draugą.

J. A. U.

LIETUVOS BONŲ KU
PONAI

Bonų kuponus galit pri
siųsti kaipo užmokestį už 
prenumeratas “Dirvos” ii 
“Baltijos Aro”. Priimam 
jau 1929 m. kuponus, nors 
dar jie sueis tik Liepos m.

Nukirpkit 1929 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

DR. JONUI BASANAVIČIUI GYVAS 
PAMINKLAS

Visos tautos savo didvy- 
riams-vadams pastatė ir 
užlaiko paminklus. Pamin
klai yra dvejopi: vieni iš 
granito ar marmuro, kiti 
gyvi — tai įstaigos, drau
gijos vado idėjų plėtimui.

Dr. J. Basanavičius, po 
atgavimo spaudos, sugryžo 
į Lietuvą ir visą' laiką gy
veno jos sostinėje, Vilniu
je, kur ir mirė du metai at
gal, tuomi parodydamas 
visos musų tautos vaikams 
jog mes turime įtemptai 
dirbti iki atvadavimo Vil
niaus, nuolat stiprindami 
Vilnijos brolius po Lenkų 
letena esančius, kenčian
čius visokius persekiojimus 
už' tai kad jie Lietuviai.

Musų Amerikiečių vy
riausiu uždaviniu turi būti 
sušelpimas Vilniečių tauti
škame ir kultūriškame vei
kime aukomis, kurios gel
bės Vilniečiams išlaikyti 
tautiškas įstaigas, kaip:

Dr. Jono Basanavičiaus 
vardu pradines mokyklas;

Stipendijų ir pašalpų tei
kimas gabiems studentams;

Pašalpų teikimas našlai
čiams ;

Basanavičiaus Namų sta
tymas Vilniuje ant tos že
mės, nupirktos Amerikiečių 
aukomis, suteiktomis pa
čiam Dr. Basanavičiui 1913 
m. Lietuvių Mokslo Drau
gijos Namui, kuriame pa
tilptų gimnazija, knygynas,

muzejus ir kitos reikalin
gos įstaigos;

Pašalpa tautiško demok
ratiško laikraščio Vilnijoje:

Tą visą įkuriant ir užlai
kant Vilniuje, pastatysime 
gyvą paminklą musų atgi
mimo tėvui, Dr. Jonui Ba
sanavičiui, kuris pirmas už
degė Lietuviuose tautišką 
susipratimo ugnelę, o mu
sų darbu turi būti kursty
mas tos ugnelės, kuri at
gaivintų ir sušildytų kiek
vieną Lietuvį.

Lietuvoje susiorganizavo 
Dr. Basanavičiaus Pamink
lo Fondas, Vilniečių Sąjun
gos globojamas, minėtų tik
slų vykinimui, bet kad vis
kas eitų sparčiau mes Ame
rikiečiai turime lygiai pri
sidėti, net savo general} ko
mitetą išrinkti pasekmin- 
gesniam darbui.

Dr. Jono Basanavičiaus 
Gyvojo Paminklo kuopos 
jau gali organizuotis kiek
vienoje Lietuvių kolonijo
je.

Vasario 16 diena lai bu
na Dr. Jono Basanavičiaus 
•diena. Toje dienoje Dr. J. 
Basanavičius pirmas pasi
rašė Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo aktą Vil
niuje 1918 m.; toje dienoje 
Dr. Basanavičius pasimirė 
Vilniuje 1926 metais.

Vasario 16 d. aukokime 
patys ir visus Lietuvius ra
ginkime aukoti pastatymui

gyvo paminklo Dr. Jonui 
Basanavičiui.

Iki bus suorganizuotas 
Generalis J. Basanavičiaus 
Paminklo komitetas ir iš
rinkta pastovus iždininkas, 
siūlyčiau aukas siųsti į S. 
L. A. Centrą, sekretorės P. 
Jurgeliutės vardu, 307 W. 
30th st., New York City. Ji 
sutiko šiam tikslui patar
nauti. P. Mikolainis.

VARGŠĖS MOTINOS 
PRAŠYMAS

Brangus Lietuviai tautie
čiai, atsižiurėkit į savo tau
tos biednus našlaičius. Aš 
likau našlė su 7 mažų vai
kų, neturiu darbo, neturiu 
duonos, iš niekur neturiu 
pagalbos prisišaukti. Gali 
prisieiti badu mirti.

Broliai ir sesutės, pagel- 
bėkit man ir kūdikėliams 
išsilaikyti nuo mirties, o 
malonus Dievas bus su ju
mis ant visados.

Mary Augustienė 
54 Water St.

Wheeling, W. Va.
Nuo Red.: Kas iš Lietu

vių tame mieste gyvena ar
ba miestuose netoli tenai, 
galėtų šią nelaimingą mo
terį aplankyti ir apžiūrėti 
tame mieste kokias labda
ringas organizacijas, ku
rios tokiuose atsitikimuose 
pagelbsti. Taipgi patarti
na pasiųsti jai aukų iki su
siras kokia pagelbinė įs
taiga ir sušelps.

Get behind 
the wheel W 
Get the facts!

Pavažiuok prieš pirksiant....
Užsitikrinimui didžiausio pasiganė- 
dinimo su savo sekančiu karu—ga
vimui puikiausio veikimo ir pilniau- 
sio smagumo — pirmiausia išban
dyk bet ne pirk!

Visi karai nėra vienodi — kaip vie
nu pavažiavimu Buick’e patys per
sitikrinsi!!

Šiame puikiame Buick’e yra nauja 
nustatyta spėka — pradėjimas — 
smarkumas — švelnumas — grei
tumas — patvarumas — taip patin
gėję ir nesulyginami su kitais jog 
Buick gauna dusyk daugiau pirkėjų 
negu bent kuris kitas automobilis 
parsiduodantis už daugiau $1200.

Persitikrinki! šiuos punktus patys 
išbandydami. Atsisėskit už rato ir 
patirkit faktus. Pavažiuokit Buick’u 
— ir lai kelio pasekmės nusprendžia 
jūsų pasirinkimą!

Buick Motor Company, Flint. Mich. 
Division of General Motors Corp.

COUPES . . . $1195 iki $1875 
SEDANS .... $1220 iki $2145 
SPORT KARAI . $1225 iki $1550 
šios kainos yra f.o.b. Buick Factory. 
Patogios išlygos galima gauti pagal

G. M. A. C. Išmokėjimo Plano.

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

The Hertz Buick Co.
1440 West 25th St.

The

sulygink Buick spėką,
pradėjimą, greitumą
ir patvarumą prieš bent 
kokį kita automobili

= = tada jus

pasirinksit

BUICK
WITH MASTERPIECE BODIES BY FISHER

Broadway Buick Co.
8401 Broadway 

4255 Pearl Road

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

The Bailey Buick Co. 
14100 Detroit Ave.

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
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PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Komunistėliui Mi z a r a i 
matomai nepergeriausia se
kėsi kolektuoti dolarius čia 
Suv. Valstijose del palaiky
mo savo rrrevoliucinio pil
vo, jis nusibaladojo net 
Kanadą, kur per tris vaka
rus vargšas šiaip taip su
verkė $25. Matomai Kana
dos Lietuviai dar permažai 
pažysta tuos avies kailyje 
vilkus komunistus ir duo
dasi save išnaudoti.

Kaip greit Kanados Lie
tuviai pradės daugiau skai
tyt “Dirvą” ir “Vienybę” 
taip greit musų pusalkani 
bolševilkeliai Kanadoj nei 
per tris mėnesius nesuko- 
lektuos savo pilvui $25. 

v vr ▼
Nors musų raudonieji 

šarlatanai' gerai žino kad 
komunistinė spauda nėra 
įleidžiama i Lietuvą, o vie
nok jie tamsiems darbinin
kams perša tuos šlamštus 
pirkti ir siųsti Į Lietuvą.

Reiškia, del palaikymo 
savo pilvo galima prigau
dinėti ir išnaudoti kad ir 
doriausius darbininkus, ku
rie nepajiegdami patys pro
tauti duodasi kitiems mul
kinti akis, 

’r v
Alkana komunistų “Lais

vė”, suraminimui savęs ir 
aklų pasekėjų minios, štai 
kokius antiponus pradėjo 
giedoti: “-Tautininkų spau
da smarkiai smunka; kle

rikalų spaudai irgi juoda 
ateitis; socialistų gazietos 
tykiai slenka Į grabą. Gi 
komunistų spauda sparčiai 
kyla. Tas rodo Lietuvių 
darbininkų radikalėjimą A- 
merikoje.”

Tai kokia savęs apgaudi
nėjant! skęstančio ir bevil
čio giesmė. Jeigu ne Mas-- 
kviniai senvičiai ir ne tas 
nuolatinis sugalvojimas iš
naudoti darbininkus viso
kiomis aukomis tai “kylan
ti” komunistų spauda taip 
“aukštai” butų iškilus kad 
šiandien nei pėdsako nebū
tų galima pažinti, 

-v v
Dar visai nesenai Lietu

viški komunistai smarkiai 
agitavo savo pasekėjus dė
tis i kooperativus ir važiuo
ti i “palaimintą žemę” Ru
siją, bet staiga viskas vir
to aukštyn kojom ir “Lai
svė” paskelbė kad komuni
stų partija neleidžia savo 
nariams dėtis Į kooperati
vus ir važiuoti sovietų są
jungom

Tas daroma geru išroka- 
vimu: išvažiuoja ten patys 
akliausi skalikai, kurie čia 
labai reikalingi landžiot po 
tamsius darbininkus ir mui- 
lint akis. Tada komunistų 
kiomas čia Amerikoje pin
ga. Antra gi, Į tą “rojų” 
nuvažiavę tie apaštalai pa
mato kad ten nėra taip ge
rai, kad ten tik pragaras 
ir išbėgę iš jo atgrąsina ki 
tus tamsuolius tikėti “ro
jaus gerybėms” ir duoti ko
munistams dolarius čionai

DIDELE PAVASARIO EKSKURSIJA
Į LIETUV

Greičiausiu Pasaulyje Laivu

MAURETANIA

T. M. D. REIKALAI

DR. ŠLIUPO “HYGIENA” 
JAU ATĖJO

Iš New Yorko muitinės 
TMD. centro valdyba gavo 
pranešimą jog knygos ku
rias Dr. J. Šliupas iš Kau
no musų Draugijai siuntė 
jau yra Amerikoje. Cen
tro valdyba išpildė reika
lingus formalumus' ii- pa
siuntė, tokiu budu knygos 
tuoj bus galima nariams 
išsiuntinėti.

Jau buvo rašyta kad tai 
yra svarbus, didelis kurinis 
apie sveikatos mokslą, kas 
kiekvienam Lietuviui ir 
Lietuvei reikalinga savo 
namuose turėti.

Knyga didelė, su daug 
paveikslų parodančių žmo
gaus kūno sudėjimą.

Bet reikalinga kad TMD. 
nariai atliktų savo privalu
mus, nes kaip gali tikėtis 
tą knygą gauti.

Reikalinga kad nariai už
simokėtų už pereitus me
tus užvilktus mokesnius;

Reikalinga kad kuopų 
valdybos prisiųstų pinigus 
centro sekretoriui;

Reikalinga kad kuopos 
priduotų Centrui savo val
dybų antrašus, nes kitaip, 
senu antrašu siunčiant, ne
gaus knygų, ir nariai tu
rės ko nusiskųsti, nors tai 
ne Centro kaltė butų;

Reikalinga gauti antra
šus iš visų kuopų, nežiū
rint ar valdyba mainėsi ar 
ne ir ar antrašas senas ar 
jau naujas.

Tiktai narių užtęsimas 
savo mokesnių sumokėjimo 
trukdo Centro valdybą gau
ti naujas knygas. Jeigu at- 
liksit savo priedermę valdy
ba atliks savo.

I

EKSKURSIJA

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: Atlahtiką, Šiaurės juras .ir Baltijos juras — ir Klaipėdą!

Povilas Vasiliauskas.
“Dirvos” Administratorius, “Dirvos” Eks

kursijos vadovas.

Birželio-June 12>i
Gegužio l°mą 

iš New Yorko į Klaipėdą 
per S o u t h a m o t o n ą

Vadovauja piečiai žinomas judančių paveikslų rodytojas

D. A. T. RAČIŪNAS

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininką: 

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

1420 Howe Street, Racine, Wis
V. Sirvydas — Sekretorių;

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y
\. B. Strimaitis — Iždininka.-

G. P. O. Box 127, New York Cit)

po asmeniška priežiūra Cunard Linijos viršininko 

p. Stepono Bergen’©
šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys 
judančiuose paveiksluose p. A. T. RAČIŪNAS.

l

r Musu kitos asmeniškai vadovaujamos 
ekskursijoj:

BIRŽELIO 19 LIEPOS 8 
puikiu didlaiviu AQUITANIA.

