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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SUGRIAUTA KELI
MIESTAI

Santiago, Čili (Pietų A- 
meri-ka). — Gruodžio 1 d.Steubenville, O. — Per 

keletą mėnesių nedirbus, 
atsidarys geležies dirbtuvė 
nuo Gruodžio 10 d. ir dar-‘ teiktuose užmušta apie 300 
ban paims 900 darbininkų. ' žmonių, 257 sunkiai sužeis-

Bluefield, W. Va. — Po 
kasyklos eksplozijos netoli 
čia, užmušta septyni darbi
ninkai kurie tuo tarpu kr. 
sykloje buvo. Po 18 valan-

užėjus dideliam žemės dre
bėjimui Talca ir Chile dis-

ta, 2,000 sužeista lengviau,

du jieškojimo išimta jų la
vonai. ' <

Clevelande apie Gruodžio 
15 d. pradės dirbti kuomet 
atsidarys Gotfredson' Truck 
Co. dirbtuvė ant Taft avė. 
prie E. 129th st. Darbinin
kų bus paimta apie 300.

Ta dirbtuvė nedirbo per 
18 mėnesių. Kuomet 1920 
m. pirmu sykiu atsidarė ji 
turėjo 900 darbininkų.

Ambridge, Pa. Byers Co. 
ruošiasi statyt didelę dirb
tuvę geležies dūdų liejimo, 
kuri kainuos apie $20,000,- 
000. Ši kompanija yra vie
na iš didžiausių ir geriau
sių tos rūšies išdirbysčių. 
Ji turi vieną dirbtuvę Ohio 
valstijoj.

Ant Neville salos Ohio 
upėj tekančioj pro Pitts- 
burgą, bus statoma nauja 
koksu, cemento ir geležies 
liejimo išdirbystė, $10,000.- 
000 vertės. Reiškia Pitts- 
burgas gaus dvi naujas di
deles išdirbystes.

ir apie 20,000 liko be pa
stogės. Tada ir Constitu- 
cion miestai išgriauti.

Nukentėjusių gelbėjimui 
nuvyko Raudonojo Kry
žiaus atstovai ir pasiųsta 
kariumenė saugojimui ap
leistų namų nuo plėšikų.

Kituose miesteliuose ir 
kaimuose nukentėjo mažai, 
bet daug liko be pastogių.

_________ I
RENGIASI VALYT KE

LIUS NUO SNIEGO
Trisdešimts šešiose vals

tijose šioje šalyje kur žie
mos metu buna sniego, ruo
šiamasi prie didelio darbo 
— užlaikymo kelių liuosų i 
nuo sniego, kad butų gali-1 
ma jais kuopilniausia nau
dotis ir nenukentėti ekono
miniai. Apskaitliu oi a m a 
jog praleidus per kelis di
delio sniego mėnesius kelių 
valymui $5,425,000 ant 122.- 
000 mylių kelių, bus naudos 
bent už $50,000,000.

KOMUNISTŲ BRUZDĖ
JIMAS CHINIJOJ

Pekinas. — Nacionalistų 
valdžiai grąsina iš dviejų 
frontų, vienoj pusėj neri
maujanti karo vadai ir ka
reiviai, kitoj komunistų su
agituoti darbininkai. Per
eitais metais Įvairių šakų 
darbininkai buvo sugrupuo
ti i unijas, bet buvo apslo- 
pinti. Dabar jie vėl kelia
si ir išstato Nankino val
džią keblion padėtim Tai
gi Chinijoje vėl susidaro 
trys didelės srovės: darbi
ninkų, karo vadų ir val
džios, kurios pradės tarp 
savęs kariauti.

MEKSIKOS PREZIDEN
TO ĮVESDINIMAS

Mexico. — Šis miestas tu
rėjo didelę dviejų dienų iš
kilmę Lapk. 30 ir Gr. 1 d. 
iš priežasties Įvesdinimo 
naujo prezidento. Prezi
dentas Emilio Portes Gil 
užima vietą laikinai iki po 
metų laiko bus išrinktas 
kitas. Jis užima vietą nu
žudyto naujai išrinkto pre
zidento Obregono, kuris bu
vo nušautas pereitą vasa
rą, dar neužėmęs savo vie
tos.

DAR NORI SUVAR- 
ŽYT ATEIVYBŲ

Washigton. — Suv. Val
stijų Darbo Sekretorius Ja
mes J. Davis pateikė laiš
kus Senato, ir Atstovų Bu
to imigracijos ' komitetams 
ragindamas pravesti naują 
Įstatymą, dar daugiau su
varžanti ateivybę.

Pastaru laiku aukščiau
sio teismo išsprendimas jog 
svetimšaliai gali, pasinau
dodami laikino Įvažiavimo 
Įstatymu, įvažiuoti iš Ka- 

jnados, sako Davis, atidaro 
iduris visuotinam veržimui- 
si Į šią šalį svetimšalių ne 
tik iš Kanados ir Meksikos, 
bet ir iš Europos.

Sulyg 1921 metų įstaty
mo, ateivis gali įvažiuoti į 
šią šalį pusei metų, sake 
Davis. Per pusę metų jis 
gali užsidirbti gana ir gryž- 
ti, o po to vėl lieka teisėtas 
įvažiavimui kaipo “laiki
nas” svečias.

Davis nori užkirti kelią 
svetimšalių pasinaudojimui 
darbais, kad vietos darbi
ninkams užtektų darbo.

NUSIŽUDYMAI ŠOKI
MU dš LANGU

Newy Yorke labiausia mė
giamas nusižudymo būdas 

i pasirodo yra šokimas iš au
kštų budinkų langų. Spa
lių mėnesio bėgiu New Yor
ko srityje buvo 64 nusižu
dymai, 25 iš jų moteris. Iš 
to skaičiaus 24 saužudystės 
buvo iššokimu iš langų; iš 
tų buvo 14 moterų kurios 
taip nusižudė. Sekantis di
džiausias nusižudymo bū
das buvo nusinuodijimas 
gazu. Nuo to mirė 23.

14 ŽUVO ORLAIVYJE
Rio Janeiro, Brazilija.— 

Sutiktuvėse vieno iš žy
miausių Brazilijos lakiniu 
staiga pavirto lindėsiu kai 
vienas didelis orlaivis su 
14 žmonių nukrito i upę ir 
visi pasažieriai prigėrė. Su 
jais prigėrė ir vienas naras 
kuomet jis pasinėrė į van
denį lavonų jieškoti ir oro 
dūdos neveikė.

Žinios iš Lietuvos
Sportas. ir paskraidyti. Tokių nar-
Teismas, skandalinė chroni- šuolių atsirado daugiau 50!

ka, aferos.

Rašo X. X.

šiais metais, kaip ir vi
suomet, musų nenuilstamas 
Vaičiūnas dramos sezono 
pradžiai patiekė naują vei
kalą, “Stabai ir Žmonės”. 
Kaip kiti jo veikalai ir šis 
sulaukė iš publikos pusės 
pritarimo. Fabula paimta 
iš šių laikų. Įdomi, gyva. 
Ypač gražus lengvi dialogai 
bei komiškos situacijos ver
čia žiūrėtoją sekti vaidini
mą su įtempimu. Iš artis
tų reikia pažymėti Stepo
naitį, vyriausią veikėją, p. 
Rymaitę, Kubertavičių ir 
k. Po ilgo nebuvimo, vai
dino Glinskis, vienas se
niausių musų dramos ar
tistų.

Nesenai įvykusiose mo- 
torciklių lenktynėse trum

piems atstumams pastatyta 
keli nauji Lietuvos rekor
dai. Bendrai, su tais mo- 

Itorcikliais tikra nelaimė.

Kristiansund, Norvegija. 
Medžio dirbtuvėj kilus gai
srui sudegė 4 darbininkai 
ir keletas sužeista.

Lokautas nesibaigia. Vo
kietijoj, Ruhro plieno dar
bų srityje, 220,000 darbi
ninkų išmetimas iš darbo 
ir nesusitaikymas užtemdė 
visus kitus Vokietijos gy
venimo nuotikius. Valdžia 
deda pastangas privesti su
sitaikymą darbininkų su 
darbdaviais, bet darbdaviai 
nenusileidžia. Taikymo de
rybos perkeliama i Berli- 
ną.

DEMOKRATAI JAU TU
RI PREZIDENTĄ 

1932 METAMS
Nors pralaimėdama, De

mokratų partija nenustoja 
vilties. Ohio Valstijoj, Cu
yahoga apskrityje, Demo
kratai jau pradėjo bruzdė
ti su tikslu nominuoti 1932 
metais kandidatu Į prezi
dentus savo partijoje Cleve- 
landieti Newton D. Baker. 
Jis dabar yra 57 metų am
žiaus, laike Wilsono buvo 
karo sekretorium. Dauge
lis mano kad Baker butų 
logiškiausias kandidatas Į 
prezidentus ir butų pastū
mėjas Wilsono idealų.

PUODININKYSTĖS Iš- 
BYSTĖS JUNGIASI

Alliance, O. — Dvide
šimts rytinės Ohio valstijos 
nepriklausomų puodininky
stės dirbtuvių jungiasi Į 
vieną milžinišką korpora
ciją, kurios bendras kapi
talas sudarys $25,000,000.

Tos dirbtuvės randasi de
šimtyje Ohio valstijos mie
stų.

Anglijoje valdžia duoda 
bedarbių pašalpą. To pri
silaiko ir Airija. Bet štai 
koks padaryta patvarky
mas Airijoj: jeigu darbi
ninkas pavaromas iš darbo 
už rūkymą, negaus bedar
bio pašalpos per pirmas 
tris savaites.

ŠMUGELNINKŲ ŠAUDY
MAS

Niagara Falls, N. Y. — 
Ontario ežere Suv. Valsti
jų pakraščio sargybinis lai
velis besivydamas ir šaudy
damas degtinės šmugelnin- 
kus iš Kanados, nušovė vie
ną garsų butlegerį. Jo pa- 
gelbininkas sužeistas.

Šis sugavimas yra tiktai 
retas prietikis, nes eina ne
paprastai didelis šmugelia- 
vimas Kanados svaiginan
čių gėrimų Į šią šąli.

KIRS MOTERŲ GALVAS
Francuzijoj keturios mo

terys laukia mirties po gui- 
lotinu arba galvos kirtimo 
mašina. Jos papildė žmog
žudystės: viena nužudė sa
vo vyrą išgavimui jo gyvas
ties apdraudos; kita, Ser
bė, pagrobė ir nužudė sve
timą mergaitę; kita nudū
rė savo posūni; ketvirta 
pasmaugė savo posūni.

MASKVOJ ŠILTINĖ
Maskvoj siaučia šiltinė. 

Serga keliolika šimtų žmo
nių ir desėtkais miršta kas
dien.

Užsimušė 5 lakūnai. Te
xas valstijoj netoli Spur nu
krito orlaivis ir užsimušė 
penki žmonės. Orlaivis su
degė

DIDELI PASAŽIERINIAI 
LĖKTUVAI

Chicago. — Vokietis or
laivių hudavotojas Antho
ny Fokker, kuris nuo .1911 
metų paleido į orą 11,000 
lėktuvų, ruošia milžinišką 
monoplaną su 32 vietomis, 
kuriuo pradės vežioti pa- 
sažierius tarp New Yorko 
ir San Francisco, skersai 
Amerikos kontinentą. Or
laivis kelionę atliks Į 36 va
landas.

Pirmą orlaivį pabudavo-
jus, bus kas mėnuo budi- 
vojama po du tekiu pat, ir 
bus plečiama oro linijos.