Informacijų teikia musų agentai arba

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

1033 Chester Ave. Cleveland, O.

mrmmmimirnnTmramYmiiimnirn

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos 

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna lalkraitį "Tt- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainas.

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

Del platesnių informacijų kreipkitSs iiue adresui

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

GARSUS TREINERIS GI 
RIA PLASTERIUS

Arthur McGovern’s gim
nastikos Įstaiga yra viena 
iš garsiausių Amerikoje. 
Joje rasit būrelį pažymiau
sių šios šalies žmonių kas
dien, atliekančių savo man- 
kštymąsi po gera priežiū
ra jų treiniruotojo. Rasit 
Babe Ruth tenai kada jisai 
nemuša bolės, ir Paul Whi
teman, džiazo karalių, ir 
John Philip Sousa.

Mažai kas tėra ko Mc
Govern nežino apie subu- 
davojimą sveikatos ir mus
kulų. Todėl tai jo nuomo
nė apie Medikuotus Plas- 
terius turi būti svarbi kiek
vienam kuris niekad plas- 
terių nenaudojo ir kuris 
norėtų žinoti kaip ištikro 
jie geri yra. Jis entuzias
tiškai užgiria ir rekomen
duoja naudojimą plasterių 
suvaržymams, išsitąmpymų 
išvengimui ir skausmų pa- 
liuosavimui.

“Uždėjimas Kidney Plas- 
terio suteikė greitą paleng
vinimą iki to kad mes ga
lėjom subudavoti muskulus 
pradėjimu mankštytis”, jis 
sako apie sutvarkymą svei
katos Johnny Farrell’o, na- 
cionalio Golfo čampiono.

Didžiausia Pasaulyje Laivu
LEVIATHAN
Laivakorte išNaw Yorko iKaunairatgal

$186.00
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Dienos Klausimais Rašo Alf. Irčimas.

DEL GANDŲ APIE “PERVERSMĄ” “Leiskit iš Tėvynės....”
pEREITĄ savaitę Ameri-' 

kos spaudoje pasirodė 
žinios apie naują “pervers
mą” Lietuvoje. Vieni mu
sų laikraščiai tam patikė
jo, kiti, kurie patyrė kad 
perversmo neįvyko, pikti
nasi tuomi ir parodo dide
lį pageidavimą kad perver
smas įvyktų, nežiūrint ko- 
kion pusėn.

Kad tie gandai yra tik 
tuščias girto kokio kores
pondento išmislas (Rygoje 
sėdi vienas Lenkų girdo
mas Amerikos korespon
dentas, kuris seniau buvo 
Kaune ir gerai Lietuvą pa
žysta, net dabar gauna vi
sas reikalingas informaci
jas savo šmeižtams), štai 
ką praneša Lietuvos Pa
siuntinybė iš Washingtono 
Vasario 2 d.:

“Ryšyj su užsnienių spau
doje paskelbtomis žiniomis 
del tariamo suokalbio nu
versti Lietuvos vyriausybę 
ir štabo Viršininko Plecha
vičiaus bei kitų karininkų 
areštavimo, iš Kauno ofi
cialiai pranešama kad tose 
žiniose nėra nei vieno žo
džio teisybės.”

“Sandara” pavadina 1926 
m. Gruodžio 17 d. pervers
mą Lenkų darbu ir šį suo
kalbį (kurio nebuvo) taip
gi Lenkų darbu.

“Ar Voldemarui tikrai 
pasisekė tuo tarpu užgniau 
žti Lenkininkų suokalbį ir 
kokia po to padėtis, dar 
sunku numatyti. Viena tik 
aišku kad Voldemaras sa
vo diktatūrą dar labiau ga
lina, bet jei po šito patyri 
mo dar ir toliau bus tęsia 
ma neteisėtoji padėtis, kas 
gali laiduoti kad Lenkinin
kai, kurie po tos diktatūros 
sparnu įsigalėjo, nebandys 
ir dar kartą Lietuvos ne
priklausomybę pakasti?”

Kur čia sąmonė? Lenki
ninkai Voldemarą pasodi
no, po jo sparnu įsigalėjo, 
ir dabar patys jieško jį nu
versti?

Kokia tai šlykšti neapi- 
kanta prieš žmones kurie 
nori palaikyti Lietuvą Lie
tuviška, kurie išplėšė šalį 
iš Lenkų ir bolševikų nagų!

Ar Chicagos tautininkai; 
kurie pasižadėjo “Sandarą” 
savo pinigais palaikyti, leis 
jai tokias nesąmones raši
nėti?

Iš “Sandaros” matyt kaip 
ji trokšta kad perversmas 
įvyktų nežiūrint f kurią pu 
sę, Lenkišką, bolševikišką, 
ar klerikališką, kad tik iš
sipildytų jos geismas tauti
ninkų atstatymo nuo val
džios, kad ir kruviniausiu 
budu.

Žiūrėsim kaip “Sandara” 
papasakos jog viskas tas 
ką ji taip godžiai paskelbė 
buvo visai melas.

tų New Yorko, Pennsylva- 
nijos ir Ohio, užtenka tik 
padaryti privatinę sutartį, 
be liudininkų ir rekordų, ir 
gyventi, jeigu pilnamečiai.

Pasimesti tokiuose atsi
tikimuose sunku, nes jeigu 
vyras turi turtą, jo taip pa
imta moteris vistiek gauna 
trečią dalį ir užlaikymą jų 
vaikams, ir reikalinga di- 
vorso teisme.

Kiek Lietuva Išgeria
Per 11 mėnesių pereitą 

metą, iki Gruodžio pradžiai, 
išgerta degtinės ir spirito 
už 37,866,017 litų.

1927 m. per tą pat laiko
tarpį išgerta už 37,133,505 
litų.

1926 m. už 33,607,472 lit. 
(irgi per 11 mėnesių).

Reiškia, kas metai gėri
mas didėja, arba gal gerėja 
gyvenimo sąlygos, daugiau 
turi ko pragerti.

Galima sakyt kad 1929 m. 
bus pragerta daug mažiau, 
del - buvusio blogo derbiaus 
pereitą vasarą.

Daugiausia degtinės par- 
luota Kauno rajone, pas
kui Panevėžio, toliau Vilka
viškio, Telšių, ir Klaipėdos 
krašto. Mažiausia parduo
ta Utenos ir Tauragės ra
jonuose.

Gruodžio mėnesį iš Lie
tuvos išvažiavo į įvairias
šalis žmonių:

I Argentiną 226
Afriką 81
Braziliją 109
Kanadą 19
Kolumbiją 2
Uraguajų 64
Ameriką 89
Meksiką 3
Palestiną 5
Australiją 1
Viso 598
Per 1928 metus išvažiavo 

8,893 asmenys.
1927 m. emigravo 18,086 

asmenys, iš jų 10,523 vyrai, 
ir 7,559 moterys.
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Bolševikų Pralaimėjimai
“Vienybė” rašo: “Roche

ster, N. Y., bolševikai pra
laimėjo didelės D. L. K. Ge
dimino draugijos vadovy
bę, o Montello, Mass., nete
ko vadovybės didelėje Šv. 
Roko draugijoje. Neteko ir 
Montellos Tautiško Namo 
vadovybės”.

Tas parodo kad tautinin
kai ir katalikai turi galės, 
tik reikia noro, ir bolševi
kai bus išguiti iš visų drau
gijų, kurias jie užėmė ii' 
melžia lyg kokias karvutes.

Apsivalymas nuo bolševi
kų turi būti musų visų obal- 
siu, ir jų rojaus dienos pa
sibaigs.

MYLIU
Myliu tą saulę auksinę, 
Myliu tolimas žvaigždes, 
Myliu aušrą stebuklingą 
Ir padanges rytines.

Užtekėdama saulutė
Linksmą žinią man atneš, 
Sakys, tavoji mergelė 
Sėja žalias rūteles, 

Sakys, sėja ii' augina 
Ji darželyj gėleles, 
Ir augina ir dabina 
Savo gražias kaseles.

Atsisėdus ji prie stalo 
Rašys laišką į tave, 
Sakys, mano mylimasis, 
Laukiu tavęs pas save....

Až užgirdęs linksmus žodžius 
Nuo saulutės tekančios
Jausiuos linksmas ir laimingas 
Iš mergelės mylinčios.

Pamylėjau rytų šalį, 
Pamylėjau aš tave, 
Pamylėjau ir Lietuvą 
O, mergyte, kaip tave.

St. Repšys.

O, SVEIKI!
O, sveiki, jaunuoliai, kilniųjų idėjų, 
O, sveik, sulaukę beauštančio ryto!
Lai jaunos jus širdys nelinksta nuo vėjų,

Vedybų Įstatymas
Amerikoj, 11 valstijų pa

vėlina 12 metų mergaitėms 
ištekėti jeigu jų tėvai sutin
ka. Tiktai 24 valstijos rei
kalauja vedybų ceremoni
jų. Kitose valstijose, tarp

Lai trokšta jos grožio švelnaus, nematyto! 
Tat leiskit paspausti jums kairiąją ranką, 
Ir mylima saule kartu pasidžiaugti:
Juk mes esam broliai! Dirvos juk užtenka, 
Tik dirbkim, bu jokim! Gana dilgėms augti! 
Alytus. J. Vasiliauskas.

(Tąsa iš pereito num.)

NERIO GLĖBYJE
Jauna Rūtelė kas rytas kėlės kartu 

su saule, su veversėliais; kasdien ji ėjo 
į tamsią girią, žvalgėsi, laukė brolio par
jojant. Ne tiek ji laukė brolio, ne tiek 
pasiilgo savo brolelio, kiek bernužėlio pa
mylėto. Kasdien svajojo kaip jis atjoja, 
žodelį kalba, meiliai vilioja anapus upės 
šviesion seklyčion. Ji bus turtinga, ji bus 
laiminga.... Nei vargas vargti, nei ai
manuoti, tik bernelis jaunas mylėti, dainas 
dainuoti jai ten reikės.

Dienoms trumpėjant, naktims ilgė
jant, rudenio rytą sugryžo brolis. Sugry- 
žo sveikas karą pabaigęs, priešą sumušęs. 
J erdvią seklyčią gabeno turtus. Džiau
gės močiutė, gyrė sūnelį kad jis nežuvo, 
kad sugryžo grobį gausiausi namon par- 
nešdamas. Džiaugės Rūtelė brolio sulau
kus, narsaus karžygio, tik nerimavo, tik 
nuogąstavo kartu su juo savo bernelio ne
matydama.

“Sakyk, broleli, kaip tu kovojai, grobį 
laimėjai toli nuo musų, priešų krašte? Ar 
tau neteko jauno Gintvaldžio mūšyje ma
tyti narsiai kovojant, galvas kapojant? 
Ar jis sugryžo, ar jis parjojo? Grobio ar 
daugel jis gavo?”

“Pažinau jauną, narsų Gintvaldį, my
lėjau kaip brolį. Į mūšį kaip broliai abu 
mes lėkėm, narsiai kovojom, abu irgi gry- 
žom. Visur laimėjom, bet vieną dieną už
puolė priešas, bjaurus Totorius. Mane ap
supo, kardais kapojo. Gal bučiau žuvęs, j 
iš ten negryžęs. Kaip viesulas atūžė Gint- 
valdis narsus, susikovė su Totorių visu 
pulku. Jis vienas išvaikė didžiausi pulką, 
mane apgynė. Nors ir išvaikė, nors perga
lėjo, bet pats nusilpo, nuo žirgo puolė ir 
nebekėlė. Totorių kardas karštam mūšy
je užgavo jo krutinę. Pamažu jis silpo. 
Ant mano rankų galva jo nusviro, užgęso 
akys....”

“Sakyk, broleli, ką jis kalbėjo, keno 
jis vardą iširdamas minėjo?. ...” — grei
tai užklausė nubudus Rūtelė.

“Jis sakė, šnabždėjo, kad vieną mer
gelę karštai pamilęs, su piršliu sugryžti 
jai pasižadėjęs. ‘Sugryžt negryšiu, pirš
lio nekviesiu, pas ją nejosiu, tik aukštoj 
dausų pilaitėj jąją mylėsiu, ten aš jos lau
ksiu’, taip jis kalbėjo paskutinį kartelį. 
Norėjau klausti mergužėlės vardo, bet jis 
nutilo, lupos sustingo. Jo narsią vėlę nuo 
laužo, aukšto lauželio pasiuntėm į dausų 
šalį kartu su durnais. Su gausiu grobiu 
gryžau aš vienas skaudama širdžia. Jei 
aš žinočiau kur jo mergužėlė, jauna lak
štutė, kurioj pilaitėj, kuriam kiemelyj yra 
užaugus, didžią dali savo brolio jai atiduo
čiau. Aš ją raminčiau, aš ją paguosčiau, 
kad tik neverktų, kad neliūdėtų.”

“Nors atiduotum jai visą grobį, vis 
vien raudotų, vis vien liūdėtų jauna mer
gelė. Jo mergužėlė grobio netrokšta, tik 
širdelės mylinčios!”