IŠLIKO GYVA — GAVO 
$750,000

Londonas. — Vienas An
glas mirdamas Paryžiuje 
paliko tūlai Maybrick, jau 
senai moteriai, $750.000. Ji 
40 metų atgal buvo nuteis
ta pakorimui už nunuodiji: 
mą Anglijoj savo vyro, bet 
mirties bausmė buvo pakei
sta amžinu kalėjimu. Išbu
vus kalėjime 15 metų ji ta
po paleista ir atvyko į Suv. 
Valstijas. Ką senė veiks 
su tiek pinigų....

AVIACIJOS INDUSTRI
JA AUGA

Chicago. — Orlaivių iš
dirbinio industrija Suvieny
tose Valstijose pakilo pa- 

' stebėtinai žymiai. Išsykio 
ji kilo taip kaip orlaivis tik 
ką pradedantis nuo žemės 
keltis — visai mažai, bet 
dabar jau pasiekė didelį au
kštumą.

Chicagoj atsidaro orlai- 
vininkystės paroda, kurioj 

l dalyvauja 95 nuošimčiai vi
sų šios šalies orlaivių išdir- 
bėjų. Parodos rengėjai sa
ko jog iš sulyginamai nežy
mios per keliolika metų, or- 

| laivininkystė pastarais ke
liais metais pakilo tiek jog 
1928 metais išdirbta virš 
4.000 visokių tipu orlaiviu 
už $28,000,000.

Pranašaujama jog 1929 
metais bus išdirbta 12,000 
lėktuvų už suvirs $100.000,- 
000.

Anglijos karalius randa
si mirties patale. Serga 
apie trys savaitės. Laukia
ma jo mirties bile dieną.

25 METAI ORLAIVIŲ LE- 
KIOJIMO.

Gruodžio 17 d. sueina 25 
metai kaip du vyrai, Orvil
le ir Wilbur Wright, bro
liai, pirmu kartu pasikėlė 
spėka varomu lėktuvu nuo 
žemės, tuo budu suteikda
mi žmonijai sparnus. Kas 
dabar ore dedas visi žinom, 
ačiū tam kad jiedu pasidrą
sino įtaisyti į orlaivį moto
rą ir sparnus ir pabandyti 
tuo budu lekioti oru. Iki 
to, per daugybę metų,-buvo; 
visokiu kitokių bandymų 
ore laikytis.

Broliai Wright bus vai
šinami oficialiai Washing
tone Gruodžio 12, 13 ir 14 
d. Per visą šalį bus minė
jimai jų atsiekimo, o Day- 
tone, Ohio, kur jiedu gyve
na ir savo bandymus darė, 
bus Gruodžio 17 d. didelės 
iškilmės.

Nemažos reikšmės musų 
kultūriniame (meno pasau
lyje) gyvenime įvyktis tai 
Įsteigimas Lietuvos Filhar
monijos Draugijos — įkūri
mas didelio simfonijos or
kestro, ne visai tiksliai ta
riant smuikų orkestro, nors 
jame yra ir dūdų.

Pirmas tos draugijo? 
simfonijos orkestro 65 žmo
nių koncertas Įvyko Lapk. 
2 d. Solo dainavo, prita
riant orkestrui, operos dai
nininkė Grigaitienė. Orkes
trą vedė specialiai pakvies
tas ir Suomijos muzike., 
profesorius Kajanus. Pub
lika su atsidėjimu klausė to 
milžiniško orkestro, kuris 
savo uždavinį atliko paten
kinamai.

■ Nėra tos dienos kad kas ne- 
isusikultų ar sprandą nenu- 
'sisuktų. Nesenai rastas ke
lyje, netoli Jonavos, stu- 

1 dentas Šveikauskas su mo- 
torcikliu užsimušęs.

Dviratininkai taip pat 
[ lenktyniavo. Gal kiek sen- 
I sacijos padarė pasirodymas 
į ant dviračio garsaus Lietu
voj bėgiko Petraičio. Bet 
pasirodo jog atbėgti lenkty
nėse pirmu ir turėti tame 

; rekordus nereiškia dvira- I „. Tciu atvažiuoti pirmu. Ir 
jam, vargšui, ilgos kojos 
nieko nepadėjo: teko 3—4 
vietos.

Vinča, tiek trukšmo pri- 
I daręs Lietuvoj ir tarp Ame
rikiečių, dar Kaune. Ma
tyt sveiksta; po paskutinių, 
kumštynių viena ranka bu
vo kiek sužeista.

15 * *
Nelauktas teismo spren

dimas velionies Noreikos 
byloj buvo sukėlęs visuo
menėje nemažą audrą. By
la dabar vyriausio tribuno
lo grąžinta išnaujo teis
mui svarstyti. Pats kalti
ninkas Kap. Okulič-Kaza- 
rinas paleistas iš kariume- 
nės. Taip pat vienas gynė
jas, pulk. Laskevičius, pa
leistas iš kariumenės.

, Kaune, nesenai apigardos 
! teisme buvo nagrinėjama 
didelė miškų byla. Byloj

Jau pasibaigė meno pa- buvo įpainiotas Francuzijos 
rodą dailininko Mockevi- pilietis, Lietuvos dvarinin- 
čiaus ir skulptoriaus Zika- kas Suarelis. Jis savo miš- 
ro. Mockevičius nuolatos kus išnuomavo vienai ben- 
gyvena saulėtoj Italijoj. Jis drovei. Su pagalba miškų 
lyg koks svečias užklydo į žinybos kai kurių valdinin-
Lietuvą. Užtai nestebėtina kų darė apgavystes.
kad jo paveiksluose vyrau-j Ryšyj su pagarsėjusia če- 
ja motivas — žydrus sau- ' kių afera (padirbtais če-

Neteko $50,000,000. New 
Yorke mirė milijonierius 
Ryan, kuris paliko savo sū
nui tik pora perlo sagučių, 
už tai kad sūnūs 1917 me
tais labai išbarė savo tėvą 
ir priešinosi jo vedyboms 
su antra moteria, 12 dienų 
po mirties pirmosios, to sū
naus motinos. ' Vaikui bu
tų turėję tekti $50,000,000.

t lutos Italijos dangus, mir- 
įtos, žydinčios citrinos, vai-i 
zdingos apgriuvusios kolo-1 
nos, rūmai... . Nors jis tu-1 
ri nemaža ir Lietuvos vai
zdų nutapęs. Dabar ku
riam laikui vyksta tėviš-' 

jkėn, prie Panevėžio, ir ne-j 
| ri nupaišyti eilę paveikslui 
j vaizduojančių Lietuvos ru- 
įdenį, žiemą.

C:

i
Dabar kiek iš sporto gy

venimo. Bendrai, šį rude
nį sporto gyvenimas silp
nėja. Vienas iš didesnių 
įvykių tai aviacijos šventė. 
Oras pasitaikė gražus ir 
šventė gerai pavyko. La
kūnai rodė įvairias ore 
‘štukas’: vartėsi, darė ‘mir
ties kilpas’, gąsdino žmones 
turinčius nelabai stiprius 
nervus. Norintieji galėjo

kiais išimta netoli 200,000 
litų) Lietuvos Banke, vy
riausias to banko knygve- 
dis Liandsbergis buvo su
imtas ir pasodintas į kalė
jimą. Dabar keturių di
džiulių Lietuvos bankų dė
ka už užstatą paleistas iš 
kalėjimo, šis netikėtas tų 
bankų tarpininkavimas iš
šaukė nemaža visuomenėj 
nusistebėjimo ir spėlioji
mų. Pati byla bus netru
kus nagrinėjama teisme.

Nesenai sučiupta didelė 
gauja Kaune, kuri padarė 
100 vagysčių. Dalis gaujos 
dirbo provincijoje, dalis 
Kaune. Vogtus daiktus ir 
ginklus slėpdavo Kauno 
tvirtovės griuvėsiuose. Vo
gdavo brangenybes, bet ne
atsisakydavo nuo smulkių 
daiktų.
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.

Degtinės konspirat orių 
tardymas pasibaigė. Fede- 
ralis teismas atmetė skun
dus prieš 44 Įtartus degti
nės šmugelystėje, tarp ku
rių buvo ir keliolika polici
jos aukštesnių narių. Jie 
paleisti nuo tolesnių tardy
mų neprirodžius jų tikro 
dalyvumo toje konspiraci
joje.

Miesto majoras Kline pa
reiškė jog jis neatstatydins 
iš vietų nei vieno buvusių 
Įtartų policijos narių, nes 
tardymai heprirodė jų kon
spiracijos dalyviais.

Visi liudymai ir prirodi- 
nėjimai kad North Side po
licija varė šmugelystę deg
tine ir kad maži pardavėjai 
turėjo iš policijos pirkti jei 
norėjo bizni varyti, nuėjo 
niekais.

lavono, kas rodė jog ban
dyta padegti namą kad la
vonas sudegtų. Senio pa
ti, kuri su juo negyveno, 
klausinėjama pasakė jogei 
senį lankė John Blymire iš 
York. Suimtas jis ir jau
nas 14 metų vaikiščias, ku
ris prisipažino jog jiedu nu
ėję senį užmušė.

Redakcijos Atsakymas.— 
B. Grambai. — Jau pora 
pranešimų tilpo apie SLA 
3-čio Apskričio vakarą, to
dėl tamistos ilgo aprašymo 
negalime sunaudoti. Pra
šome patiekti trumpesnių 
žinių iš SLA. kuopų gyve
nimo.

Nusižudė. Allegheny ap
skrityje pirmadienĮ nusi
žudė du vyrai. Vienas dar
bininkas iš American Sheet 
and Tin Plate Co. nusišo
vė eidamas ant Florence 
avė., palikdamas savo dūk- 
terei raštelį jog “daugiau 
taip negali gyventi”. Jo 
žmona mirė metai laiko at
gal.

Ant 3 Overlook st., ras
ta lovoje lavonas vieno 62 
metų senio, su peršauta 
galva. Jis rankoj turėjo 
revolverį.

Du suimti. York, Pa. — 
Suaug§s . vyras ir vienas 
vaikas suimta sąryšyje su 
nužudymu ir sudeginimu 
vieno 59 metų senio, kurio 
apdegintas lavonas rasta 
jo namuose apleistame už
kampyje netoli M t. Airy.

Mulo žvengimas privedė 
kaimynus prie atidengime 
žudystės. Kaimynai paty
rę kad mulas nešertas nu
ėjo į vidų ir rado to žmo
gaus lavoną. Jo galvoje 
kelios skylės, virvėm surai
šiota kojos ir rankos. Ka- 
rosinu sumankytas ir ap
degęs blariketas rasta šalę

Parsiduoda Pittsburge
Grosernė ir saldžių ir kar
čių gėrimų krautuvė. Par
siduoda pigiai iš priežas
ties važiavimo Į Lietuvą. 
Biznis išdirbtas per 15 me
tų. Kaina visai pigi.

Kreipkitės skubiai: 
2229 Forbes street 

Pittsburgh, Pa.

AKRON, OHIO

Lenyktyniavimas. Į S. 
L. A. 198-tą kuopą, likusią 
bolševikų kontrolėj, Įsira
šė šiose dienose keturi nau
ji nariai, o į naujai susida
riusią rimtesniųjų žmonių 
354-tą kuopą Įsirašė septy
ni nauji nariai.