Taip kalbėjo jauna Rūtelė savo grau
džias ašaras slėpdama. Nei brolis, nei se
na močiutė nepamatė jos ašarotų akių, ne
suprato jos skausmo. Nesuprato kad ji 
mylėjo narsų Gintvaldį, kad pas ją žadėjo 
jisai atjoti.

Visą naktį ji liūdėjo, nėjo gulti į klė
telę. Lauke ūžė smarkus vėjas, šniokštė 
giria. Gausų lietų nešdami tamsus debe
sys slinko ir slinko į rytus.

Niekur nerado Rūta paguodos, niekas 
jos neramino. Nei aukšta liepa, nei akme
nėlis ant kurio per naktį pavasarėlį su 
Gintvaldžiu sėdėjo. Ji verkė ir veikė. Iš
seko ašaros gailios, o širdis dar labiau 
skaudėjo. Ji nebijojo girios ošimo, nak
ties klaikumo, tiktai bijojo šviesios diene
lės, tiktai bijojo brolio, močiutės, kad jos 
ašarėlių nepamatytų, josios širdelės nesu
prastų.

Jai pasirodė kad žemai ant kranto pas 
Nerį stovi Gintvaldis, ranka jai moja. Ris
tas jo žirgas vietoj nerimsta, smilteles 
kapsto ir garsiai žvengia. Išsiilgus širdis 
laime pradžiugo. Veidai nušvito liūdin
čiai Rūtai. Lengvai ji pakilo mielo ber
nužėlio linksmai sutikti, jo per upę antrą

kartą perkelti. Nuo aukšto kalno visa už
miršus ji bėgo tiesiai prie žilvyčio laive
lio. Dar keli žingsniai, ir ji nukrito gi- 
lion srovėn į sraunų Nerį nuo aukšto kran
to.

Ir vėl sau šniokštė pašėlęs vėjas, braš
kėjo medžiai. Diena jau aušo. Kėlėsi pau
kščiai, kėlėsi žmonės, tiktai nekėlė jauna 
Rūtelė iš Nerio gelmių. Džiaugėsi žmo
nės prašvitusiu rytu, sveikino saulę. Tik 
gryčutėj po plačiomis liepų šakomis nebu
vo linksma. Sena močiutė, jaunas brole
lis šaukė Rūtą, skaisčią Rūtelę, bet jos jau 
čia nebuvo. Dausų pilaitėj, aukštoj sekly
čioj, Už balto stalo šalia Gintvaldžio jinai 
sėdėjo, žodelius meilius kalbėjo.

$ $ $
Praslinko daug metų, išnyko girios, 

tik sena liepa ant Nerio kranto tą pasaką 
žino....,
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KAS BRANGIAUSIO?
Kas širdžiai brangiausio,
Akim kas gražiausio, 
Kas lupom saldžiausio 
Ir jausmams meiliausio?

Ak kam dar ir klausti, 
Kožnas spėti gali — 
Brangiausia, saldžiausia 
Yr’ mano mergelė....

Apie ją svajojant
Širdis smarkiai plaka,
Apie ją dumojant
Mintys vienos šneka;

Kuomet ją išvystu
Akys suliepsnoja,
Lupos jauč’ saldybę
Kada ją bučiuoja....

Aš be jos nerimsta
Trumpą valandėlę — 
Taip jinai užvaldžius 
Mano širdužėlę....

Adonis.

Žmonijos Istorija
“Karaliau, žmonės neturi duonos!” — 

šaukė Francuzijos karaliui Liudvikui jo 
piliečiai.

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

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

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

“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Ar Litai ir Bonai Puls?
Socialistiški, bolševikiški 

ir katalikiški musų laikraš
čiai, priešingi dabartinei 
Lietuvos vyriausybei, skel
bia buk litai puls ir bonai 
kuriuos Amerikos Lietuviai 
pirko neteks vertės, ir vie
no laikraščio redaktorius 
net pasiskubino “gelbėt” 
bonų pirkėjus siūlydamas 
už bonus pusę sumos.

Štai kaip stovi Lietuvos 
iždas:

Per Lapkričio mėnesį iž
das turėjo ineigų 25,737,- 
597.05 litų, o išdavimų tu
rėjo 19,684,134.06.

Per vienuolika 1928 me
tų mėnesių iždas turėjo in
eigų, su 1927 metų pertek
lium, 287,883,258.33 litų, o 
išeigų buvo 234,982,551.49 
litų. Gruodžio 1 d. 1928 m. 
iždas pertekliaus turėjo 
52,900,606.84 litų.

Dabartinės valdžios prie
šai nerimsta ir rėkauja, nes 
jiems gaila kad tiek milijo
nų litų dykai stovi ir nega
li jų pagauti į savo kiše- 
nius.

“TARPININKAS”
VAIZBOS, DAILĖS. KULTŪROS 

MĖNESINIS ŽURNALAS.
Nemažiau 32 puslapių didumo, 
didelio formato, turiningas nau
dingais raštais apie Nejudomą 
Turtą, Apdraudą, Ūkius, Svei
katą; Dainos su gaidomis; Juo
kų skyrius; Pamoka Lietuvių 
kalbos; Nepaprastos įdomybės; 
Anglų kalbos skyrius, ir t. t.. 
Tokio puikaus žurnalo Lietuviai 
dar neturėjo. Tuojau užsirašy- 
kit sau ir savo giminėms.
Prenumerata metams tik $1. 

Pavienis numeris 10c.
Užsienyje §1.50 metams.

“TARPININKAS” 
332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

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

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

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

“RIMBAS”
1 Bateman Place

So. Boston, Mass.

:ŠOKIAMS 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.

'VAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 
* Istorijos — tai bendras susipažinimas 

su žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat i 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.
“Dirva” išleido šią gausiai iliustruotą 620, 
puslapių didumo knygą su dideliu pasiau- 
kavimu visuomenei, užtai kiekvienas pasi- 
stengkit ją įsigyti, nes tai yra veikalas ko
kio Lietuvių tautoje nebus išleista per ko-; 
kius dešimts ar daugiau metų.

Apdaryta audimo viršeliais, $2.25.

“DIRVOS” KNYGYNAS
6820 Superior avė, Cleveland, O.

SI 

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžio 
dažnai,esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

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

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.
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(Tąsa)

Kastys su savo vyrais tuo tarpu dir
bo savo darbus, ir Ardis su Skardžiu tan
kiai jį erzindavo:

— Na, berneli, dobilėli, kada josi pas 
savo mergelę lelijėlę? Katrą mus j pir
šlius siųsi?....

Tokia mat buvo tų laikų mada: nenu
eis jis pas ją ir nepasiims, turi būti atlik
ta visos apeigos. Kitaip vaidila jos ne
duos. Surado jai ir brolelius-gynėjus, nuo 
kurių Kastys turės ją “pavogti”, ir visas 
kitas smulkmenas senis aprūpino.

— Koks tai gražus paprotis! — pra
tarė jau Žemaitiškai Nida, po kelių savai
čių mokinimosi, kada patyrė kaip jos ve
dybos Įvyks, ir užsisvajojo: kaip ji buvo 
išvaryta, slaptai, už nekenčiamo ir neži- 
mo vyro, kuriam net nekaltybę turėjo pa
vesti, o dabar ištekės už Kasčio tokiose 
gražiose apeigose... Graži ta tauta, gra
žus tie žmonės kad taip gražiai moka gy
venimą tvarkyti....

Graži ir ta šalis kurioje tokie žmonės 
gyvena. Ir ištikro buvo graži šalis: gra
žus smiltynas pajūriu kiek akys tik neša; 
smėlis baltutė-tyra kaip miltai; gintaras 
iš jurų plaunasi; gražios pušys auga visu 
pakraščiu; girios pilnos uogų, paukščių 
čiulbančių, žvėrelių bailiai tėmijančių ką 
žmonės veikia. Toliau, aplink upeli susi
tuokę gyvena žmonės, prasikirtę girią, že
mę prasilyginę, augina sau valgomus da
lykus, gražiose ganyklose gano bandas. 
Visi linksmi, prie darbo dainuoja, turi dai
nų visokiam žygiui ir visokiam laikui.

Tokį tai įspūdį davė Nidai šita nauja 
šalis. Bet jai nubodo vienai su svetimais, 
užtai ji norėjo kuogreičiausia sulaukti ve
dybų.

Kareiviams nesulaukus vestuvių, tą 
vasarą, atėjo Kanuto įsakymas visiems 
skubėti namon, nes jis ruošia užpuolimą 
ant Norvegų. Žemaičiai pertoli laikyti ta
da kada po pat langu kilo kivirčiai su 
Norvegų karalium Olavu ir prieita prie 
karo. Iš Žemaičių jis galės naudotis ka
da tik panorės, manė sau Kanutas. Da
nai ir kiti visi kurie čia buvo palikti su
bruzdo ruoštis kelionėn.

Nidai irgi parupo: nejaugi Kastys 
gryš Danijon? Pribėgo prie jo ir klausia:

— Ar ir tu vyksi? Ar vėl mane pa
liksi? ....

— Ne, brangi, aš parvykau į savo že
mę ir iš jos niekur daugiau nesitrauksiu. 
Lai Danai gryžta ir pasakys karaliui ma
no apsisprendimą.

Nudžiugo visi Žemaičiai tą girdėda
mi, o tuo tarpu Danai krovėsi į laivus sau 
reikmenis, surinktą karaliui donį, ir sku
bėjo kelionėn.

Dar štai kas atsitinka. Kastys ir jo 
artimieji pamato kad pajūryje susituokė 
didelis pulkas vyrų, kurie ištolo artinosi 
prie jo. Tuoj jis pamatė tų vyrų prieša
kyje savo draugus milžinus....

— Mes visi liksime! — rėkė jie. — 
Mes irgi Žemaičiai, mums Danijos nerei
kia!

— Gerai, vyrai! likim savo šalelėj, už
teks čia duonos! — atsakė Kastys.

Tą pulką Ardis ir Skardis išrinko iš 
Danų tarpo. Jie irgi buvo iš Žemaičių 
pavogti vaikais esant, dabar tiedu milži
nai perbėgo pakraščiu ir išrinko: jie ėjo 
per Kanuto vyrus ir kiekvieną kalbino Že
maitiškai. Katras tik atsiminė tą kalbą ir 
žinojo kad iš čia pavogtas, kožnas sutiko 
likti. Tam jiedu sugaišo kelias dienas ir 
daug savo brolių sugrabojo.

— Tai nesupratom! Kiek jų pernai 
su Kanutu išvažiavo! — sakė Skardis.

Visi jie palinkėjo Danams geros ke
lionės ir daugiau čia plėšti neatvykti, nes 
Žemaičiai bus gatavi juos geriau sutikti.

Bet daugelis, beveik visi, kurie padė
jo Kasčiui pabėgti iš Bornholmo, kurie ne
buvo Žemaičiai, dabar iškeliavo su Da

nais, nes mat žinojo kad karuose galės pa
siplėšti.

Ir taip Žemaičių kraštas nuo Danų 
aptuštėjo ir Žemaičiai vėl patys sau tvar
kėsi, sau dirbo ir sau mantą krovė. Atsi
duso ramiai, lyg naštai nuo sprando nu
kritus.

Kastys Atranda Savo Seserį
Ruošėsi visa sritis prie vedybų, ruo

šėsi Nida ir Kastys. Abiejų jaunuolių šir
dys plakė džiaugsmu ir laukimu tos va
landos.

Tuo tarpu buvo sušauktas tos srities 
gyventojų seimas išrinkimui sau vado, ir 
Kastys tapo apšauktas viršaičiu. Jis bu
vo pastatytas į savo tėvo vietą, nes iš se
no ta šeimyna buvo vadovais karo atsiti
kime, nors nebuvo kokie didžiūnai ar ku
nigaikščiai. Visi kurie pirmu sykiu pa
matė Kasti labai juo džiaugėsi ir žinoda
mi jo gabumus, — nes svetur išmoko visų; 
karo gudrybių, — be ginčų jam vadovybę1 
atidavė.

Artinosi jų vedybų diena, ir Kastys 
vaikščiodamas savo takeliais, prisiminda
mas ką galėjo prisiminti, pradėjo nusi
minti kad nieko o nieko iš jo giminės ne
bus jo vestuvėse — nebus tėvelio jį lai
minti, nebus motinėlės jį apraudoti, nei 
brolelių išlydėti, nei seselės džiaugtis iš jo 
džiaugsmo.... Brolelių neturėjo visai; 
motinos rado tik kaulelius, tėvas anose 
dienose su kitais narsuoliais nukautas ta
po. Turėjo jis vienatinę sesutę — atmena 
ją gerai, — čia su ja augo, žaidė, bet buvo 
pavogti, juroje perskirti, nuo to nieko 
apie ją nežino: ar ji nužudyta ir įmesta 
į juras plėšikams besitąsant, ar kur išga
benta ir gyva tebėra.