Akroniečiai džiaugiasi te 
nauja kuopa, nes joje na
riai nėra bolševikų išnau
dojami, bolševikams nėr? 
ten vietos. Kuopos mitin
gai esti trumpi, malonus, 
draugiški. Ne veltui kuo
pa didėja. Kas kita bolše 
vikų kuopoje: ten mitinga1’ 
prasideda nuo ryto ir ler 
muojasi per visą dieną; jit 
'.ako pamokslus, renka au 
kas, lenda visiems Į akis su 
savo raudona literatūra, c 
;ų moterėlių pliovonės ta' 
tik bėgk ausis užsikišęs. Ži 
noma, ne visos jos tokios 
bet užtenka tų kurios tail 
elgiasi.

Tik stebėtina kad Į tr 
raudoną kuopą įsirašė tu 
las rodos dar buvęs net pa 
rapijos komiteto narys si 
savo žmona; jis kas nedėl 
dienis lankydavo bažnyčia, 
ir buvo geras Lietuvos my 
lėtojas; dabar turės klau 
syt bolševikų niekinimų vis 
ko kas Lietuviška. Kai: 
greitai žmonės keičiasi: i- 
kataliko pastojo “draugu 
žiu”. Keliautojas

išbėgiojo, nes ir amatninkai 
ir perdėtiniai namus palikę 
ar išmainę ant nuosavybių 
kituose miestuose.

Reikia paminėti kad Lie
tuviams nusikratyti save 
naštos kasyklose pagelbėjo 
St. Rodavičia ir B. Rakaus
kas, kurie teisingai patar
nauja ir tarpininkauja ap
sikeitimuose. Dauguma ii 
svetimtaučių nori daryti 
biznį su tais Clevelando 
agentais.

Thomas Gyventojas.
šalčiai. Pabaigoj Lapk

ričio Thomas apielinkėj už
stojo šalčiai ir daug pri
snigo.

Senas šio miesto gyven
tojas Kazys Mikėnas pirk' 
Clevelande namą. Jų, su 
nuą Alfonsas ..dabar gyvena 
Chicagoj, dirba banke. Pa
vasarį žada apsigyvent Cle
velande pas tėvus. Name 
pardavime tarpininkavo B. 
Rakauskas.

Iš Detroito pas savo tė
vus . pasiviešėti sugryžo J 
Milkintas ir Marė Balčiū
naitė. Pinavijas.

kti ateinančiam metus ge
rą draugą, laikraštį, o kaip tik $3. 
tik toks draugas galima 
turėti pasiskiriant “Dirvą”,!
kuri bus jums mylimiausias 
kelrodis.

Girios Volungis.

LAIŠKAS
IŠ VILNIAUS

KRAŠTO

Sustabdo nugaros 
skaudėjimus

THOMAS, W. VA.

Retkarčiais “Dirvoj” pa
sirodo trumpų žinučių iš ši
tos kalnuotos angliakasyk- 
lų srities.

Prieš 1922 metus šioje 
kolonijoje buvo gana daug 
Lietuvių — apie 100 šeimy 
nu, o dar kiek buvo pavie
nių. Bet dabar beliko vi 
sai mažai, vos galėtum pri- 
skaityt iki poros tuzinų 
Lietuvių šeimynų.

Kodėl taip Lietuviai iš 
nyko? Dėlto kad čia ang
liakasiai turėjo ilgas kovas 
su kasyklų savininkais. — 
streikavo ir streikas likosi 
pralaimėtas. Lietuviai la
bai mažai kas streiklaužia- 
vo, o kada streikas likosi 
sulaužytas tai aišku kad li
ko labai prasta darbininkų 
padėtis: mokestis nukapo
jo iki žemiausio laipsnio, ir 
Lietuviai nenorėdami būti 
vergais bėgo kitur laimės 
j ieškoti. Nėra ko stebėtis 
kad paprasti darbininkai

TORONTO, CANADA

Musų kolonijos gyvavi 
imi s. Pažvelgus j Lietuvių 
gyvenimą šioje kolonijoje 
galima sakyt ji gerai gy 
vuoja. Beveik visi Lietu 
viai susiorganizavę į drau 
gijas kokia kuriam patin 
ka, o jų čia yra visokių 
Veikia Lietuvos Sūnų ii 
Dukterų draugija, prorge- 
siviška; yra Šv. Jono drau
gija, pašalpinė; Jaunime 
cuopelė; Literatūros drau
gija, komunistinė. Yra, dai 
ir penkta, kuri bus bene 
tvirčiausia ir skaitlingiau 
šio, tai alučio mėgėjų drau 
govė. Ji daugiausia ir at 
sižymi. Kas šeštadienis ii 
sekmadienis rengiami ba 
liai, šokiai, maskaradai ii 
kitokios pramogos tų pa 
minėtų draugijų, bet nema
žai savo pramogų paruošk 
ir alučio draugovė. Beveil: 
kiekvienoje Lietuvių stu- 
boje eina alučio mėgėjų po 
sėdžiai, ir iš to Lietuviu 
vis turi ką naujo.

Nepersenai alučio mėgė 
jai perstatė gerą juokų vei 
kalelį, kurio ir šiandien Lie
tuviai nepamiršta. Lapkri
čio 17 d. ir vėl gerą dramą 
sulošė; reikėjo policijos h 
gydytojų artistams į pagal
bą. Po programo vienas 
Žymus artistas norėjo va
žiuoti į New Yorką su savo 
komedijomis, bet apsiliko, 
kadangi jo artistė per vai
dinimą, iš neatsargumo,' bu
vo gerai apdaužyta. Be 
alučio tokių komedijų nebu 
tų. Dabar gi Toronto Lie
tuviai tankiai ir įdomių da
lyku mato.

Žodžiu sakant, mes' čia 
gyvuojam, užiam, tarškam 
tas gyvas ar ne, kas girtas 
ar blavas. Bet reiktų apsi
žvalgyti ar tokie apsiėjimai 
atneš skaisčią ar tamsią 
ateitį. Reiktų suprasti kad 
ne girtuoklystė žmonėms 
laimę duoda bet kulturini- 
masi, burimasi į vienmin- 
tiškas draugijas, skaitymas 
knygų ir laikraščių. Kurie 
tuo užsiima nesipeša, ne
patenka šaltojon ir neken
čia kūniškų žaizdų.

Laikas pagalvoti pasirin-

Jurgis Andriuškevičius 
Brooklyn, N. Y., prisiuntė 
sekantį laišką gautą nuo 
vieno gyventojo po Len
kais :

“Pas mus kartais pasiro
do Plečkaičio tarnai su sa
vo laikraščiu ‘Pirmyn’. Ne
rašysiu daug apie Plečkai
tį, nes jo asmeniškai nepa
žystu, bet kelis jo padėjė
jus pažystu, pasižymi tuo 
kad šnipinėja Lenkams ir 
išduoda Lietuvius Lenkų 
policijai. Pas mus tie va
dinami ‘emigrantai’ neap
kenčiami ir jie žmonėse jo
kio pasisekimo neturi. Vai
kšto jie pulkeliais, pasipuo
šę Lenkų uniformose, tan
kiai matyt degtinę ir alutį 
traukiant.

“Kaip klausiate ar tol: 
Lietuvos rubežius tai tik 7 
kilometrai iki jo. Vilniun 
nuo musų bus 80 kilomet
rų.

“Iš Amerikos laikraščių, 
kaip klausiate kas daugiau 
patinka šalip ‘Vienybės’, tai 
daugiausia ‘Dirva’, bet įdo
mus ir ‘Amerikos Lietuvis’. 
Labai ačiū kad taip gausiai 
siunčiate mano vardu laik
raščių, aš visus perskaitau 
:r duotu kaimynams skal
yti. Jei nebūtų tamistai 
kriaudos tai prašau mar 
iųsti ‘Dirvą’. Ir gal kar
ais pas jus yra kokių se 
ių nereikalingų knygų, ga 
kokią prisiųstumet, daba: 
Igais rudenio vakarais pa 

sunaudotume mokslu ir ga 
daugiau rastume mųsų šir
dims atsparumo prieš mu 
sų slėgėjos Lenkus.

“Prašau brangus tautie 
čiai neužmirškit mus varg 
stančius po svetimu jungu 
prie Gedimino pilies.”

Nuo Redakcijos. Ameri
koje, ypač rytinėse valst’ 
jose, gyvena daugybė iš 
Vilniaus krašto kilusių Lie 
tuvių, net iš tos pat vieto. 
kur gyvena šis tautietis. O 
ar daug Jie laikraščių siun 
čia Vilnijon? Labai mažai 
Visa propaganda varom 
siųsti laikraščius ir knyga, 
j pačią Lietuvą. Vilniau 
ir Suvalkų kraštai pamirš
ti. O ten likę musų broliai 
taip pat mėgsta Amerikoni
škus Lietuvių laikraščius ir 
reikia jų taip pat neužmirš
ti.

Vilniečiai ir Suvalkiečiai! 
Šio Vilniaus krašto gyven 
tojo laiškas aiškiai jums 
pasako jog “Dirva” ir kiti 
■aikraščiai juos pasiekia — 
taigi UŽRAŠYKIT jiems i. 
padarykit džiaugsmo visai 
savo gimtinės apielinkei.

Lietuvos Konsulatai 
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago. Ill.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York Cit? 
Lietuvos Atstovybes Antrašas 

2622 — 161h Strpet. N. W.
Washington, D. C.

Lithuanian

1:

VITAK-ELSNIC C0.

t-.-i-y,-

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS

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

The Hertz Buick Co.
1440 West 25th St.

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

Kaina kiekvienos knygos 50c.
Piano Accomp. $1.00.

Felicijono 
miestelio, 
m. Pra-

The Broadway Buick Co.
8401 Broadway

4255 Pearl Road

The Euclid Ave. Buick Co.
6612 Euclid Avenue

i to, o likusius užmokėsi kaip laikro
dį atveš jums į namus. Kiekvienas 

j kuris prisius $8.85 iškalno, už: tą 
laikrodi, tas dar gaus VISAI DY
KAI .gražią deimantinę špilką ir ,pa-

Į auksuotą retežėlį.

'Dange
-5- FOLIO

NO. 2
e/z choice collection

Lithuanian pieces

PA.IIEŠKO.JIMAS 
savo brolio 

iš Pumpėnų 
1907

antrašu:

“Dirvos” kaina metams 
Pradėkit dabar lei- 

' sti, prisiųsdami “Dirvon” 
[pinigus ir jų aiškų adresą 
su savo vardu ir adresu.)

‘Dirva mėgiamiausias svečias 
Lietuvoje — už S3.metuose 
pralinksminsit visą kaimą.-

Brazdžioniui.
(Kitu Amerikos laikraščių prąšoma 

perspausdinti.)

ti iki patys nepersitikrin- 
sit mano išradimu.

A. J. Žvirblis,
Box 613 Barberton, O.

J ieškau 
Brazdžiūno, 
išvykusio Amerikon 
sau atsišaukti
Skuotas, Kret. apsk. Skuodo muitinė

Petrui

\e HARMONY

mas su koncentruota g-

PAJIEŠKAU
sesers Genovaitės Belevičienės- 
Jankevičiutės, paeinančios iš 
Šeduvos m., Panev. ap. Prasi
šalino nuo savo vyro Antano 
iš Elizabeth, Pa., 7 metai at
gal, pasiėmė su savim dukterį 
3 mėn. senumo. Genovaitė bus 
apie 40 metų. Reikalinga del 
vyro mirties, nes palikta duk- 
terei turtas. (49)

Stasė Vaitkevičiene 
11413 Abehvhite avė.

Cleveland, O.

PASINAUDOKIT
IŠRADIMU

A. J. Žvirblis, iš Barber
ton, Ohio, rašo:

Noriu supažindint “Dir
vos” skaitytojus su savo iš
radimu. Aš išradau naujos 
rūšies lokomotivą elektrai 
gamint ir užpatentavau jį 
Washingtone, tik dar pirk- 
lybos departmente neužbai
gė registruot. 'Vienok aš 
turiu liudymą kad galiu iš
dirbti juos ir niekas kitas 
be mano žinios nepaims ir 
nedirbs tų motorų.

Todėl butų gerai jei atsi
rastų kas iš skaitytojų ku
rie turėtų kiek kapitalo ir 
norėtų pasidaryt sau gerą 
gyvenimą Lietuvoje iš to, 
galėtų paimti mano išradi
mą ii- panaudoti. Reika
linga visai mažo investmen- 
to to lokomotivo išdirbi 
mui. Jis pritaikydas dabar | 
į vandenį, kuris gali laivą j 
varyt savo elektros srove, 
kurią pats pasigamina va
žiuojant, ir dar lieka du! 
trečdaliai elektros kitam 
dalykui. Aš pats apsiim 
visa darbą atlikti išskiriant iris iškir’ls /i 
batanjas ir dženeratorius, už $8.85. i:._ . .....
, . . , , , ! kalno, tik parašyk savo vardą irkili ie gamina elektl OS SI O- , adresą aiškiai ir įdėk $2.00 depozi- 
vę.

Kas norėtų daugiau in
formacijų galit parašyti 
suteiksiu per laišką. Pini
gų į išdirbystę nereikės dė- Į

JAU GATAVA!1 ,

4639 So. Ashland Ave
CHICAGO, ILL.

PUIKIAUSIAS IR GERIAUSIAS MUZIKA 
LIS LAIKRODIS PASAULYJE 1 ■

Stebėtinai grojantis Laikrodis ir 
tai naujausias laikrodžių išradimas. 
Tas laikrodis rodo valandas ii’ mi- 
nutas, kaip ir kiekvienas kitas. Pa
darytas stipriai, gražiai apdirbtas ir 
laikys visa amžių. Jeigu mėgstat 
girdėt gražią muziką, nereikia mė
tyt pinigų už visokius muzikalius 
instrumentus, pav.: pianą, fonogra
fą. smuiką, kometą ir tam pana
šius. Jums tereik tik pasukt rak- 

| tą viršuje to laikrodžio ir jis gros 
gražiausias melodijas, kurios palin
ksmins jus ir jūsų draugus. Jis 
groja 15 minutų su vienu užsukimu 
ir kiekvieną syki užsukus groji ki
tokią melodiją. Laikrodžio mecha
nizmas pats perkeičia voliuką. Tai 
didelės vertės laikrodis, nes šalia 
laikrodžio turit dar ir muziką. To 
ki laikrodi reikėtų turėti kiekviena
me name. Ir jus to laikrodžio ki
tur negausit kaip tik pas mus. Tik
ra jo kaina S18.00. Kiekvienas ku- 

vjocv k/c AC4X1U xj skelbimą ir prisius
vjocv vicxx ciuixxYux xujkjxxxx xvvxxc i užsakymą, gaus šį laikrodį
batalijas ir dženeratorius, už $8.85. Mes neprašom pinigų iš- 
, . . ii, 1 kalno, tik parašyk savo varda ir

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 Irving Avenue, Dept. 423 ■ j { . < • • Chicago,

Linksmybe
Visa Kalėdų

Visas

Sidabrinių Suscaktuvių

Su Fisher Darbo Virsais

The Bailey Buick Co. 
14400 Detroit Ave.



nei už didžiausiusGER. SPRAGILO DISPU
TAS SU PONU RE

DAKTORIUM

DIRVA

Pereitą šventą pono Die
dulio dieną sėdžiu sau ir 
iriislinu. Ale mano mislis 
išvaikė telefonas. Girdžiu, 
•tik džir-džir-džir!....

— Telefonas! —suriko
jnan gerb. šonkaulis.
j — Aš girdžiu; ale kam 
.man sakai, — sakau aš.

— Kas nors šaukia, eik 
.’atsakyt, — sako ji.
. • — Gal tave šaukia kokia 
kumutė norėdama pasakyt 
kokį naują pletką. Eik ir 
kalbėkis, — sakau aš.

Ji priėjo prie telefono, 
atsiliepė, ir šaukia mane: 

. —- Sakiau kad tavęs rei
kalauja, — sako ji.
; — Na tai gerai, — sakau 
aš.

. j-Ir priėjau prie telefono.
- Alo, kas čia kalba? — 

sakau aš.
— Čia kalba “Dirvos ’ re

daktorius, — atsiliepė te
lefone balsas.

■— Sveikas, gyvas! 0 kas

no-

kampeli 
aš.
teisybė.
i savo

giau bus garbės, — sako 
jis.

— Kur gi ne: jums re
daktoriams patiktų jeigu 
dykai rašytojai visus laik
raščius užpildytų; savo gal
vas ir pilvus džiovintų, o 
jus sau švilpautumet. Jei
gu aš berašydamas ir dar
bo netekčiau, ar iš garbės 
galėčiau gyvent? — sakau 
aš.

— Bet pamislyk, kai nu
mirsi tave visi garbins ir 
dar gal paminklą pastatys. 
Kiti to
pinigus nenusipirktų, o tu 
sulauksi dykai, — sako jis.

— Šnekėk kaip sau nori, 
ale man reikia pilvas užpil- 
dyt duona ir kopūstais, ii* 
aš turiu but gyvas kad dau
giau biznio jums butų, ba 
kai numirsiu iš bado nebus 
kam niekad mano 
užpildyt, — sakau

— Čia tai tavo 
Ale vistiek rašyk
kampeli, nes kelionės apra
šymo darbą baigei su savo 
kelione. Šventadieniais nie
ko neveiki, — sako jis.

— Butų gerai kad nevei
kčiau. Bet atsimink kad aš 
turiu šonkauli, o dabar ru- 

, — sakau aš.
— Tai ką ruduo bendro 

turi su tavo šonkauliu? — 
sako jis.

— Labai daug: klausyk, 
tau Įsakymas iš vieno kam
po: Eik sugrabok lapus, 
matai kiemas pilnas; tą at
likai, klausyk vėl Įsakymas: 
žiema ateina, eik išvalyk 

rasai apie ponciKas; apie", paruošk pečiu; ar už- 
kunigus, davatkas; senber-1 iQno.„c? “prikapok 

malkų! Ir taip šventa die- 
tus visus klausimus kurie na vįena po kitai praeina ir 

[nėra kada rašinėt. Sulau
ki vakaro, nori rašyt, vėl iš- 

. ...............................OL---: Einam Į teatrą! —
kad pradėjai nereguliariš- nl gyvenimą ir džiaugiasi sakau ag. 
W rašyt? — sako jis. jeigu parašau kaip su šon-Į 
4*’

re-
dvi

sako jis.
— Aš noriu pasilsėt, už

tenka ką prirašau iš kelio
nės. Tegul tik skaito, — 
sakau aš.

— Bet negali tas kampe
lis but tuščias. Kaip išro- 
dytų. Prie to, mums biz
niui kenkia, nes visi nori ta
vo kampelį skaityt. Apra
šymai apie Lietuvą sako y- 
ra pergeri, kiti mislina kad 
neteisybė, — sako jis.

— Tai tegul nuvažiuoja 
patys ir persitikrina. Tik
tegul nejlenda kur kaip pa
darė Maikiotėvo redakto
rius, ir tegul pabūna Lietu
voj ilgiau negu tris dienas, 
kaip jis padarė, — sakau 
aš.

— Visų nenuvarysi, ypač 
bolševikų ir Sandariečių, ir 
apie tai nediskusuosim. Aš 
noriu kad tu rašintum sa
vo kampeliu paprastus sa
vo pamokslus, kaip seniau 
darei, ba skaitytojai to 
ri, — sako jis.

— Ale supra'k, ponas 
daktoriau: tam yra 
priežastys, — sakau aš.

— O kokios jos? — sa
ko jis.

— Pirma, tai man temų 
trūksta: tankiai net nesu-[duo 
galvoju ką rašyt. 0 antra, i 
tai už dyką negali perdaug 
norėt. Man dvi skuras lupt 
nėra teisinga, — sakau aš.

— O, gerb. Spragile, tai 
visai menkos kliūtys, temų 
yra visokių: kodėl nepapa- 
sakoji savo argumentų su 
savo šonkauliu; kodėl nepa
rašai apie politikas; apie!

--OvCmaB,graBi v-ivao kunigus, davatkas j senber- kai^šei iangus? 
atsitiko, gal kokia svarbi nius ir senmerges; apie ki-i 
ų$ujiena? — sakau aš. t— .......   -.....-
y— Ne svarbi, bet prasta: visiems rupi, — sako jis.
įš šią savaitę vėl nieko nuo — Taip, taip, visiems ru-j 
jiavęs negavau. Kas bus pi kišti nosį į kitų privati- gjrsti:

— Tame tai turi tiesą ir 
Kaip nereguliariškai? kauliu baramės; arba jei- a§ tau ^jaučiu, gerb. Spra- 

jdk mano aprašymas apie gu aprašai apie kitų nege- gpe, nes jr man veįk tajp
kelionę po Lietuvą eina vi
gą vasara ir dar užteks vi
sai žiemai, — sakau aš.
•U— Ne apie tą aš kalbu: 
man rupi kodėl tu vėl ne
pridavei nieko sekančiam 
numeriui j savo kampeli?—

rumus. Ale tą viską dykai “aį' 
aš negaliu ir nenoriu da
ryt, — sakau aš.

Iki pasimatymo, 
įsako jis.

— Iki pasimatymo, —
— Gerb. Spragile, ar tu kau aš. 

tik tiek supranti. Ką reiš-1 - — 
kia pinigas prieš garbę. O | 
juo daugiau rašysi tuo dau- [

Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp mušti žy

miausiu Sportininku.

KELIONE

PASAULĮ
Per 80 Dienų

PASTABUKĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

“Sandara” savo polemi
koj su “Vienybe” išdidžiai 
pasisako kad ji del tam tik
rų išrokavimų savo idėjų i 
mėšlyną nemes. O aš galiu 
atvirai pasakyti kad “San
daros” idėjos jau arti du 
metai kaip numestos ir pū
va. Nelinkėtina kad nors j 
kuris kitas laikraštis jos Į 
idėjomis užsikrėstų. '

Lietuviški komunistai su ! 
savo raudonais 'šlamštais j j 

i negalėdami prieiti prie pla-j* 
čios Lietuvių visuomenės! • 
ir išsikaulyti koki dolarĮ 
savo pilvui palaikyti, susi
kraustė i Amalgameitų uni
jos organą “Darbas”, pa
versdami tą laikrašti grynu 
komunistų Įrankiu. Ar il
gai Lietuviai siuvėjai pakęs 
tokį komunistų darbą ir lai
kys komunistus savo uni
joje, kuri nieko bendro su 
jų raudona politika'neturi? 
Ar nelaikąs jau pareika
lauti kad Pruseikos komu
nistiška burna unijos orga
ne butų uždaryta?

S.L.A. Piid. Tarybos pa
skyrimas socialisto S. L. A. 
iždininku, nariuose yra die
nos klausimu. Komunistai 
nors ir šėlsta kad ne Ger- 
dauskas užlipo ant Susivie
nijimo milijono dolarių, bet 
kartu ir džiaugiasi. Mat, 
jie jaučia gavę gerą gink
lą ateinantiems rinkimams 
ir mano laimėti.