— Pangute, mano Pangute, — prisi
minęs jos vardą, kurio nebuvo užmiršęs, 
atsiduso jisai: — aš sugryžau į savo šale
lę, bet kur tu esi ?....

Bet ką darysi, reikia džiaugtis ką li
kimas duoda. Juk ir pats galėjo '.būti žu
vęs, bet liko gyvas, daug įvairaus pergy
veno, nors dar ne taip daug tepragyveno, 
vos apie porą desėtkų metų praėjo nuo to 
kai iš tėvynės buvo išplėštas, ir dabar gry- 
žo ir gali vėl su savo žmonėmis laimingai 
gyventi. Ačiū likimui, netapo plėšiku, ne
dorėliu, bet gabiu kariauninku, ištikimu; 
saviems žmonėms ir dievams, ir tik to rei
kėjo žmogui anose tamsybės dienose.

❖ * *
Kasčio ir Nidos vestuvių laikotarpis 

buvo didelė šventė visai sričiai: du kiemai 
buvo išrėdyti, berželiais iškaišyti, vaini
kais iškabinėti. Dalyvavo biedni ir tur
tingi, dalyvavo narsuoliai ir paprasti žmo- 
neliai, ir visi ūžė, linksminosi, valgė, gėrė 
svotų pagamintą valgį ir midų; jaunimas 
žaidė, seniai savo pulkeliuose kalbas sakė, 
pranašystes darė; bobos vėl savo pašne
kas rezgė ir ginčijosi, ir visi turėjo kuo 
užsiimti. O milžinai broliai turėjo visus 
linksminti, nes jiedu, nors ginčijosi katras 
turės būti piršlys, tos garbės negavo kai
po nevedėliai vyrai, bet Kastys laikė juos 
svarbesniais šiose vestuvėse negu ką kitą, 
nes juk tik jiedu padarė vestuves galimu. 
Be jų nebūtų šių linksmybių buvę.

■Vestuvių dieną, Nidos namuose su
ėjusios moterys užtraukė marčių raudą, 
apgailėdamos mergystės luomo ir sunkaus 
moterystės gyvenimo. Vienos iš jauno
sios mergų raudas raudojo apie jos busin- 
čius vargelius, kitos ramino ją laime už 
padoraus ir gero vyro.

Atvažiavo į jos kiemą vežėjas su pa- 
lagu. Nuotaka nejučiomis išsivogus sėdo 
į vežimą ir keliavežis arklius šuoliais pa
leido bėgti, lyg kad nuotaka butų iš namų 
pavogta. Keli vyrai leidosi raiti vytis, bet 
“nepavijo”. Ant rubežiaus savo sodybos 
pasitiko ją pats jaunikis, su žiburiu deši
nėje rankoje, o su taure midaus kitoje, ir 
tris sykius apjojęs aplink nuotakos veži
mą, padavęs jai ugnį tarė:

— Neverk, va šventa ugnelė, saugok 
ją mano namuose.... — Davęs atsigerti 
midaus, jis pats greit gryžo namon, o ve 
žėjas su Nida atpleškėjo paskui. Kieme 
ją sutiko žmonės su šauksmais ir džiaugs
mu.

Nuotaką įvedė į Kasčio gryčią, paso
dino ant kėdės buvusios padengtos stuo
meniu. Paskui pasodino ją ant apversto 
duonkubilio, kur ją apstojusios mergaitės 
vėl dainas ir raudas dainavo. Stuomenį j 
gavo sau vežėjas už savo darbą.

Paskui merginos nuėmė jai nuo gal
vos vainiką, šukavo ir pynė plaukus, jau
nikio šeimininkė (nes jo motinos nebuvo) 
paėmus žiupsnelį plaukų augančių virš de
šinės ausies, perkišo per žiedą, nukirpo ii' 
sudegino; tą pat padarė su žiupsneliu 
plaukų virš kairėsės ausies, paskui prieš
akyje ir užpakalyje.

Pasibaigus pakirpimui, vaidila gėrė 
midaus taurę ir davė gert abiem jaunave
džiam, ir pylė ant slenksčio kaipo auką na
mų dievui. Jaunasis tąsyk sėdo pirmoj 
vietoj už stalo ir tykiai sėdėjo. Keliave
žis nešė kėdę pas ugniavietę, ten pasodi
no Nidą, numazgojo jai kojas ir su tuo 
vandeniu šlakstė patalinę, ruklėdį, svečius, 
galvijus. Jos lupas tepė medum; užrišę 
akis vedžiojo prie kiekvienų durų namuo
se liepdami spirti, ir durys atsidarydavo. 
Prie durų ant jos barstė javais ir aguono
mis, ragindami būti darbščia šeimininke 
ir laikyt ramybę, o jai nieko netruks.

Atidengus jai akis, jaunikis artinosi 
prie savo mylimosios. Vaidila gėrė midų 
davė abiem jaunavedžiam ir visiems ki
tiems; ant galo pripylęs taurę midaus me
tė ją po kojų besituokiantiems tardamas:

— Tokia yra auka nusikalusios mei
lės!

Jaunavedžiai mindžiojo taurę, o vai
dila toliau kalbėjo:

— Tegul bus tarp judviejų tikra mei
lė ir sutikimas ant amžių.. .

Gabaus vaidila mainė abiem žiedus, ir 
tuomi baigėsi surišimo apeigos, o prasidė
jo linksmoji vestuvių dalis.

(Bus daugiau)

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

'DIRVA"
6820 Superior avė. Cleveland, O.

3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose, šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose,ir atsitikimuose j visokias 
ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų j tėvus, 
vaikinų j merginas, merginų vaikinus; tarnų 
j darbdavius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi 
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas 
kits angliškas, taip, kad rašėjas skaito lietuvišką 
laišką ir mato kaip tą patį laišką reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ill., 1911, 
puslapių 393 ..............................   1.25
Ta pati drūtai apdaryta ................................. 2.00

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
1915, pusi. 95 ... :.................................... 35c

EKSTRA!

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po §1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
Nebūkit be Lietuvos žemlapio! 

Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.
(Kurie vietiniai patįs ątsiims mo

kės tik po 25c.)
REIKALAUKIT “DIRVOJE” .

"DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

“BALTIJOS ARĄ” jau 
galit gauti knygoje (du 
tomu) popieros virše
liais prisiųsdami $ 1, ar
ba $1.50 kas nori turėti 
vienoj knygoj audimo 
viršeliuose.

Bet persergstime vi
sus kad “Baltijos Aro” 
ilgai nebus; nedaug te' 
atspausdinta virš kas rei
kėjo prenumeratoriams 
išdalinti, ir tuoj šios apy
sakos neliks kaip neliko 
“Juodo Karžygio”.

Nauji “Dirvos” skai
tytojai kurie negavo pa
skaityt “Aro” pradžios, 
lai pasinaudoja proga ir 
įsigyja knygą tuojau.

Siųskit pinigus ir aiš
kų savo adresą tuojau.

Knygos išsiunčiamos 
tą pat dieną kai gauna
ma užsakymas.

NEUŽMIRŠKIT SAVIŠKIU!
“Baltijos Aras” bus tinkamiausia dovana kiekvie

nam — jaunam ir senam, vyrui ir moteriai, moksleiviui 
ir darbo žmogeliui, nes parašyta populiariška, visiems 
suprantama kalba. “Baltijos Aras” nėra tai paprasta 
apysaka, bet ISTORIŠKAS veikalas, nušviečia anų tam
sybės amžių dienas, kuomet Lietuviai dar buvo pago
nys ir kuomet ant jų puldinėjo garsiausi tų laikų šiaurės 
Skandinavai, jurų bastūnai, kurie buvo užvaldę Baltiją 
ir kaimyniškas juras ir žemes jų pakraščiais. Lietuvių 
žygiai tuose laikuose, ypač juromis, yra visai nežymus, 
tik vienas Baltijos Aras, jaunikaitis Žemaitis, pragarsi, 
bet jo dar visai jauno sparnai lieka pakertami ir nepa
siekia jis dar didesnės garbės po to kai sugryžta i 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.

--------Reikalaukit “Dirvoje” ----------
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vertės nustojo. Markė taip 
pat nusmuko. Ne vienas 
Amerikietis Lietuvis ’ nu
svilo. O ką bekalbėti apie 
musų žmones, kurie nei 
vienas maišus neturėjo pri
sikimšę jų. Ir štai nuvar
gintas, nuteriotas be pini
gų (kapitalų) kraštas tu
rėjo pradėt gyvent stačiai 
iš nieko. Tat ne tik darbi
ninkai kol kas negali pasi
girt geru gyvenimu, bet 
taip blogai kaip kai ikas mė
gina piešt nėra.

■V ▼ ▼

Pačių darbininkų, kai del 
jų politinio nusistatymo, 
esama kelių pakraipų. Vie
ni garbina, daugiausia už 
Maskvos pinigus, bolševi
kus. Šie gaivalai rodė di
desnio gyvumo esant so
cialdemokratams prie val
džios vairo. Bolševikai, kai
po akiplėšiškesni, jau buvo 
išstūmę iš darbininkų uni
jų socialistus. Pradėjo rei
kalauti staigių atmainymų 
pramonėj. Socialistinė val
džia išsigandus pataikavo. 
Šiems gaivalams Gruodžio 
17 d. apramino kraują ir 
karštas galvas. Kai kurie 
tuometinių darbininkų uni
jų vadai atsidūrė net Mas
kvoj. Matyt negryna są
žinė vertė bėgt.

Verta pažymėt kad bol- 
ševikuojantį gaivalą suda
ro daugiausia visokie išga
mos, kurie anksčiau buvo 
pasidavę Rusiškai, Lenkiš
kai Įtakai. Tai tie daugiau
sia nepatenkinti Lietuva ir 
subolševikėję. Tokie žmo
nės dar ir dabar kalba sve- 
timtautiškai. Taigi žino
kit, broliai Amerikiečiai, 
jei jūsų bolševikai renka 
aukas Lietuvos bolševikams 
tai tie pinigai daugiausia

pakliūva išgamoms. Tikrų 
Lietuvių nedaug esama bol
ševikų.

Yra nemažas skaičius ti
krai susipratusių darbinin
kų, kurie netiki bolševikų 
pliauškalams. Ypač kad jų 
dauguma patyrė patys bū
dami Rusijoj ant savo kai
lio Maskvos “rojų”. Jie 
daugiausia sudaro nuosai
kiųjų darbininkų unijas ar
ba priklauso katalikiškai 
darbo unijai, taip vadina
mai pas mus Darbo Fede
racijai, kuri savo veikimu 
taip pat nemaža blogumų 
(ydų) padarius yra.

Sukurtos darbininkų uni
jos turėjo tikslo daugiausia 

j rinkimuose i seimą balsų 
sužvejoti. Savo rinkikams, 
kaip įprasta, žadėjo gery
bių kalnus. Bet, žinoma, 
nei kalbos negalėjo būti a- 
pie Įvykinimą, nes tie pa
žadai buvo daromi visiškai 
neatsižiurint nei tautos, nei 
valstybės reikalų. Dabar 
apsiraminus krašte bergž
džiai politikierių kovai, to
kios rūšies darbininkų uni
jos nustoja reikšmės. Ben
drai, senesnės darbininkų 
unijos ištikrųjų nežiūrėjo 
savo narių reikalų, bet vai
kė ar tai Maskvos stabuką 
ar tai kokios partijos.

Pačių darbininkų tarpe 
yra nemaža apsišvietusių, 
apsiskaičiusių žmonių. Bet, 
žinoma, kaip visur, pasitai
ko visokių: girtuoklių, ne
sąžiningų, ir tt.

Darbininkai čia taip sun
kiai ir intensingai nedirba 
kaip Amerikoj. Viena, nė
ra tokios mados, o antra, 
pritingi kartais. Ypač kai 
dirba padieniui. Akordi- 
nių darbų darbininkai bijo 
sako kad perdaug juos iš 
naudoja. (Bus dar.)

Už $3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoie melams “Dirva”

Pasikorė Vaikinas
Varliai, Kamajų vai. — 

Gruodžio 26 d. prie pat kai
mo miške pasikorė vietinio 
kaimo gyventojas Navic
kas. Sakoma pasikorimo 
priežastis buvus sunkus gy
venimas. P. Kriukelis.

Gerų Arklių Kaina
Kauno policijos rezervui 

nupirkta Klaipėdos Krašte 
18 arklių. Mokėta už ark
lį po 1000—1200. litų. Gi 
oaprastų arklį Lietuvoj ga
lima pirkti už 100 litų.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Juozas Starkevičius .. Lt. 100
Kazys Seniūnas ............... 200
Anna Ankudo (Rusijoj) ..250
Vincas Lisauskas .............. 300
Jokūbas Jacevičius ....... 250
Marė Navickienė .............. 50
Juozas Nerevičius ............ 200
Elzė Jankauskienė ...... 150
Antanina Leimonienė .... 100
Ona Raudienė .................... 50
Elzė Trepečkaitė ................. 50

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra 
6820 Superior Ave.

DYKAI PATRUKUSIEMS< __________ «»
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao ®

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

tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsišvertų j lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua-

Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu- ----------- --------------- -------- _ ____- ---
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
reikale pavojingų operacijų. medikalas. Kaip greit šis medikalas esti kūne
MOKĖT NEREIKIA

medikalas. Kaip greit šis medikalas esti kūne

Kanados
Naujienos

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

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok j j. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt j| 
dėvėt? Štai yra ge-
riausis kelias, kur j jus galite dykai išmėgint, f

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

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

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

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

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

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—nakr| ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
nauja gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

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

veikia, gall but lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekanti išdėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo j| derėt. Jo vidurys yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
nesaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
u _š—-‘traukimo nuo tam tikros vietos.

"A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
besisl'nk'mo.

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

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

rodyt pats savo kaš
tais. kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

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

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

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

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

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

Dyką Išmėginimo.
Pats yputiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

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

5,000 skaitytojų galės gaut fi| išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.

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

5 kalais prašome kreiptis
1306 EAST 68TH ST.

Rand. 6729.K. E. YOCH"S
6907 Superior Ave.

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

nos tam darbui:
Vyrams

Vyrų siutai išvalyt ir 
išprosyt tik $1.40

Vyrų kelnės išvalyt ir 
išprosyt 50c

Siutas prosyt 45c 
Kelnės prosyt 20c

Moterims
Moterų fur coats išva

lyt ir išprosyt 1.50
Šilkinės dresės išvalyt 

ir išprosyt 1.50
Atneškit pataisyt ir iš
valyt. Pasipuoškit Ka
lėdoms.
Siuvame naujus siutus 
ir overkotus nupiginta 
kaina beveik iki puses 
kaip kitur. Atsiminkit.
Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

TORONTO, ONT.,
Raudonųjų “misija”. Kai 

šioj kolonijoj Lietuviai gy
vuoja čia gal nebuvo jokių 
misijų. Bet pradėjus kolo
nijai augti, musų raudonie
ji sumanė suruošti “misi
jas”, ir Sausio 19, 20 ir 21 
d. įvyko pirmos Marksizmo 
“misijos”. Tapo pakviestas 
kiaurais kišeniais “misi j o 
nierius“ Mizara iš Su v. Vai 
stijų, čia dolarių pasižve- 
joti, nes ten matyt jau ne
gauna. Mizara sakė aplan
kęs jau Braziliją, Parabva
jų, Kubą, Argentiną ir ki
tur, galiau patraukė ir čia 
pabandyt savo laimės.

Pirmą dieną Mizara tu
rėjo “misiją” apie Ameri 
kos atsiradimą, kaip ji ta
po kapitalistinė šalis, ir nu
piešė kad Amerikoje dar
bininkai tapo šunies vieto
je, ir tt. Gabaus nusiskun
dė kad marksistams Ame
rikoje nesiseka, labai įsiga
lėję klerikalai, tautininkai 
ir abelnai kapitalistai. Bu
vo paduota jam keletas už
klausimų, bet nesileido į di
desnius klausimus ir kriti 
kas, bijodamas kad nelikt 
nušvilptas, ir savo “misiją’ 
uždarė.

Antrą dieną į “misijas” 
prisigrūdo daug žmonių iš 
girsti to “misijonieriaus’ 
žodžių. Jis išsitraukė pun 
dą laikraščių iškarpų ir pa 
leido kakarinę apie Lietu
vą, kurią dergė ir prirodi 
nėjo Lietuvoje nieko gere 
nėra tik Smetona su Volde 
maru valdo šalį, kasdienę 
pjauna ir karia apsišvietu
sius žmones, ir ragino tuos 
kurie jau išvykę iš Lietuvos 
nei nesvajoti gryžti į tą bu
delių šalį. Katrie jaučiasi 
Lietuviais ištikro buvo ne
pakenčiama klausyti tokių 
nepraustaburnio pliovonių 
įpie tai ko pats nežino ir 
nevažiuoja persitikrint.

Užbaigdamas tos dienos 
“misiją” perskaitė sušau
dytų Lietuvoje padaužų lai
škus, kuriuos patys komu
nistai Brooklyno skiepe pa
sigamino, dolarių vilioji
mui; tie sušaudyti keli vy

rukai jokių laiškų atsisvei
kinimui nerašė. Klausyto
jui girdint tokius graudžius 
“einančių į kapus” laiškus 
net ašaros byra, o čia po 
akių papildoma didžiausia 
prigavystė kokią tik kuni
gai savo galybės dienose 
naudodavo. Tie padaužos 
gi dirbo sukurstymui Lietu
vos darbininkų prie nekal
to kraujo liejimo.

Mizara ir šį vakarą nesi
leido į svarbesnius klausi
mus. Prie to, vietos raudo
nukai buvo taip išmokyti 
kad sunkesnius klausimus 
uadavus, kurie “misijonie- 
riui” buvo sunku atsakyti, 
rėkdavo ir neduodavo bal
so. Raginta aukas duoti, 
ir buvo girdėti balsai kas 
daugiau kaip dolarį duos 
to vardas bus raudoname 
laikraštyje pagarsinta.

Trečią vakarą jis rietė 
apie Braziliją, Paragvajų 
Argentiną, kaip ten Lietu
viai gyvena, vargsta (ten 
jis ir dolarių negavo ir api
brizgęs parvažiavo). Gyrė
si tik kad Argentinoje Lie
tuviai daugiausia “susipra
tę” Marksizmo dvasioje, iš 
visų šalių aukščiausia ten 
Lietuviai pakilę raudonu
me.

Antroj kalbos dalyj dro- 
iė apie Toronto Lietuvių 
draugijas taip kaip vieti
niai draugučiai jam dikta 
/o. Vis gyrė savo raudoną 
;avorą ir vis prašė aukų ir 
kad rašytųsi jų laikraščius.

Dabar Toronto raudonu
kai tapo gerai prikvėpti 
Markso dvasios ir po Miza- 
ros dergenų nabagučiai su
simąstę kaip greičiau Ka
nadoj įvykdžius sovietų ro 
jų, o ypač Torontoj. Tikta 
pabaigoj Mizara negalėj 
suteikti savo raudonukams 
“palaiminimo”, nes ant sta
lo nebuvo padėta uzbono su 
vandeniu tai kalbą baigęs 
tuoj puolė prie krano van
dens atgaivinti savo gerk
lę. Už jo gražius “pamoks 
lūs”, Torontiečių raudonų
jų net delnai ištino beplo 
jant, nes kas jiems gali dau 
giau pažadėt (ir nieko ne
duot) kaip Maskvos agen
tėliai.

Lauksime kaip greit čia 
atsidarys raudonųjų rojus 
su visais Rusijoj augančiais 
vaisiais.

Girios Volungis.
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Radio?
JUMS VICTROLA RADIOLA

Victrola ir Radio krūvoje 
šis modelis $185.00.
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Vėliausio išradimo už prieinama kaina kiek
vienai šeimynai—ši VICTROLA RADIOLA 
orivalo rastis kiekvienuose namuose. Gro' 
ja Radio ir Rekordus, kada ir ka norit. Kai
na yra specialiai nupikinta pačių išdirbėjų— 
buvo $250.00, dabar tiktai $185.00. At
eikit patvs persitikrinti, daugiau nieko ne
reikia. Radiola yra vėliausio išdirbimo, gro
ja iš elektros vielų, tik reikia sujungti ir vis
kas. Nėra nieko kito šitokia žema kaina.

“Dirvos” Patarnavimas Lietuviams

“Dirvos” Krautuve
□820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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IŠVYKIT TA ŠALTĮ ■
Išvary kit 
Nuodus 
iš Savo 
Sistemos

INFLUENZOS IR PLEMONUOS
Medikaliai viršininkai visur išleido persergėjimą nuo užėjusios pastaros 
“flu” epidemijos. Jų patarimas yra niekad neužleisti persišaldymą, nes 
.as tankiai išsivysto į “flu” ir pneumoniją. Laikykit vidurius liuosus.

Motinos—geriausias būdas apsauget save ir šeimyna nūn to pavojaus 
yra naudojant kiekvienam po puoduką Bulgarian Herb Tea dusyk j savai- 
:ę, laike šių pavojingų mėnesių.

Gausios sultys iš tų šaknų, žiedu, žievių, lapų ir kitko, išgėrus karštą 
'inant gulti pagelbsti gamtai greitai prašalint šaltį ir apsaugot nuo Gripo, 
nfhienzos r Pneumonijos. Ši nuostabi Arbata išvaro nuodus iš s’stemos. 

Jeigu turėjot “flu” arba blogą šaltį, ši stebėtina Arbata apsaugos jus nuo 
naujo užpuolimo ir pagelbės sugrąžinti sveikatą.

Apsilankykit savo vaistinėje—jie nuoširdžiai rekomenduos

Bulgarian Herp Tea

REUMATIZMAS IŠEiNA
JUSU KENTĖJIMAI PASIBAIGIA

! JEWELRY and REPAIRING
Jei turit patiasymui bent kokį laikrodį, laikrodėlį arba kitus j

j ąrraždaikčius kurių kiti negali sutaisyti ateikit pas jūsų seną, pa- Į
j žystamą — Mr. GODLBERG, per 37 metus patyrusį lakrodinin- j
t ką, kuris jus pilnai užganėdins savo užtikrintu darbu. (17) j

5812 St. Clair Ave. arti E. 55th St.

xxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn

JULIA’S FLOWER SHOPPE
6120 St. Clair Ave.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

Block3274, St. Louis, Mo.
Dykai limėg-inlmui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimu*.
Vardas.......... . ..............................7.........
Adresas ................... . ....................................
Gr|žtanti krasa atneš dykai iamėg. Plapao

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Didelė krautuvė visokių gyvų gėlių del 
pokilių, vestuvių, laidotuvių ir kitų prieti
kių. Kainos žemos. Greitas patarnavimas. 
Reikale kreipkitės arba telefonuokit:

PENNSYLVANIA 1741.

Neapsirinkamai gydanti galybė tapo išrasta vieno 
mokslininko gydytojo jam pavykus ištobulinti nuostabu 
ANTI-RHEUMATIC TREATMENT, kuris sugrąžino 
sveikatą tūkstančiams kenčiančių nuo Reumatizmo. Tai 
yra moksliškai priruoštas Vaistas susidedantis iš sulčių, 
žievių vieno sveikatos medžio ir tam tikrų augalų ku
rie randasi tik šiltuose kraštuose, žinomi t’ktai jų išra
dėjui. ši stebėtina sudėtis sumaišyta sykiu su kitais 
sveikatą duodančiais dalykais, padaro šį ANTI-RHEU- 
MATIC TREATMENT, kuris pasirodė čampionas ko
vojime prieš visokius Reumatiškus skaudėjimus kūne. 
Jokis Reumatizmas nėra persenas arba perdidelis, nes 
ANTI-RHEUMATIC TREATMENT jį lengvai nuga
lės. Jūsų aštrus skausmai kurie vargino jus per daug 
metų, pradings į keletą dienų. Nėra skirtumo ką pir
miau bandėt, nes nėra nieko kas gali susilygint su mu
su ANTI-RHEUM-VHC TREATMENT, ir nėra kito to- 
k;o produkto kaip šis. Jis susideda tik iš nekenksmingų 
dalykų ir visi ji gali naudoti. Jis rekomenduojamą nuo 
.ckančių skaudėjimų: Reumatizmo, Lumbago, Sciatica, 
Gout, Uždegimo, Neuritis, Neuralgia, sustingusių rau
menų ir sąnarių, skausmo strėnose, pečiuose, skauda
mu muskulu, suirusių nervų, šalčio, netyro kraujo, vi
durių rūgimo ir tt. Visi tie skausmai bus prašalinti iš 
jūsų sistemos tuojau, ir jus tuoj atgaus't sveikatą, vil
tis ir gyvenimo malonumą. Atminkit kad musų gyvas
tis yra musų sveikas kraujas ir sveikas kūnas! Jus 
nieko nerizikuosit ir nieko neprarasit, jeigu musų AN- 
TI-RHEUMATIC TREATMENT nepagelbės jums, mes 
sugrąžinsime jūsų pinigus. Rašykit mums tuojau, ir 
kentėjimų ant visados. KAINA YRA VISAI MENKA, 
visą Gydymą.

tXX X XXXXXXXX.A.AX.AX.XX.A.XX. A. A. A. A AX A AX. J

NESIUSKIT PINIGŲ IšKALNO, tiktai iškirpkit šį skelbimą ir pri- 
siųskit 35 centus persiuntimo lėšų. Už Vaistus $3.00 užmokėsit pastoriui 
kada atneš į namus.

X

į

viską * 
Durų, •?