Socialistai džiaugdamiesi 
savo laimėjimu sako kad 
Gugio paskyrimas iždinin
ku yra sustiprinimas ben
dro fronto (nabagai, jie vi
saip jieškojo bendro fron
to su tautininkais savęs su- 
sistiprinimui) prieš komu
nistus. Tautininkai, kurie 
buvo tikri SLA. augytojai 
ir gynėjai ir išaugino Į to
kią milžinišką organizaci
ją, sako kad komunistams 
besiveržiant per uždarytas 
duris, socialistai lenda per 
aukštą. Socialistai i tai at
sako kad jiems priklausą 
SLA. Pild. Taryboj dvi vie
tos, tai yra vice-prezidento 
ir vieno iždo globėjo ir 
prie to sieks....

jie

Gaila kad komunistų re
daguojamas “Darbas” ir 
SLA. organas “Tėvynė”, 
be maž ko ne vienodai žiu
ri i Lietuvą ją valdant da
bartinei valdžiai. Gal tik 

i tuo skiriasi kai “Tėvynė” 
1 nekaulija aukų nuvertimui 
I “fašistų”, o “Darbas” jei 
[galėtų tai ir smurtą pavar 
I totų.

Tai yra knyga garsaus Prancūzo JULES VER
NE. Su 12 juokingų paveikslų, 228 puslapių. 
JĄ GAUS DYKAI kiekvienas kas prisius “Dir
vai” 25 antrašus savo draugų kurie ‘Dirvos’ ne
skaito. Arba kas prisius naują metinę prenu
meratą (savo arba kito, bet turi būti nauja—se
ni skaitytojai prie to ncineina.)

Dar nesenai Sandarietis, 
; P. Sakatauskas, nepasiten
kindamas SLA. Pild. Tary- 

Iba, atsidūrė pas raudonuo
sius, o dabar jau matome 

j ir buvusio S.L.A. sekreto
riaus ir Sandaros preziden
to A. B. Strimaičio feisą 
komunistų spaudoje.

Mes galim nepasitenkinti 
SLA. Piki. Tarybos tūlais 
pasielgimas ir galim išrei
kšti savo mintis apie tai, 
bet jeigu ne pačioj “Tėvy- 

■nėj” tai šiaip tautiškoje 
spaudoje. Bėgti pas komu
nistus gali tiktai žmogus be 
jokių principų.

Parasč k. S. Karpavičius

be-
panau-
žmonių

Popiežius apšaukė kryžeivystę 
mi Lietuvių, žadėdamas atleidi- 
iimą nuodėmių visiems kurie 
saims kryžių, ir lygino jų žygį 
su kelionėmis Į Šventą Žemę.

UOJ po Naujų 1S29 me
lų “Dirvoje” pasirodys 
ši nepaprasta nauja is
teriška apysaka “KRY
ŽEIVIS”, iš laikų, ka

vos buvo.dą dar
pradedą Kryžiuočiai už- 
puldinėt Lietuvių žemes 

ir paskui didžiausiomis gaujomis 
veržtis, po nepasekmingų ban
dymų atimti iš Pagonų Šventą 
Žemę.

®Į Štai kokiu padrąsinimu 
žius 
vių 
yra 
mo, 
aiškumui, kur tėvas visas

popie-
Honorius III siuntė Kryžei- 

gaujas ant Lietuvių: “Ten 
gente neturinti jokio tikeji- 
atsidavusi aršiau negu žvė- 

s dukte
ris kurias moteris pagimdo iš
marina iki vienai; kur be jokios 
gėdos mergos ir moters yra at
sidavusios galvijiškam ’ gošlumui, 
kur suimtus krikščionis degina 
kaipo auką stabams, o kardus 
ir vilyčias jų kraujuose dažo.”

Ų Dalykas eisis apie vieno Lie
tuvio pagone sūnų, kurs, kritus 
jo tėvui mūšiuose su ankstyves
niais krikščionimis, tėvo mirties 
valandoje prisiekia jog kaip tik 
bus gana tvirtas pakelti jo kar
dą eis i kovas prieš tuos nedo
rėlius ir keršys jiems. Atei
na tas laikas ir proga — išeina 
jaunikaitis Į karus prieš krikš
čionis puolikus, palikdamas sa- 
mylimąją ir žadėdamas, po lai
mėjimų, gryžti. 4[) Bet praslen
ka dienos ir metai, o mylimojo 
nesulaukia . . , -Kur jis? Nagi 
nelaisvėje pas krikščionis — jis 
tapo- mūšyje sužeistas, paimtas 
nelaisvėn, ir ten gudriai elgian
tis, paviliojamas pirmiausia gra
žios krikščionės akelėm, paskui 
išmokinamas tikėjimo, ir vaiki
nas virsta KRYŽEIVIU. fflĮLai
mėję tą, krikščionys nudžiunga. 
Jaunikaitis išvedamas sykiu su 
kitais kryžeiviais i karą Į Šven
tą Žemę, užgrudinimui jo tikė
jimo, ir gryžus bus geras 
ti puolimams jo paties 
ir šalies . . .

Ar liks užmarintas jo 
žimas keršyt 
tėvui taip i:

pasiry- 
savo priešams, ką 
nlmingai prisiekė? 

Ar sulauks jo mylimoji savo pa
mylėto, ar gryš jis kaipo priešas 
žudydamas visus kurie nesutiks 

Likimas 
kaip 
šiuo

čiu apsieis pamatysime 
tą apysaką.

tikejimo
za’cizia 

kaip su

su
jam pa- 
jaunikai- 
sekdami

ffij Jis taipgi pergyvens 
to gyvenimo keki pergyveno ki
ti kryžeiviai, kurie neva švente
nybėmis pasidengę buvo, bet jų 
širdyse ir darbuose šėtonas va
dovavo.

valandas

“KRYŽEIVIS” yra ketvirta didelė
“Dirvoje” virš metus laiko. Pati ši apysaka, kaip ir kitos, yra verta $2 
ar $3, neskaitant jau laikraščio, kuri gaunat. Skaitydami “Dirvą” galė
sit dykai pasiskaityti “KRYŽEIVĮ” bėgyje 1929 metų. “Dirvoje” tilps ir 
gražios iliustracijos specialiai pieštos gabaus Lietuvio dailininko Teodoro 
J. Mažaikos iš New Yorko. Tik “Dirva” duoda savo skaitytojams tą ko 
jokis kitas musų laikraštis nei stengia duoti už $2 metuose.

K. S. Karpavičiaus apysaka, ir tęsis

ATNAUJINKIT SAVO PRENUMERATĄ, ATNAUJINKIT SA

VIŠKIŲ LIETUVOJE — UŽRAŠYKIT “DIRVĄ” DRAUGAMS 

ČIA IR GIMINĖMS LIETUVOJE IR KITOSE ŠALYSE — PRA

DĖS GAUTI APIE NAUJUS METUS IR BUS JUMS DĖKINGI.

Kaina: Amerikoje $2.00; Kanadoje $2.50; visur kitur $3.00

Siųskit prenumeratas money orderiais, čekiais arba registruotame laiške:

DIRVA’ 6S20 Superior avė. Cleveland, O.
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DIRVA.

K. S. KarpavičiusTrijų Veiksmų Komedija

KELETOS TERORISTU VALDYMAS
*------------------------

. terijoje dar tuo tarpu 
žinota.

jyĮASKVOS pranešimais,1
1 Rusijos komunistų par

tija auganti, tačiau ji dar 
vis nesurado jokios didu
mos, nes nėra nei 1 nuošim
tis visos Rusijos gyvento
jų-

Bet pataikę momentą, ko
munistai pagrovė ginklą i 
savo rankas ir atėmę visus 
apsigynimo įnagius nuo ki
tų, žiaurumu ir prievarta 
valdo tuos kuriuos laiko 
sau pavojingais, 
tai valdo viską

• na žmogelį, nuo 
visų industrijų, 
komitetų, kurie 
naminį gyvenimą.

Juo aukščiau eisi prie 
čios valdymo mašinos, 
žiūrint kokioj įstaigoj, 
daugiau rasi komunistinės 
partijos narių. Pačioj vir
šūnėje nieko kito nematysi 
kaip tik partijos narius.

Liepos mėnesį komuniste 
partija turėjo 1,418,060 na 
rių, vyrų ir moterų. Ir til 
reikia įsivaizduoti kad tok: 
“išrinktųjų” būrelis užsė 
dęs ant sprando 100 sykiu 
didesnėms masėms per 11 
metų joja... .

Kas sudaro Rusijos ,gy 
ventojus? Nagi patys pa 
prasčiausi, biedniausi mu 
žikai. Bet kas juos valdt 
ir kam? Nagi savo pasi 
smaguriavimui pulkelis dy 
kaduonių.

Miesto darbininkai suda 
ro daugiausia partijos na
rių ; 127,579 yra ūkininku 
klesoje, 34,484 yra ir ūki 
ninkai ir valdininkai.

Proletaro klesa užima 60 
nuošimčių narių, 20 nuoš 
paeina iš ūkininkų ir 2( 
nuoš. iš darbdavių klesos

Raudonoji armija turi j 
100,000 komunistų, kurie 
valdo visą kariumenę: ant 
šešių ar septynių kareiviu 
išpuola vienas komunistas 
kurie turi savo rankose vi 
sę galę.

'Visos didžiosios masė 
niėkados nebuvo komunis 
tų partijos nariais ir nebus 
— jų niekados komunistą' 
neprisileis. Sovietų rojuje 
turi būti valdytojai ir val
domieji. Juo mažiau bus 
partijoj narių tuo geriau 
diktatoriams.
mužikas kuris šiek tiek pa
kilę^ aukščiau turi jieškoti 
partijoje vietos ir būti jai 
ištikimas ir sykiu su visais 
smaugti liaudį, jei nori gy
venti, o jei pasirodo “per- 

• gudrus” tuoj jo ir nėra....
Smerkimas kitų šalių de

spotizmo yra tik komunis
tų dainelė užtemdymui dar
bininkų akių kad kuodam 
giau dtiotųsi jiems pasijun
gti.

Komunis- 
ir kiekvic- 
valdžios ii 
iki namų 
reguliuoja

pa-

tuc

Tiktai tokis

Permaina Ministerijoje
“Lietuvos Keleivis” rašo 

kad pagal gautų iš Kauno 
žinių, Lapk. 15 d. atsistaty
dino Krašto Apsaugos mi- 
nisteris, Gen. Daukantas.

Gen. Daukantas turbut 
gryš į universitteą dėstyti 
gaspadorišką geografiją.

Kas užims jo vietą minis-

“Vienybės”, paskui redak
toriaus pagelbininku “Te-! 
vynėje”, o jau 11 metų re-l 

jdaguoja “Dirvą”, savo to- 
I kia “naujiena” “Lietuvos 
1 Žiniose” paskleidžia vieną 
j didelę nesąmonę, kuri ne
pritiktų senam žmogui da
ryti.

Mikolainis žinodamas ir į 
Karpavičiaus amžių galėjo! 
pasvarstyti kada jis galėjo 
būti “ultra” socialistu jei
gu per 15 metų dirba tau
tiškose redakcijose?

Lai Mikolainis pažiūri į 
Brooklyno socialistų kuo-j 
]ios rekordus ar ras juose 
Karpavičiaus vardą? Jeigu 

jis “keletą kartų savo ‘ide- pirma to apie metus padir- 
jas’ sudeginęs”, ir tą pat!bėjo “Keleivio” spaustuvė- 
primeta Karpavičiui. Įje tai tas toli dar nedarė jo 

Jis sako:
yra lygus padegėlis.
‘ultra’ socialistas, 
laisvamanis, dabar 
Sirvydas, drąsiai 
skelbia.”