4- Phone Randolph 4615

i S. J. WAISVILLA & SON
| HARDWARE (Geležių Krautuvė)

Budavotojams, Painteriams ir kitokios reikmenys. Turim 
i;. kas jums reikalinga: Maliavų, Kopėčių, šepečių, Vielų
•į. Vandeninių ir Gazinių paipų, Raktų, Spynų naujų, ir sutaisom T 

senus. Garantuojam už prekes ir gerą patarnavimą. Kreipkitės $

j 1667 E. 55th St. Arti Payne Avenue |
H—i—:—I-:--:—i--:--:—i—I—I-:--:—I*-:—1—i-i—1-1

Chicago Medical Laboratory
1723 N. Kedzie Avenue Dept. 446 Chicago, IJI.

Prospect 2420

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

kuo jam. išleidžiam ir aukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohv>
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Gerk. Spragilo Kelione LIETUVON GEGU
ŽĖS MĖNESĮ

(Tąsa.)

Klausiu apie darbininkų

karo pavidalo) ir bagažas
išsirito laukan. Vagia tais 
kabliais nuo stogų stotyse

ir profesionalų užmokestį, ir visaip kitaip. Jeigu pasi-
ar čia yra skirtumas. Sa
ko: darbininkas gauna pa
prastai apie $15 Į mėnesi 
o profesionalai, daktarai, 
kiti tokie, gauna po $75 
mėnesi. Tada sakau jai: 
Tai kur gi čia lygybė? Jie 
iškilo aukščiau darbininkų 
ir sudaro savo paskirą kle- 
są, o darbininkas kaip var
go taip vargsta. Ji krypte
lėjo galvą patikrindama jog 
tas tiesa, tik užsiminė jog 
nuo uždarbio turi kožnas 
mokėti ir taksus, ir kas už
dirba daugiau tas daugiau 
taksų moka, ir vistiek jam 
mažai lieka.

Klausiu: kaip dabar visi 
gyvena, ar kas daugiau tu
ri gali geriau rėdytis, pirkt 
papuošalus, kaip paprastai 
žmogus nori? Ji sako: da
bar visi gyvena biednai, jei 
nori gali pirktis papuošalų, 
bet jų mažai yra, ir nėra iš 
ko, kožnam rupi rytojus. 
Žmonės irgi ne vienodi, sa
ko ji, vieni dasiperka ką 
geresnio, kiti prasigeria.

Jeigu bolševizmas laiky
sis, jos nuomone, Rusijoje 
visi turės susilygint.

Už 10 metų, sako ji, visi 
Rusijoje bus lygi]s: dabar 
dar vieni turi užsilikusio 
turto, turi giminių užrube- 
žyje, kurie šelpia, bet kada 
tas viskas išsibaigs visi tu
rės susilygint. Turtą į Ru
siją įvežti valia kiek tik kas 
gali ir nori, bet išvežt nie
ko nevalia, išskyrus $150.

Svetimšaliai ir Ameriko
nai gali atvažiuot kaipo ke
liauninkai pasižiūrėt ir ga
li išvažiuot, nes jie įveža ir 
palieka pinigų.

Apie jaunimą: ji pasako
jo kad jaunimas dabar tuo
kiasi, vedasi labai jauni ir 
tuoj skiriasi, nesutinka ir 
nepaiso šeimyninio gyveni
mo. Persiskyrimas labai 
lengvas. Jeigu yra vaikų 
tai tėvas turi mokėt vaikų 
auginimui ir su kita negali 
vestis nes negalės jos išlai
kyt, uždarbis toks menkas.

Biedni Rusijoje neturėjo 
ką nustot nuo revoliucijos, 
sako ji. Aš jai sakau: ant 
jų kaip buvo taip ir vėl už
sėdo valdanti klesa, ir vėl 
darbininkams reiks kada 
nors prie ponus revoliuciją 
kelt. Tą ji pripažino už tei
sybę.

Ar jus daug nustojot? už
klausiau jos. Ji atsakė jog 
daug, turėjo nuosavybės ir 
šiaip pasiturinčiai gyveno, 
dabar liko be nieko.

dėjai bagažą šalę savęs, nuo 
stogo nusileido kablys ir tu 
lieki be bagažo. Pasakojo 
kad tokiu kabliu iš vagono 
tapo išplėšta mergaitė, ir 
vienai moteriai perplėšta 
gerklė. Nėra abejonės kad 
tie stočių vagys veikia iš
vien su komisarais.

Sakau: jeigu dabar būtu
me Rusijoj ir taip kalbėtu- 
mes kaip kalbamės, jau bu
tų bėda? Žinoma, sako ji, 
jeigu kas klausytų, arba se
kiotų. O tokių yra ir sekio
jimai nesiliauja. Kožnas 
kiekvieną nužvelgia, ir rei
kia laikyt liežuvį už dantų. 
Ji tą labai aiškiai pati paro
dė kada užvedžiau kalbą.

Ji pasakojo kad dabar 
i Rusijoj labai daug kas ken
čia, sėdi kalėjimuose, ir 
daugybė buvo sušaudyta 
tik už menką prasitarimą 
ko nors jeigu kas nugirdo.

Laikraščiai, sako, tegali 
rašyt komunistiškai, kny
gos tik komunistiškos, ir 
poetai tegali dainuoti apie 
proletarą, garbina proleta
rą, aukština jį, giria darbą 
ir viską kas darbininkiška.

Nupasakojo kad Ameri
koj darbininkai labai kan
kinami, šaudomi, žudomi ir 
komunistiška spauda var
žoma. Kada išpasakojau 
kaip ištikro yra ji net neno
rėjo tikėt: jos kaip ir visų 
tenai, nuomonė išdirbta tik 
komunistiškos spaudos, ki
tokio žodžio negirdi, o vi
sas mėgiamiausias raudo
nųjų laikraščių užsiėmimas 
tai rašymas visokiausių ne
būtų baisybių apie Ameri
ką ir apie peklišką darbi
ninkų gyvenimą joje.

Komunistams svarbu su
kelti neapikantą prieš A- 
meriką, kad visi tylėtų ir 
mokėtų mokestis sukėlimui 
Amerikoj proletaro revoliu
cijos. Pasakiau kad Ame
rikoj pilna komunistiškų 
laikraščių, kad laisvai gali 
mitinguoti bile tik nesiims 
ginklo eiti ką nors žudyti, 
ir tt., ir ji iš to stebėjosi.

Rusijoje šįmet derlius la
bai prastas, pasakojo mo
teris. Pietinėse dalyse nie
ko, bet šiaurėn tai visai ne
bus javų nei sėklai.

Parvažiavus galės papa
sakot kitiems, bet kam? tu
ri laikyt liežuvį prikandus.

Su ja kalbėjau kelis sy
kius susieidamas ir vėl at
sitraukdamas, nes visa die
na kelionės. Ji kalbėjo ir 
Vokiškai ir Francuziškai.

St. Bergen
Maloniausias oras, ramiau-

Akrono Naujienos
Teatras ir balius. Ger

biami Akroniečiai ir apie- 
lin'kės Lietuviai ir Lietuvai
tės, jeigu norit matyt gra
žias komedijas galit matyti 
tiktai už 50 centų. Atvyk
sta artistai iš Clevelando ir 
šio šeštadienio vakare, Va
sario 9 d., salėj 772 Ray
mond st., suvaidins dvi la
bai gražias komedijas, “Ne
sipriešink” ir “Poni Tipsė 
ir Panelė Pipsė”. Bus ir 
kitokių paįvairinimų, gra- 

[ži jauna mergaitė pašoks 
sios juros, puikiausia gamta — klasiškų šokių. Po vaidini- 
tai Gegužės mėnesį. Lietuva mo bus šokiai prie 
tuo laiku buna pilname savo i Lietuviškų muzikantų.

į ŠĮ linksmą vakarą rengia 
ĮSLA. 354-ta kuopa.

Publika prašoma ateiti 
anksčiau, nuo 6:30 vai. va
kare, jeigu nori viską ma
tyti. J. Ramoška.

Smulkios žinelės
Čia yra dar viena Lietu

vių pašalpinė draugija ša
lip pirmiau minėtų, vardu 
“Laisvė”, kuri sakoma ne
gales ilgai laikytis, turės 
likviduoti ar prisidėti prie 
kokios centralinės organi
zacijos.

Iš biznierių M. Janickas 
su sunum užlaikė' gazolino 
ir aliejaus stotį.

Čia gyvuoja Lietuvių mu
zikantų būrelis iš šių ypa
tų: Janickų sunai, Vasiliau
skas su savo sunum ir K. 
Jurevičius. Jie groja iri m woosteT'Ave.“ Akron, o 
Lietuvių parengtuose vaka- ■ Telefonas Main 5807 
ruošė. | -

Pereitame “Dirvos” num. f?
iskverbė klaida hnvn na.

gerų

gražume: jos sodai žydi, lau
kai žaliuoja, paukščiai gieda — 
viskas žavete žavi kiekvieną 
širdį, traukte traukia ten' tuos 
kurie gyvena toli nuo savo tė
vų šalelės. Kad pamatyti visą 
tą didingą Lietuvos pavasario 
grožę, kad turėti progos ja pil
nai ’ pasidžiaugti reikia keliauti 
ten. nevėliau Gegužės pirmos 
dienos.

Cunard 
kursiją Į 
pasaulyje 
nia, išplaukiančiu iš 
ko Geugužčs (May) 
kursijos organizatorium ir va
du yra žinomas judančių pavei
kslų ėmėjas ir rodytojas A. T. 
Račiūnas. Jis vežasi su savim 
visas mašinas, kuriomis nuims 
judančius paveikslus šios eks
kursijos kelionės, ekskursantų 
linksmus laikus laive ir Lietu- 

o taipgi puikius pačios 
Lietuvos vaizdus. Tuos visus ■" 
paveikslus p. Račiūnas rodys ' 
ne tik laive bet ir po visa Ame- ... _ -------- ------
riką, taip kad ne tik šios eks- [ *5SkYer°g klaida,,, buvo pa
ir ursi jos dalyviai' matys patys 
save paveiksluose, bet dar jų 
giminės ir pažystami, su ku-į 
riais nėra progos asmeniškai j 
susitikti, pamatys juos gyvus Į ,v. —-----------
Račiūno rodomose po Ameriką j E°davičiaus, bent prisi- 
filmose.

Greta 
kursijai ___
ja siunčia vieną savo viršinin-1 
kų, Steponą Bergen, kuriam, 
kaipo tikram Lietuviui, musų 
keleivių reikalai yra gerai ži- į 
neimi. Vadinasi, dedama visos 
pastangos kad šios ekskursijos 
keleiviai butų pilnai patenkin
ti visais žvilgsniais.

A. T. Račiūnas dabar kėliau- i 
ja po Ameriką rodydamas ju- j 
dančius paveikslus, tat kurie | 
mano pavasarį keliauti Lietu
von gali gauti iš jo paties pa
aiškinimų apie šią ekskursiją, i

laiko jo skelbtų obalsių,— 
“Mokslas yra laimė, darbi
ninkai, mokinkimes.”

Kurie tik išgali stengia
si mokint savo vaikus. Taip 
p. Sketriai leidžia savo sū
nų į Carnegie Institutą 
Pittsburge, jis mokosi or- 
laivinės inžinierystės.

Vinco Darulio sūnūs ir 
duktė pabaigė high school, 
vaikas žada mokintis inži
nierystės. Jo sesuo Adelė 
lanko high school.

M. Jociaus sūnūs Alfon
sas lanko high school, taip 
pat Matikonių dukterys, 
Janickų sūnūs ir Vertelių 
duktė Stella, ji net gavo 
garbės liudymą už gerą 
mokinimąsi ir gerą užsilai
kymą.

High school lanko Mar- 
tinkonių sunai, Igno Puišio 
dukterys ir Jurgio Roko 
sūnūs Pranas.

Keliautojas.

Traukia Į Suvalkiją
Šiaurės Lietuvoje, kaip 

žinome, padėtis bloga. Yra 
vietų kur jau dabar trūks
ta duonos ir bulvių. Tas 
skaudžiai paliečia ūkinin
kus, dar labiau darbininkus.

Daug darbininkų gryžo

kę vasaros darbams. Pa
sitaiko kad Latvių darbi
ninkai jieškodami darbo 
atvyksta pas mus. Suval
kijoj yra kiek kitaip, ūki
ninkai tarnautojus samdo. 
Tą nugirdę, šiaurės Lietu- ? 
vos darbininkai “emigruo-

voje,

Linija 
Lietuvą 
didlaiviu

ruošia eks- 
greičiausiu I

Maureta- , 
New Yor-j 

1 d. Eks-

sakyta kad rūbų siuvyklą 
turi B. Versiackas, o turi 
būti J. Versiackas.

Čia Lietuviai nors nusto
ję savo vado ir geradario

Vagystė Rusijoj išsiplati
nus netikėtinai labai. Va
gonais traukiniu važiuojant 
žmogus turi sergėtis kad ne 
tik daiktų netektum bet ir 
gyvasties. Žulikai taip įsi-

Kelionės laiku matėm di
delius Vokiečių industrijos 
centrus, Dortmundą ir ki
tus, pervažiavom per gar
sų Ruhro klonį kur visi ge
ležiniai fabrikai, kur karo 
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gabėję savo amate kad jei laiku buvo gaminama 
tik spėjo pamatyti bagažą' nuolės ir kitkas.
tai jau ir ne tavo. Einant | Vakare davažiavom 
traukiniui, jeigu tik langas gijos rubežiaus, kur tą

Bei-
Ru-

praviras (vagonai tokios sę moterį sulaikė, nes ji ne- 
mados kad per langus ba- turėjo Belgiškos vizos. Nu- 
gažus iškelia, arba tiesiog sigando ir manė kad reiks 
iš kamarėlių durys į lauką) gryžt visą kelią j Berliną. 
ir traukiniui ateinant Į sto-' Patariau gryžti per upę Į 
tį arba išeinant, durys pra- Vokiečių parubežinį mies- 
sivėrė, ant bagažo užkrito tą Koelną, ten ras Belgijos 
keturiais nagais kablys (in- konsulą ir gaus vizą.

AKRONIEČIU ŽINIAI
LIETUVIŠKI REKORDAI F •«r

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

PRENUMERATOS
Keno pasibaigia prenumerata už 

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

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

S. Rodavičia

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

Mrs. Winslows 
Syrup

Feem-miat

p. Račiūno, šiai eks- 
prižiurėt Cunard Lini-

ood

KRAFT^CHEESE

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

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

SPORTININKŲ VEIKIMO.

O-Įldar

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.

Liuosuotojas 
Vidurių kurį 
Kramtoma 
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUS1T TIK MĖTŲ

Pagelbingas nuo 
Reumatišku
Skausmu, 

Strėnų Dieglio, Neuralgijos.
Dargana ir sniegas; 

lietus ir purvynas; šal
tai šiurpulingas šlapu
mas _ tas viskas ateina 
kartu su blogu oru vė
lyvo Rudens ir Žiemos. 
Ir su tokiu oru kartu 
ateina daugelis nesvei
kumų Sąnariuose, Mus

kuluose ir Nervuose. Ar jus prisirengę apsisaugoti nuo 
Muskulų Gėlimo ir Skaudėjimo, kurie paeina nuo sun

i kaus darbo ir išstatymo savęs oro P"™'™™: -j sa- Visuomet laikykite bonką PAIN-EXPELLL.-U J sa 
vo vaistų šėputčje. Ji rasite tenai tuome‘da‘ ’"^Ne
prireiks. Su pirmu skausmo įdurimu - VEIKITL L 
trinkite gerai skaudamas vietas su PAIN-EXP^.LLL 
RIU. Skubus palengvininmas yra už
tikrintas. Tikrai susilauksite malonios 
šilumos ir sustiprinimo .pajautimų.

Savo turiniu brangi ir įdomi knygute 
įdedama kiekvienam PAIN-EXPEL- 
LERIO pakelyje, — kurioje išaiškina
ma naudojimas visokiuose atsitikimuo
se šito šeimyninio linimcnto^kuriuomi 
naudojosi per suvirs pusę šimtmečio 
daugelis ir jums žinomų žmonių. _ Į 

Taipgi geras nuo Kosuliu, Galvos Skaųaė- i 
įimu, Skausmų Krutinėję, Dantų Skaudėjimo I, 

‘Mažesne bonka 35c. Didesnė—70c. f
'The LeĖom/cyles tyf~' (

F.Ad. RICHTER. Szr C&.l 
BERRY AND SOUTH FIFTH CTS. J 

BROOKLYN

$ $

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

iš Latvijos, kur buvo išvy-lja” į Suvalkiją. “L.U.”

Tiktai, už Kainą
AJ J.

Bakano Duonos
Telefonas kainuoja visai pigiai ir jis yra labai rei

kalingas. Jus galit turėti savo namuose telefoną 
ir jis kasdien kainuos tiktai tiek kiek mažas baka- 
nėlis duonos.

Už mažiau negu 10 centą j dieną, arba tikrai sa
kant, už S2.75 į mėnesį, jus galit turėt telefono pa
tarnavimą savo namuose, kuriuo galit už tą pat kai
ną šaukti 65 sykius per mėnesį.

Jus galit prisimint žiemos naktį kuomet turit iš- 
■eit i šalti ir vaikščiot krautuvė iš krautuvės jieš- 
kant telefono.

Nekainuoja nei cento Įdėjimas telefono Į jūsų 
namus. Jus mokat už jį kai naudojat, mėnuo po 
mėnesio.

Pašaukit MAin 9900 šiandien ir užsakyki! telefo
ną į savo namus. '

Koletas skirtingų kainų už namų telefoną.
Keturių partijų linija kainuoja $2.75 

(65 sykiai per mėnesį)
Dviejų partijų linija kainuoja $3.75 

(75 sykiai per mėnesį)
Vienos partijos linija kainuoja $5.00 

(100 sykių par .mėnesį)

The Ohio Bell Telephone Company

Ž

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOG RAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

aunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
estuvių paveikslus gaus vieną didelį pui

ki] spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi
no paprastai traukiamų fotografijų.

Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa
darome puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų.

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

Telefonas Randolph 3535 —

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

Dr. Smedley, garsus Specialistas 
su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
skilvio ir vidurių negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendrų.

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

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

Dr. C. W. Smedley, Specialistas sileiskit> nes mus>U laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos.

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokių užkreyiamų ligų privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikraį 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.Nedėldieniaū nuo 10 iki 1.
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Birutės Duonkcpyklos Bend- 24 iki 28 d. Clevelande atsibus Nori S centu. Tramvajų

SPORTAS

rovės metinis susirinkimas at
sibus Vasario 13 d., penktadie
nio vakare, 7:30 vai., Lietuviu 
salėje, šėrininkai visi malonė
kite dalyvauti, nes turim daug 
svarbių dalykų aptart ir išrinkt 
naujų valdybą šiems metams.

Vald.

DAINININKAI! štai gera 
proga visiems Lietuviams cho
rų dainininkams pasirodyti di
delėje publikoje gražioje mies
to auditorijoje Įvairių tautų iš
dirbinių parodoje, kurioje ir 
Lietuviai dalyvaus ir vieną va
karą turės savo programą.

Organizuojama , milžiniškas 
choras, repeticija Įvyksta šio 
penktadienio vakare, bažnytinėj 
salėj (Vasario 8 d.). Visi kas 
tik dainuojat arba dainuodavo! 
choruose kviečiami atsilankyti 
į repeticiją apie 8 vai. vakare.

Komisija.

“Baltijos Arą” galit atsiimti 
visi vietiniai kurie užsirašėt, 
nes paštu nebus siunčiamas. 
Taipgi galit gauti kas tik no
rit tą apysaką, kolei dar jų tu
rime. Kaina už dvi knygas $1.

Suv. Valstijų mokslininkų kon
vencija, kurioje dalyvaus apie 
17,000 delegatų ir svečių.

Darbai Clevelande. Pirmas 
šių metų pusmetis žada būti la
bai geras darbų atžvilgiu, ge
resnis negu kada buvo praėju
sių dešimties metų bėgiu, sako 
Clevelando Komercijos butas 
savo raporte. Savo žinias re
mia surinktomis iš 100 žymiau
sių Clevelando dirbtuvių statis
tikomis.

Tose 100 dirbtuvių Sausio 
mėnesį dirba 81,298 darbinin
kai, arba 2,430 daugiau negu 
Gruodžio mėnesį,' ir apie 5,000 
daugiau nebu buvo Spalių mė
nesį 1928' m.

Tarp tų 100 dirbtuvių įs
kaityta ir automobilių bei jų 
dalių ir reikmenų dirbtuvės, 
kuriose bendrai dirba 19,536 
darbininkai ir jose vis imama 
daugiau į darbus.

Algos beveik, visose tose dir
btuvėse liko tos pačios kaip bu
vo, dvi dirbtuvės pakėlė algas 
ir viena numažins šį mėnesį.

Už šimto metų! Kurie pilie-

kpmpanija Clevelande nori iš- 
siprovoti iš miesto tarybos lei
sti jai imti po 8 centus nuo va
žinėjančių žmonių.

Vyskupas prieš bibliją. Cle
velando vyskupas Schrembs iš
sireiškė priešingumą sumany
mui įvesti valstijoje įstatymą 
kad viešose mokyklose kas ry
tas mokiniams butų perskaity
ta keli punktai iš biblijos. Jis! 
sako: “Mano nuomone šitokis 
užmetimas tokios ar kitokios 
religijos- žmonėms ko jie ne
nori yrą pų-ięšjnga konstituci
jai.” . ■

Nusišovė. W. Kirkpatrick, 
48 m., nuo W. 123 st., supykęs 
kam žmona palaiko dukters pu
sę su kuria jis susibarė, grie
bęs revolverį peršovė savo pa
čią ir pats nubėgęs į skiepą 
nusišovė.

Lietuvių Diena. Paminėjimui 
11 metų Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių sekmadienį, 
Vasario 17 d., Lietuvių salėje 
ruošiama prakalbos ir okncer- 
tas. Darbas varoma katalikų 
draugijų sąryšio iniciativa.

Jau rašosi į “Dirvos” Eks-, 
kursiją pasažieriai. Pradėjo ra
šytis tokie kurie nėra Ameri
kos piliečiais. Jie jau rūpina
si apie savo gryžimo popierius 
ir siunčia savo aplikacijas per 
“Dirvos” Agentūrą. Jie tikrai 
bus viskuo aprūpinti.

Nelaukit ir jus nieko, ateikit 
atsinešdami savo mažiukus pa
veikslėlius, viską kitą agentūra 
atliks.

Kurie nesat Amerikos pilie
čiai ir norėsit gryžti, pradėkit 
rūpintis apie gryžimo leidimą. 
Tuo tarpu galėsit parašyt į 
Lietuvą atsiųsti jūsų metrikus 
Lietuviško paso gavimui, ir 
palengva išsirengsit.

Laivakortė į abu galu iš New 
Yorko iki Kauno ir atgal kai
nuoja $186 (trečia klesa).

čiai nori būti saugus ir nešiotis 
kišeniuose pinigus be baimės 
atėmimo, palaukit 2029 metų, 
tai yra už 100 metų nuo dabar. 
Tada, kaip sako vienas Meto
distų kunigas, kriminalistai iš
nyks. Bet jų išnaikinimui rei
kės mokslininkams dikčiai pa
dirbėti, ne kitaip. ' Reikalinga 
bus gerinti žmonių veislę ir 
silpnapročius bei palinkusius į 
blogumą vyrus ir moteris ste
rilizuoti kad jie neveistų sau 
panašių gaivalų.

Tai bus svečių! Clevelando 
miesto auditorija išnuomuota 
įvariomfs konvencijoms kurios 
bendrai sutrauks į Clevelandą 
nemažiau 135,000 svečių 1929 
metų bėgiu, kurie padarys biz
nio už apie $8,000,000.

Bus 99 įvairių konvencijų, iš 
kurių 4 užrašytos jau 1930 ir 
4 1931 metams.

Paskiausia buvus kelių bū
da votojų konvencija pereitą 
savaitę sutraukė 30,000 svečiu.

Valstijos iždininkas rezigna
vo. Ohio valstijos iždininkas 
Buckley teismo atrastas kaltu 
davinėjime bravorams žinių a- 
pie valdžios agentų pasiryžimą 
juose kratas daryti. Guberna
torius Cooper privertė iždinin
ką rezignuoti iš vietos, kaipo 
netinkantį užimti valdišką vie
tą už tokius darbus.

Sapnai apie “sausumą”. Cle
velando policijos vadas Graul 
pareiškė jog jis dės pastangas 
padaryti miestą sausiausiu už 
visus kitus miestus šioje ša
lyje. Pastaru laiku buvo kilęs 
skandalas kada vienas protes- 
tonų kunigas įrodė jog miestas 
pilnas slaptų ir viešų gėryklų, 
o policija snaudžia.

Gal tik tada pasiseks padary
ti Clevelandą “sausu” kada pi
liečiai viską išgers. .. .

Zigfield Muzikale Nau
jenybė Ohio Teatre

Hupmcbile automobilius da
rys Clevelande. Detroito Hup- 
mobile automobilių kompanija 
nupirko Clevelande esančias 
Chandler automobilių dirbtu
ves ir sulaikę išdirbimą Chand
ler automobilių, dirbs Hupmo- 
bile mašinas apie $1,000 ver
tės. Taigi nors Clevelandas 
netenka vieno savo žinomo au
tomobilio išdirbystės, tuomi ne
sumažėja darbai, bet priešin
gai, dar padidės, nes darbas 
prie naujų automobilių bus už
vesta smarkiau negu buvo.

Dešimts metų atgal Cleve
lande buvo 11 automobilių iš- 
dirbysčių, dabar likę tik kelios. 
Buvo dirbama Rollins, Winton, 
Ferris, Cleveland, Royal
rists ir Templar autombiliai, 
kurių dabar neišdirbama.