Jeigu Bimba taip kalbėtų 
apie Karpavičių butų kas 
kita. Bet Mikolainis, kuris 
nuo 1914 metų Karpavičių 
pažysta ir žino kad jis nuo 
tų metų pradžios dirbo prie

(Tąsa iš pereito num.)

ne

Senio Mikolainio
Filosofuoja

Senas Lietuvių veikėjas 
P. Mikolainis rašo “Lietu
vos Žiniose” neva'iš Ame
rikos Lietuvių gyvenimo, 
bet vietoj paduoti rimtų ži
nučių, savo trumpam strai
psnelyje užkabina bent de- 
sėtką ypatų. Tarp kitų, už
kliūva jam J. O. Sirvydas ir 
K. S. Karpavičius. Sirvydą 
jis išvadina padegėliu, nes

Į UcJU IkclUlVJ

Ije tai tas toli 
“Karpavičius jokiu socialistu, ypač reikš-

Buvo mingu, ką Mikolainis nori 
paskiau “atidengti”, už tai kad su- 
kaip ir į pyko ant “Dirvos” ir “Vic 

nybės” kam Karpavičius iri 
Sirvydas neėmė smerki Lie
tuvos už kurią 
lainis taip visą amžių dir
bo.

Geistina butų kad “Lie
tuvos Žinios” tą Mikolainio 
užmetimą pataisytų.

‘teisybę

Scena 7.
tolimos dešinės ateina Dielė, dairinėda- 

masis. Paskui ir Karosas. Abu pikti.
Karosas: Koks čiortas juos čia atnešė! 

Maniau kad jau gryžę Amerikon, o jie čia 
atsibeldė.... Pinigai buvo jau beveik 
saujoj....

Dielė: Jų bobos čia tai ir jie čia...... O
mums reikės keist savo taktiką ir veiki
mo budus.... Badu dvėsim jeigu tik taip 
seksis. Sugudrėjo Amerikonai....

Karosas: Kokį čiortą sugudrėjo: 
taip netyčia pasisekė užeiti... .

Dielė; Kaip ten nebuvo, o mudu vis
I i'im alkani valkiotis.... Ar ne per juos 
kalėj ime sėdė j o m ?

Karosas: Kas praėjo užmiršk. Štai at
eina musų, paskutinė viltis....

iš

ot

tu-

ą pats Miko-!,.

«-.a<Su

PASIRYŽIMAS
Ei, mano brangi svajone, 
Jus, sielos kančių verpetai, 
Ei, mano širdies karione, 
Mano brangus meilės metai!

Jus atnešėt laimės taurę,
Ir kartu kančias karčiausias,
Vainiką supynėt laurų,
Ir širdies audras didžiausias....

Bet mano širdis nenurims
Kol negaus jos meilės žodžio,
Jos kančios nieks nenumalšins,
Nors gyvenčiau aš nuobodžiai.

Ji suprato mano skausmą.
Prie jos meilę kuo karščiausią,
Ir širdis pajuto džiaugsmą,
Laimės taurę kuo saldžiausią....

Vainis.

PO VISKO....
Ak man širdį gelia, liūdesys kankina,
Negaliu nurimti nei ant valandėlės,
Niekas man nemiela, rodos tamsu, juoda,
Kad likau aš vienas be savo mergelės....

Trumpos dienos laimes, nedaug džiaugsme buvo, 
Ir tas viskas veikiai jau ant amžių žuvo.... 
Palikau be josios lyg be dvasios kūnas, 
Ir siela liūdesy j vargsta, nyksta, žūna....

Praslinks dienos, metai, vis jos neregėsiu, 
Tik širdyje žaizdą skaudžią sau turėsiu; 
Dienas praklejoūu, ilgesiuos, lindėsiu, 
Tik sapne ją naktį gal matyt galėsiu. .. .

Ak, graži, graži ji, maloni, meilinga,
Akys žavios, gilios, siela paslaptinga;
Jos balselis — daina it lakštingalėlio, 
Jos kalbelė švelni itin kūdikėlio... .

lupelės saldžios, amžinai bučiuotum, 
jas viską sviete rodos atiduotum......

po kojų pultum, garbintum, mylėtum, 
tik ją prie save turėti galėtum....

Jos
Už
Jai
Jei

Bet man lemta liko be jos vienam būti, 
Turės mintys gražios tik tuščiomis žūti; 
Bet nieks ją išrauti iš širdies negali — 
Taip tai baisiai myliu tą gražią mergelę....

Ka—lis.

Frenkis irgi smart, jo bile kas 
. . Tokį biznį runyt kaip jo tai 

Kai Enė pada- 
ir ji galės pasi-

bus su tavo Ene:
Tu nori

Daug sukaktuvių. Šįmet 
šalip Lietuvos, daug kitų 
valstybių apvaikščiojo sa- 
10 metų nepriklausomybės 
sukaktuves. Mat, Lapkri
čio 11d. buvo 10 metų nuo 
karo pertraukos, kuo pasi
naudodamos Įvairios mažos 
ir didesnės valstybės pasi
darė nepriklausomomis.

M

Scena 8.
Iš tolimos kairės ateina Ponaitis.

Dielė (prie jo): Brolau, tėmijom kaip 
°"j puikiai moki Amerikietes studijuot....

Labai taktingai pradėjai....
Karosas: Ištikro, meile daugiau gali

ma nuveikti. Ir mudu Kaune buvom pri- 
rimeilavę prie dviejų Amerikečių, tik vis
ką sugadino kiti du, su kuriais meiliškų 
mantikių neturėjom. Priimk ir mudu, bro
lau, pasekmės 'bus puikios....

Ponaitis: Ko ponams iš manęs reikia, 
tiesiog keistas tas prikibimas. Aš tamis- 
tų visai nepažystu.

Karosas: Bet privalėtom pažint, ir gau
si praktiškų patarimų. Mes tik ką išsi- 
šnekom su tamistos simpatijos motina, ir 
patyrėm kad jie pinigų neturi. Bet su ja 
buvęs kitas Amerikietis, kuris ją uošve 
vadina ir rengiasi jos dukterį vesti, yra 
begalo turtingas....

Ponaitis: Mano reikale pinigai visai 
neapeina ir aš apie pinigus neturiu min
čių ....

r/pTmk hUp(S2ĮssLtai1’
kyk mano patarimo: siek ne prie jos tėvų,I 
bet per.ją prie to vadinamo žento....

Ponaitis: Ar ponai paliksite mane ra
mybėje ar reiks šauktis policijos?

Karosas: Suprask, ponas, mes nenori
me tamistai skriaudos: galėsi sau pasiimt 
pusę, o už musų pagalbą mum abiem ati
duosi kitą pusę.

Ponaitis: Matyt be policijos neapsiei
siu! Atminkit, turėsit skubiai neštis iš 
Palangos jeigu neprasišalinsi t nuo manęs!

Karosas: Atsargiai su policija, nes šią 
pat dieną tavo simpatija žinos kad tu esi 
vienas iš musų, ir sykiu išvažiuosim iš Pa
langos.... jei ne kur daugiau....

Dielė: Mano draugas perdaug šiurkš
tus. Bandykime, ponas, gražumu susi
tart.

Ponaitis: Eikit po biesais ir žiūrėkit 
kad šis susitikimas butų paskutinis. (Su
pykęs nueina dešinėn.) 
. Karosas (piktai): Ne paskutinis. Jei 
ne čionai tai kur kalėjime bet susitiksim. 
(Dielei) Žiūrėk koks gudruolis. Neišsi-

Ne-
mes jį

taip prigavo, ale mano diedas su žentu 
jiems gerai pafiksino.

Keidė: Sy, misis Pempe, kokius smart 
vyrus mudvi gavom....

Marė: 
nebytys.
reikia smart galvos.... 
rys ingeidžment su juo 
girt....

Rozalija: Kažin kaip
tik ką nuo to ponaičio atplėšei, 
su Frenkiu, o ji prie to ponaičio stikina...

Marė: Nevermai ponaičio: turi Fren
ku ir finiš. Su Frenkiu ir mes pamatysim 
Paryžių, o tą vaikėzą kas žino kas jis. .. .

Ona: Aš už Frenkio pinigus niekur ne
važiuosiu... . Važiuokit sau kad norit. 
Palikit mano šifkartę, aš viena sugryšiu 
o jus galit važiuot į Paryžių ar Maskvą.

Marė: 
ka?!
nėn).

Ar dar tu man sperečysies, ož- 
(Griebia už ausies ir tempia deši- 
Koman, ir bus taip kaip sakau!

(Uždanga)

TREČIAS VEIKSMAS
(Pirmas Atidengimas) 

Vaizdas: Pempės bute, kaip pirmame 
veiksme.
Scena 1.

Ona viena viduje, verkia.
Ona (per ašaras): Prisisuko nežinia iš 

kur tas butlegeris, ir negaliu atsikratyt, 
j Nuseno, lyg ant mano galvos tykodamas, 
ir aš dabar verčiama eiti už jo.... O dar 
vėl mano nelaimė, tas mano mylimasis, 
nors daug ko žada ateičiai, dabar slepiasi 
ir nieko apie save neišsiduoda.... Tik 
vieną savo vardą tepasisakė.... Kazeli, 
mano Kazeli.... į kokią nelaimę tu mane 
išstatė!.... Pabėgt nuo tėvų negaliu, ir 
jis nekalbina niekur bėgti, tik liepia laukt 
ir nevažiuot iš Palangos dar mėnesį lai
ko.... Ko aš sulauksiu jis nepasako....‘ 
O tėvai ir tas butlegeris kas valanda ruo-!

' šiasi išvažiuot. ... Nejaugi turės but taip 
! kaip motina nori, o su Kazeliu viskas bai-

Baltijos Aro”
Prenumeratoriai

Marijona Tamulaitienė iš 
Kearny, N. J., rašo: Pri
siunčia $1 už “Baltijos A- 
rą”, noriu kad greičiau bu
tų gatavas, aš labai mėgs
tu jį skaityti.

G. Mozuraitis iš Worces
ter, Mass., rašo: Siunčiu 
23; iš jų $2 už mano pre
numeratą, o $1 už “Balti
jos Arą” J. Lendraitienei.

M. Matulionienė, iš Ra
cine, Wis., rašo: Siunčiu $4, 
iš jų $3 už “Dirvą” į Lie
tuvą ir $1 už “Baltijos A- 
rą”.

Mikas Kasparas iš Pena- 
cook, N. H., prisiuntė $3, iš 
jų 82 už jo prenumeratą ir 
$1 už “Baltijos Arą”.

Teof. Gedvilienė, iš Tho
mas, W. Va., rašo: Gėrė
juos skaitydama “Baltijos 
Arą” “Dirvoje” ir užsisa
kau knygą prisiųsdama $1. 
Kai bus gatava noriu kuo- 
greičiausia gauti ją. Siun
čiu $1 per S. Rodavičią.

Jonas Viktoravičia iš De
troit, Mich, rašo: Siunčiu 
$1 už “Baltijos Arą” ir no
riu būti jo leidėju. Bet iš
leiski t tuojau knygą.

KAS DAUGIAU? Ne- 
užsileiskit!

ties?.... Kad nors prieš išvažiavimą @ (§j
gaučiau su juo pasimatyt.... Nemačiau j© Gražus Nauj’i © 
savo gyvenimo kito kuris man butų taip © .vi • ® 
patikęs.... Jis toks geras, mandagus 
mokytas, o jie kažin ką ant jo kalba....

ir

Scena 2.
Už lango pasirodo Ponaitis.

Ar viena namie, Onu-

(nusigandus,
Kazelis ? tu
(bėga prie durų pasitikt).

skubiai šluosto aša- 
atėjai? Eikš į vi-

S

i

i©
©

©

•udruoliš.
duoda, ir pasiryžęs vienas naudotis.
ilgai; nes jeigu nesusitarsim tai 
sukompromituosim su policija....

Dielė: Gal jis gudresnis už tave
giau pelno negu tu... . Gal man
sektųsi prie jo prisidėjus....

Karosas: Nebandyk, nes tuoj abu pa
kliūsi!! Bet skubėkime.... Štai ateina 
tos varnos visos vienoj krūvoj....

(Nusiskubina į artimą dešinę.)

Ponaitis (lange): 
te?...

Ona 
ras): 
du....

Ponaitis (ineidamas per duris): Ko gi 
ašaroji, Onute?.... (paima jai už rankų) 
Ištikro, mus visi trukdo. Ir vakar, taip 
gražiai kalne sėdėjom, bet jos susirado ir 
perskyrė....

Ona: Prasiverksiu aš.... Visi užpuo
lė mane, ir nežinau ką daryt....

Ponaitis: Mačiau taviškius išeinant į 
pušyną, pasinaudodamas proga atėjau ta
ve aplankyt....

Ona: Gerai kad atėjai — nors atsisvei
kinsim .... Rengiamės tuoj išvažiuot...

(Bus daugiau)
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ir dan
ge riau LIETUVOS 

ŽEMLAPIAI
kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

© 
© 
©
©

©

su Dainomis
Niekad dar nebuvę ant 

jokių laiškų Dainos — 
visai naujos, gražios, ir ~ 
lengvai skaitomos, gra
žiai atspausdintos, aiš
kios didelės raidės.
Tinka visiems giminėms 
ir draugams į Lietuvą ir 

čia Amerikoje.

©

No. 1
SVEIKINIMAS

No. 2
KAIP MIELA YRA 

LIETUVOJ

No. 3
TROŠKIMAS 
LIETUVOS

No. 4
MUSŲ ŠALELĖ

KAINA
Laiškas ir vokas ....oc 

(su persiuntimu 7c) 
du laišku .... 12c

visus keturis. .. . 24c 
(su prisiuntimu) 
Vietiniams po 5c.

Už
Už

Scena 9. ‘
Iš artimos kairės ateina Rozalija, Keidė. 

Ona ir Marė.
Marė (atitempia Keidę už rankos): Na

gi štai šitoj vietoj juos sutikom. Tu man 
buk tokiais ponais, rodos jiems pinigų vi
sai nereikėtų....

Rozalija: Tai hai klas kruks. Moka 
taip gudriai prisnykyt. Kaune jie kelis

Nebūkit be Lietuvos žemlapio! 
Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

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

kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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Galit užsisakyt tiek laiš
kų kiek norit, pridėdami 
2c persiuntimo lėšų už 

kožnus du laišku.
Siųskit pašto ženkleliais 

ir adresuokite
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DIRVA” t
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6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.
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Baltijos Aras
Iš Lietuvių Prietikių su Vikingais XI šimtmetyje

-H[K. S. KarpiusJi-

(Tąsa)
TREČIA DALIS

L
Kanutas Vyksta Užimt Žemaitiją
RYŽO jie iš Rytų su daugybe bran
gių prekių. Kaip ant visų kitų laivų

taip ir ant jų užpuolė plėšikai kada jie 
plaukė pro Atlaso vartus iš Viduržemio 
jurą į Atlantiką. Tai buvo Afrikos Mau
rai, kurie dabar valdė ir Ispaniją. Nors 
jie buvo smarkus ant arklių ir atkaklus 
kariauninkai kardais, nebuvo tokie gabus 
vandenuose kaip Vikingai. Mažose valte
lėse susispietę pertakoj daugybė jų norė
jo Roeskildo laivyną sunaikinti ir prekes 
pagrobti. Plėšikai šaudė iš saidokų ir va
rėsi artyn prie keleivių; iš laivų vyrai at
sišaudė ir laukė kada galės pasiekti už
puolikus savo aštriais kirviais. Laiveliai 
kai širšių spietis supo aplink didelius Ha- 
ko laivus ir kuomet vieni užpuolikai žuvc 
kiti jų vietose atsirado. Užvirė mušis 
kuomet vyrai pradėjo susisiekti — krito į 
vandenį Maurų galvos, rankos nuo smū
gių Hako vyrų, ir vanduo raudonavo nuc 
kraujo. Jeigu butų plėšikai vijęsi nebu 
tų paviję, bet jie keleivius sutiko prisiar
tinančius prie siaurumos ir savo dangumi 
manė užgulti jiems kelią. Hako lai va 
smarkiai irdamiesi vertė vieną po kitam 
plėšikų laivelius ir žmones į vandenį, tik 
reikėjo apsisaugot nuo jų vilyčių, o kad; 
arti susisiekė jau apsigynimas buvo leng 
vas, tik, suprantama, neteko keleto savt 
vyrų.

Plėšikų vadą lipantį į Hako laivą su
griebė už sprando vienas tų milžinų ir iš 
kėlęs taip smarkiai sviedė į vandenį kac 
vanduo pliaukštelėjo, tykštelėjo, ir kad; 
tas iškilo jau nekrutėjo — nes buvo į van 
denį užtrenktas, ir tuoj vėl nuskendo.

Trumpi riesti Maurų kardai nedaių 
laikė prieš Danų kirvius ir sunkius kar
dus, ir nedaug nukentėję, keleiviai išėjo 
atvirą Atlantiką.

Kuomet artinosi prie Roeskildo, Ha 
ko širdis ėmė drebėti: jis lyg ko tai ne 
tikėto laukė: vaizdavosi akyse Nida ir jan 
rodės kad ji jo laukia.... Bet sykiu vaiz
davosi ir Astrida, ir rūpėjo jam ką su ja 
padaryti ir kaip užbaigti. Ji dabar galuti
nai pareikalaus likti jos vyru, ir ką ji; 
darys?.... Gerai jeigu gražumu viską' 
baigsis, bet kas gali spėti kokį kerštą ta 
moteriška gali sugalvoti? Nevisai miego
damas, savo poilsio valandoje, Hakas nei 
tai sapnuodamas nei tai svajodamas įsi- 
mąstė kad ji gali jį nunuodyti kuomet pa
tirs jog jis vis jos imti nesutinka. Ne
jaugi ji gražumu paleis jį, po to viso gero, 
kokį, jos manymu, jam padarė, o jis tuc 
tarpu už jos akių kitą mylėjo....

Dar tą nepabaigė apmąstinėti kaip jo 
mintyse užvirė kerštas prieš Astridą: ma
nė sugryžęs griebti ją už gerklės ir išrei
kalauti pasakyti kur yra Nida; vėl kitos 
mintys užėjo: štai jis, mintyse, kovoja su 
Nidos pagrobiku, radęs ją kur tai tolimo
je saloj, laukiančią jo išvadavimo.... Kur 
ta sala ir ar Nida dar gyva yra jis negal 
vojo.

Artinantis krašto, Hakas pasivadino 
savo draugus milžinus pasitarimui. Tai 
turėjo būti slaptas susitarimas, kad kas 
neišduotų Astridai jo planų: jis paliks jos 
laivyną, pasišalins nuo jos, nes juk prie 
jos jokios meilės negali turėti; jieškos Ni
dos iki suras....

Gryžę į Roeskildą rado mieste didelį 
subruzdimą, kas pakeis visus Hako pla
nus. Trečią dieną po parvykimo, atėjo į 
Astridos rumus Kanuto paJsiuntiniai ir 
pranešė Hakui jog karalius jo reikalau
ja. Astrida nespėjo patirti jog Kanutas 
jį kviečia, ir ruošėsi prie vestuvių, bet štai 
sugryžęs Hakas atvirai pasakė jog ka
ralius paveda jam laivą kelionėse į Balti
ją, kur pats vyksta naujų žemių užkariau
ti, ir Hakas pasižadėjo vykti.

Hakas džiaugėsi savo nauju žygiu, 
nes tikrai žinojo jog teks būti daugelyje 
salų ir kur nors gal užtiks Nidą. O jei 
Astridos laivais butų keliavę, vis negalėtų 
jos atsikratyti.

Nieko kito jis Astridai nesakė, tik 
ruošėsi išeiti ir ji tą aiškiai matė. Iš min
čių apie vedybas ta nabagė perėjo į kitas 
rimtas mintis. Keršys? Ne, tai ne jos 
būdas. Ji buvo šalta ir rimta ir juo dau
giau apgalvodavo tuo prieidavo prie ge
resnių išvadų. Kaip vertesnė prekė pre
kyboje geriau patraukia pirkėją taip ir 
meilėje: tinkamesnė ypata gauna pirme
nybę. Nereiks Hakui bėgti nuo jos baimė- 
ie, nei saugotis nuodų ar papirkto vergo 
durklo. Ji greitai pergyveno ir pergalėjo 
savo meilės jausmus kada pajuto jog ji ne 
Hakui skirta ir jis ne jai. Ji rimtai ruo
šėsi Haką išlydėti, tik pasikviečia sėsti su 
ja ir pakalbėti ką ji toliau darys, kam pa
ves laivų vadovybę.

— Tai jau rengiesi mane apleisti, Ha- 
kai? — užkalbino ji rimtai, nors akyse 
vos galėjo išlaikyti ašaras.

— Mano gyvenimas reikalauja karin
gumo ir aš geriau tikęs karo žygiams. 
Nuobodu buvo šie metai, nes tik vieną mu
ši teturėjau gryždamas, — pasakojo lyg 
šypsodamos, bet sykiu norėdamas nuspė
ti ką ji mano.

— Suprantu tave, ir mielai sutinku 
išleisti, tik patark ką vadu skirti?

— Bartolmas yra gabiausias ir suma
niausias, kiek aš jį patyriau. Atsakantis 
lariauninkas ir tinka į vadovus. Gali jam 
lavesti, jei nemanai kitur vado jieškoti, ir 
o globoje galėsi vėl ramiai prekybą va-i 
•yti, — aiškino Hakas.

— Aš jį ir nužvelgiau, ir ačiū tau už 
ratvirtinimą, nes ir tu gerus žmones mo
li išskirti, — kalbėjo ji. — Bet kuo aš tau 
itsilyginsiu, mielasis ?

— Gerbiamoji mano poni, jokio kito 
itlyginimo nepridera man kaip tik tas ką 
;avau už savo darbą, kurį stengiausi at- 
ikti kaip mokėjau.

— Bet pavelyk prisipažinti: aš tau 
nusidėjau, Hakai, ir privalau atsiteisti...

— Nematau kame butum nusidėjus, 
ir pamiršk viską kas iki šiolei buvo....

— Tavęs prašysiu pamiršti kad aš — 
le tau tinkama — savo turtais maniau pa
vilioti tavo meilę. Tavęs aš niekados ne
užmiršiu ir už tave melsiuos kad tau lai- 
nė amžinai klotųsi. Bet pabaigkim apie 
tai. Aš noriu atsilyginti už skriaudą ku
rią tau padariau.... Pavydo apimta, aš 
Nidą išvariau už vyro kurio ji niekados 
nemylės ir tik verge jo bus.... Ir aš tau 
melavau, manydama kad tu ją pamirši ir 
palinksi prie manęs. Supratau aš jos šir
dį ir meilę prie tavęs, ir suprantu tave 
meilę....

— Pasakyk man: ar ji dar gyva? — 
klausė Hakas, kada ji užsiminė apie Nidą.