Sausio mėnesį šįmet automo
biliais gatvėse užmušta tiktai i 
8 ypatos, kuomet pernai per' 
Sausio mėnesį užmušta 19, c, 
baigiant pereitus metus, Gruo
džio mėnesį, užmušta 24.

Prasta žiema. Clevelando pa
prastiems darbininkams šį žie
ma yra bloga: šalta, bet mažai 
sniego ir tas pats greitai nu
tirpsta, ir jie neturi gana dar
bo. Tokiu budu apie 6,000 pa
prastų darbininkų negauna ga
na uždarbio. Kiti darbai kur 
jie galėtų dirbti irgi neina del 
žiemos oro.

Sniegas yra dangaus dovana 
dykai, vaikams pasivažinėti ro
gutėmis, bet miestui sniego nu
valymas pačiame centre atsiei
na po $40.00 už colį. Detroite 
kainuoja po $50.00 ir $60.00
už colį, kaip surinktos žinios 

Tou-' parodo.
Jau šįmet Clevelande už va

lymą sniego išmokėta 530,000.

“The Three Musketeers” su Dennis
, King Vadovaujamo] Rolėj ir 

kitais žymiais aktoriais.
Vieno tik paskelbimo jog Florenz 

Zigfield perstatys vieną iš savo žy
miausių dalykų Ohio Teatre, užten 
ka užpildymui šio gražaus teatro 
iki durti. Pirmadieni, Vasario 11 d , 
prasidės perstatymas Mr. Zigfield’s 
gražiausio dalyko, “The Three Mus
keteers” su Dennis King vadovau
jamo] rolėj.

“The Three Musketeers” yra skir
tingas nuo kitų Zigfield’o dalykų. 
Tai yra puošni, iškilminga operetė 
iš laikų Liudviko XIII, Wm. Antho
ny McGuire’s modernizuotas daly-
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kas iš Dūmo garsios apysakos.
Ta ypatinga Durno apysaka žin

geidžiai išvystoma medikalėj ko 
medijoj ir dainuojama puikiais bal
sais artistu ir didelio išlavinto cho
ro, muzika Rudolfo Friml.

JACK SHARKEY FLORIDOJ
Musų galiūnas šarkis-žukau- 

skas jau apsigyveno Floridoj 
i.- ten ruošiasi prie kumštynių 
su Striblingu Vasario 27 d. Jis 
žaidžia golfą.

Kada Šarkis ten nuvyko jis 
buvo sutiktas nepaprastai iš
kilmingai ir trukšmingai, toli 
geriau negu Stribling, nors šis 
yra pietinių valstijų žmogus.

Jįe ruošiasi prie kulmštynių 
Miami mieste, kur yra didelė 
arena ir tikimasi didelės pub
likos, ypač aristokratijos, ku
ri ten žiemavoja.

Vasario 1 d. Šarkis gavo pro
gą pasimatyt su Striblingu, nes 
ten buvo kitos kumštynės ir jie 
abu dalyvavo kaipo žiūrėtojai.

Juos abu perstatė publikai iš 
ringės, ir publika Šarkį daug 
trukšmingiau sveikino negu 
Striblingą.

“Linksma jus imatyti”, tarė 
Šarkis paduodamas Striblingui 
ranką.

Po pasisveikinimo, Šarkis 
permetęs akim savo oponentą 
prieš išlipant iš ringės pasakė: 
“Pasimatysim vėliau”.

“Ką tai reiškia vėliau?” pa
klausė Striblingas.

Tai reiškė Vasario 27 d.
Jack Dempsey tvarko šitų 

kumštynių eigą.

NAUJAS SMARKUS VOKIE
TIS

Nesenai iš Vokietijos atva
žiavo kumštorius Max Schme- 
ling, kuris smarkumu ir išvai
zda labai panašus į Jack Demp
sey. Vasario 1 d. jis turėjo 
pirmas žymias kumštynes su 
Clevelandiečiu Risko, kurį su
mušė devintame raunde.

Jo pasirodymas tokiu smar
kiu sujudino' visus sporto ra
šytojus ir sAko kad jis išmuš 
visus kurie dabar tarp sunkių
jų kumštininkų randasi: Šarkį 
ir kitus.

PAJIEŠKOJIMAS
Antanina Vercinskaitė, pajieškiu 

"savo pusbrolio Bernasiaus Barkaus
ko, sūnaus Vinco, gyvenusio Mak- 
niunų dvare, Merkinės v., ir. 1908 ni. 
išvykusią Amerikon.

Prašau atsiliepti arba kas apie ji 
žino pranešti, už ką busiu dėkinga.

Antanina Vercinskaitė
Aytus, Jezno gatvė (Daugininkaičio 
namas) Lithuania

Teofilė Veriinskaitė pajieškau . sa
va tėvo Juozo Radzevičiaus, kilusio 
iš Radunų, 35 kilometrai nuo Varė
nos, 190G m. gyveno Alytuje ir tais 
metais pasiliuosavęs iš kariumenės 
išvažiavo Amerikon. Prašau atsi
liepti arba žinančių pranešti, už ką 
prisiųsiu gražią rankų darbo dova
nėle.

Teofilė Vercinskaitė
Alytus, Jezno gatvė (Daugininkaičio 
namas) Lithuania.

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

šviesa ir kiti parankamai. Viršu
je. $15 menesiui.

ANT RENDOS
Geras ir pigus kambariu Lietu

vių šeimynoj, prie St. Clair karo. 
Kreipkitės 8813 Empire avė.

NAMkl NAMAI
2 šeimynų, 6 kambariai, netoli 

Superior, ant E. 90 st. Nesą ron
dos $90. Pirmas mortgage $6,000. 
Kaina pardavimui $8,500.

8 kambarių 1 šeimynos, 2 gara- 
džiai, ant Piermont avė., netoli E. 
105 st. Kaina $9,500. Mainysim 
Į Intus ar 2 šeimynų namą.

2 storai ir 2 suites po 5 kamb. 
ant Wade. Park avė., netoli E. 89 
st. Kaina $16,000. Mainysim ant 
2 šeimynų namo.

130 akrų ūkė netoli miesto, ^r’.e 
grysto kelo, geri budinkai, sodas, 
daug gyvulių. Kaina $12,500. Gal 
mainyšim ant namo jei tiks.
L V. MITCHELL 6820 Superior av.

Main 0755 ’

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

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

Kviečiame Lietuviu1: atsilankyti 
į šią patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

ATEIKIT IR TAPYKIT Į
i Š;

The Spanyc & Reich Co’s.
PERORGANIZAVIMO IŠPARDAVIMAS 

VIS DAR TĘSIASI
Da'bar yra jūsų proga 'sutaupyti — kaip niekad 

kitados nepasitaikė!

Visas Sandelis Vaikų Siutų ir Overkotų
parsiduoda puse kainos

H $9.95 SIUTAI ir $4 98 311.95 SIUTAI ir $7 48 
OVERKOTAI ‘ OVERKOTAI

2 kainos | kainos
ii I I
ii CITITAT i>- ee A Q Vienas pundas Vaikų Trum- |
i! OVEKKOTAl $6'48 '“"““T $2.50 |
i? ii- Mieros 16, 17. 18

2 kainos , Vertės iki $15.00.

.. Kainos numuštos 1-4, 1-3, 1-2 ir daugiau ant visų
Vyrų Siutų, Overkotų, Skrybėlių ir Reikmenų.

ij The Spanye & Reich Co. t
IĮ 7002 Superior avė. kampas Giddings Read

Schmeling dabar stovi eilėje j 
gerųjų kumštininkų ir turės Į 
progos pasidaužyti su laimėto- Į 
j u Paulino-Christne r Vasario 
22 dienos kumštynėse ir šar- 
kio-Striblingo- kumštynėse va
sario 27 d. šis jaunas Vokietis 
sveria 185 svarus, Risko 190.

Ne tik imtynėse bet ir bok
se ringę užvaldo svetimtaučiai, 
ateiviai arba ateivių vaikai.

Pirmiau kumštynės buvo iš
imtinai Airių rankose, bet da
bar jau štai kas Amerikoje į 
žymiausių kumštininkų eilėse j 
skamba:

Jack Sharkey — Lietuvis, j 
Johnny Risko — Bohemas; Į 
Paulino Uzcudun — Ispanas, j 
Schmeling — Vokietis;
Hansen — Danas;
Kiti beveik visi antraeiliai, į 

nors tarp jų yra visokių tautų
boksininkų.

REIKALINGA MERGINA
Reikalaujam merginos arba mote

ries prižiūrėjimui metų amžiaus kū
dikio. Valgis ir vieta. Kreipkitės 
1322 E. 81 St. (prie Superior avė.) 
Lietuvių šeimynoj.

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

HARRY WOLFSON
1199 Addison Road

Užlaiko didelę krautuvę gro’erių, 
vaisių, daržovių ir kitų žalumynų: 
duonos, pieno, saldainių ir rūkymo. 
Speciales miltu kainos numažintos 

net iki 90c už 25 svarų maišą.

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

1465 E. 65th St.

Pasinaudokit Gerumu
Turiu mainose (angliakasyklose) 

gerų pigių namų. Parduosiu arba 
mainysiu j namą arba lotą Cleve
lande. Kas darys su manim bizni 
tam' darbas kasyklose užtikrintas.

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

B. Rakauskas
6712 WADE PARK AVE.

Pennsylvania 1481

įsteigta 1881
John Jacoby & Son

Dry Goods 
Vyriškos Drapanos 

7036-7038 Superior Ave.

MR. GENOFF
SHOE REPAIRING

4727 Payne Avenue
Sutaiso senus avalus ir pagerina 

naujus. Turi visokių avalams reik
menų. Kainos pigios, greitas pa
tarnavimas. Lietuvių senas pažys
tamas. Ateikit vėl. (8)

REAL RESTAURANT
5205 St. Clair Avenue

Gaminame visokius Amerikoniš
kus ii- Europiškus valgius. Daug 
slcaniau ir pigiau galite pavalgyti. 
Lietuviai, ateikite! (6)

PARSIDUODA
Dailus storas, groseriai, saldai

nis ir minkšti gėrimai. Geroje Lie
tuvių kolonijoje, prie lietuvių sa
lės. Parduosime pigiai. Priežastis 
nesveikata. (6)

JOS. KALAKAUSKAS
1310 Russell Road.

Į; Tel- CHerry 2370 f
į P. J. KERŠIS į
j; baigęs Teisių Mokyklą Cumber- v 
X land Universitete, darbuojas su X 
-Į- Teisių Ofisu advokato £
t Anderson & Marriott J 
* 308 Engineers Bldg, x 
-j- kur su visais teisių reikalais X 
T Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T 
X Rusai draugai kreipdamiesi tu- X 
J rėš teisingą patarnavimą.
•<«*H-W^M'^*2**}‘*J’*H’-!-H**I**>*>K**!’*!*‘J*<*

Lietuviai, Naudokitės 
Išdirbimu Produktų

Cyclopedia Angliškoj kalboj kaip 
daryt RECEPTUS, kas yra peln’n- 
gas užsiėmimas ir išsidirbsit patys 
savo produktus pardavimui. šioje 
knygoje randasi suvirs 200 formu- 
lų (Receptų) specialiai surinktu, 
taipgi prekybos sekretai ir išdirbi
nio procesai Įvairiems dalykams, 
kaip tai Toiletų, Medikalų, Maisto, 
Gėrimų, automobilių reikmenų, ypač 
automobilių savininkams preparatas 
kaip su painte gazolino važinėt 50 
mylių.

Kožnas receptas su prekybos in
formacijomis in nurodymais kaip tą 
produktą išdirbti, kaip sudėti ir kur 
gauti tam reikalingą medegą.

Lietuviai mokanti nors kiek Ang
liškai atras sau pelningu užsiėmimu 
išdirbdami patys sau produktus.

Knyga tiktai $5.00.
UNEED BUSINESS SERVICE 
P. O. Box 279, Back Bay Station 

Boston, Mass.

“Taip tikrai naujas...
......... ..  V 1 t » '

Ar ne puikus? Ne, aš negavau jį Kalėdoms 
ar gimtadieniui. Nusipirkau pats, iš savo 
sutaupytų pinigų. Ir dar aš turiu daugiau 
pinigų banke, ir dar daugiau susitaupysiu. 
Aš pradėjau taupymą mokykloje kuomet bu
vau trečiame skyriuje ir pinigai nuolat auga. 
Tėvas užmoka man už nupjovimą žolės; mo
tina už parnešimą iš krautuvės reikmenų; ir 
aš per du metu išnešioju po namus laikraš
čius. šis dviratis man bus labai naudingas 
laikraščių išvežiojinie.”

Incorporated 
(Sadetig for <Mngs - 

in the Citig of" Cleveland-
..PUBLIC SQUARE -- -

Taupymų Sąskaita Kiekvienam Amžiui