— Nuo to laiko nieko apie ją negir
dėjau ir nežinau. Nabagutė, ar ji atleis 
man kada mano tokį žiaurų darbą.... Ji 
išvežta ant Falster salos, ir jeigu ten tek
tų būti, apžiūrėk. Bet, — kalbino ji dar, 
imdama jam už rankos, — reikalauk iš 
manęs pabaudos už tai, mano prasikalti
mas yra didelis. Niekas nebus perdaug 
ko tik reikalausi, ir man užteks. ...

— Delei tavo atvirumo ir gerumo, As
trida, atleidžiu aš tau, nes ištiesų skaičiau 
tą dideliu tavo prasižengimu.... Aš pa
tyriau kas su Nida atsitiko, bet del tavo . 
moterim buvimo negalėjau tau keršyti, 
tik 'jieškojau kelių kur ją rasti. Kanuto 
pakvietimas atidaro man naują progą ir 
aš tikrai ją rasiu. Nieko daugiau iš tavęs 
nenoriu, kada pasakei kur ji. Ačiū už tai.

Bet kaip bus su jo draugais milžinais; 
nejaugi jis skirsis su jais dabar? Jie pri-Į 
klauso Astridai. Užsimąstė Hakas, atsi
stojęs sau vienas. Tą patėmijus, Astrida 
priėjo, pajudino jį už peties ir klausė:

— Pasakyk man atvirai, Hakai: dar

kas nors tave ėda. Kalbėk, aš esu tau 
kaip sesuo....

— Man prisiminė mano draugai, Aldas 
ir Skaldąs. Parduok man juos, ir už tai 
aš tau dėkingas busiu....

—Parduoti? Ak to tai neprašyk iš 
manęs. Sakyk: duok man juos, ir jie bus 
tavo. Geri ir narsus vyrai jie, ir niekam 
kitam už auksą jų neatiduočiau, bet tu 
imk juos su savim, jie tau ištikimai tar
navo, kaip aš buvau įsakius, ir pamilo ta
ve....

— Jei teikiesi man juos padovanoti, 
tik tokią dovaną nuo tavęs priimsiu, ir 
visados už juos dėkingas busiu, — tarė 
Hakas, paskutinį sykį paspausdamas jos 
abi rankas, ir linksmas išbėgo pas savo 
draugus.

Išplaukimas
— Ar žinot ką, vyrai! — linksmas su

šuko Hakas Aldui ir Skaldai.
— Ne, sakyk! Gal Nidą suradai?
— Ne, jos dar nesuradau, bet jau kaip 

ir suradau. Jau žinau kur ji yra. Bet. ne 
apie tai noriu kalbėti. Turiu jums didelę 
naujieną.

— Na tai skubėk papasakoti!
— Nuo šiandien jau jus nesat Astri

dos vergais. ...
— Kaip tai?.... — nusiminę jiedu 

abu užklausė.
— Ne vergais? O ką mes veiksim ir 

kur pasidėsim, laisvi būdami? — kalbėjo 
Aldas.

— Aš pasitraukiau iš jos laivyno ir 
Įstojau su Kanutu; judu imsiu su savim, 
vykstam į kitas šalis, kovosim, prasigy- 
vensim....

— Ar Nidos nejieškosim? — užklausė 
Skaldąs.

— Taip, ją turėsim rasti, ji išvežta 
ant Falster salos.

— Tai keliaujam tuojau, paimsim ir 
bėgsim kur galėsim laisvai apsistoti, — 
tarė Aldas.

— Pervėlai dabar: aš pastojau Kanu
to laivyne ir negaliu pamesti. Po jo žy
gių galėsim imtis savo.

Aldas ir Skaldąs klausė jo patvarky
mų ir jie rengėsi prie naujo užsiėmimo. 
Tuo tarpu atėjo Astridos pasiuntinis ir 
pranešė jog poni nori tuos milžinus ma
tyti.

Vyrai visi trys, tylėdami, pervedė vie
nas kitą akim, ir milžinai nuėjo pas savo 
ponią. Pamačius juos, Astrida gražiai su
tiko, ir tarė:

— Judu mano tėvui ir man itšikimai 
tarnavot. Nuo dabar eisit tarnauti Ha
kui, ir bukit jo gerais draugais. Ginkit 
jį ir gelbėkit visados. Už jūsų ištikimybę, 
štai dar judviem pradžiai gyvenimo, — ir 
padavė jiem po mazgelį aukso, ką jie mie
lai priėmė. — Jeigu reiktų ir visko to nu
stoti Haką gelbstint, negailėkite, jeigu ar
ti busit, aš ir vėl jums duosiu, tik kreip
kitės į mane.... Jei reikėtų vietos, gryž- 
kit čia.

Sėdo Astrida tamsiame kampe, giliai 
užsimąsčius, lyg su palengvėjusia sąžine 
kad pavyko taip gražiai su savo pamylėtu 
vyru reikalus užbaigti.

Atsisveikinę su ja, Aldas ir Skaldąs 
linksmi nubėgo pas Haką pasirodyti ką 
gavo nuo jos. .

Dabar Hakas ėmė juos su savim ant! 
Kanuto laivo. Kanutas ruošėsi keliauti į J 
Baltiją, bet kur vyks tikrai nežinojo. Ta
da buvo taip: vienur lindus, jei buvo iš
mušti, lysdavo kitur, ir kaip kur galėda
vo įsisprausti ir užsilikti. Nebus nuosta
bu kad pagaliau Hakas nuvyks pats savo 
žmones žudyti....

(Bus daugiau)

Juokai
Komunistai nežinojo kad 

SLA. kartais išmoka pini
gus, o kaip sužinojo tai at
sispausdinę arkušus popie- 
ros siuntinėja ‘^draugams” 
atskaitas iš SLA. išlaidų 
rėkdami: “Žiūrėkit, drau
gai, kaip pilstomoji taryba 
aikvoja iždą! Ar girdėjot, 
draugai, pilstomoji taryba 
išmoka algas, kelionių lė
šas. . ai.... ai.. ai..”

O čia juk nieko naujo, 
nes išlaidos SLA. visos ap
mokamos nuo pat pradžios 
SLA. gyvavimo. Ir “drau
gai” to ikišiol nežinojo?!

Kad nebūtų taip kaip 
vakar buvo

Važiavo sodietis ir suti
kęs karietoje poną sušuko:

— Traukis iš kelio kad 
nebūt kaip vakar buvo!

Ponas, nenorėdamas • pa
tirti kokių nesmagumų, lie
pė vežėjui pasukti iš kelio. 
Davęs kaimiečiui kelią, po
nas sustabdė savo vežėją ir 
paklausė kaimiečio:

— Pasakyk, meldžiama
sis, kas gi tokio vakar atsi
tiko?

— Ogi vakar taip pat su
tikau vieną poną karietoje, 
riktelėjau kad duotų kelią, 
bet jis nedavė, o man rei
kėjo skubintis, ir aš turėjau

350 pusi, knyga, 
paveiksluota, už
sisakant dabar, 

bus tik po

Siųskit savo prenumeratas dabar — jūsų vard as bus įdėtas knygoje.
Paskutinės dienos prisiuntimui jūsų prenumeratų — knyga jau visai baigiama 
spausdinti ir užsiprenumeravusieji gaus ją daug pirmiau negu apysaka baigsis 
“Dirvoje”. Todėl paskubėkite siųsti savo $1.00 ir patalpinti knygoj savo vardą.

“BALTIJOS ARAS” nuves jus 
i gilią Lietuvių senovę, Į tam
sių musų istorijos dienų laikus, 
kuomet tik ką tepradėjo atsi
skleisti aiškesnė musų tautos is
torija, kada Lietuviai pradėjo iš
žengti iš pasakiškos epochos į 
istorišką.

Apysaka nušviečia anų laikų 
istoriją musų tautos kaimynų ir 
yra tokia traginga kaip tada 
buvo apverktinas musų bočių 
padėjimas po priespauda žiaurių 
kaimynų iš už Baltijos jurų.

Apysaka prasidėjo Lietuvoj ir 
baigsis tenai — ir baigsis taip ne
laimingai kaip nelaimingai pra
sidėjo. Knyga bus didelė, virš 
300 puslapių, ir kiekvienam bus 
malonu ją turėti prie kitų savo 
surinktų žingeidžių knygų.

Kadangi jų bus išleista tik tiek 
kiek iškalno prenumeratų ateis,

kiekvienas pasistengkit užsirašy
ti “Baltijos Arą” dabar, prisiųs- 
dami savo dolarį ($1.00).

Kurie nesekėt ištisai per laik
rašti, įsigiję knygą galėsit per 
kelis vakarus perskaityt ištisą, o 
kurie esat nauji “Dirvos” skaity
tojai turėdami knygą žinosit vi
są pradžią. Kurie sekat iš laik
raščio, galėsit turėti sau atmin
ti arba padovanoti savo drau
gams čia arba pasiųsti į Lietu
vą.

Visi kurie užsirašo knygą yra 
jos leidėjais ir gauna tik už pa
prastą išleidimo lėšų kainą. Jo
kia kita Lietuviška išleistuvė ne
gali taip pigiai tokią didelę kny
gą išleisti ir duoti. Visų knygą 
užsisakančių vardai tilps knygo
je ir skelbiami “Dirvoje”.

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

jam duoti kelią!

AR YRA----- ?
Ar kas yr’ gražesnio 
Už rožės žiedelį
Kurs naujai pražydęs 
Skaisčioje saulelėj?

Ar ikar yr’ meilesnio
Kai gražus veidelis 
Kai prieš tave šypsos 
Maloni mergelė....

Ar kas yr’ žavesnio 
Kai ugnis akelių 
Tosios ką pamylus 
Tavoji širdelė....

Ar kas yr’ meilesnio
Kai išgirst žodelį
Meilų, paslaptingą
Iš josios lupelių....

Gėlynų darželyj
Daug yra gėlelių, 
Bet iš jųjų skirias
Tik rožės žiedelis.

Akių daug regėjau,
■ Visos jos blizgėjo, 

Bet tik vienos akys 
Mane sužavėjo;

Lupų daugel yra,
Visos mok’ šypsotis, 
Bet tik vienas lupas 
Tetrokštu bučiuoti.

Daug veidų regėjau 
Skaisčių ir raudonų, 
Bet tik vieną veidą 
Man matyt malonu.

Lai užgęsta akys
Kitų, neilgėsiu,
Tik vienas akytes
Vis matyt norėsiu.

O tai yra akys
Mano mylimiausios, 
O tai yra žvilgsniai 
Manosios, gražiausios.

Adonis.

Feen&mint
Liuosuotojas
Vidurių kurį
Kramtoma
kaip Gumą

KITO SKONIO NE- 
JAUSIT TIK MĖTŲ
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BLOGI METAI ŠIAURINĖJE 
LIETUVOJE

Lietuva yra žemės ūkio prigirdyta tą žalią rudens 
šalis. Visa jos gerovė pri- šalnos nušaldė. Spaliu pa
klauso nuo tinkamo žemės baigoje, kada vasarojas nu- 
ūkio vedimo, kuo, deja, ne- kirsta, išdžiovinti nebuvo 
galima pasidžiaugti. Že- galima ir reikėjo šlapias
mės ūkis Lietuvoj dar te
bėra žemai pastatytas, nors 
p o skutimu laiku žymiai su

vežti namon.

■'įpinta jį kelti. Tik tas 
. ' - ... .

.. sėkmingumo priežas
tys gal bus kapitalo stoka 
ir keli praėję blogi metai, 
kurių blogiausi šie metai.

toj tikra gam
tos rykštė šiaurinei Lietu
vai (ne tik Lietuvai, bet ir 
Latvijai ir Estijai). Nu~ 
pat ankstyvaus pavasari" 
šalti orai ir negirdėti lie
tus (šįmet vandens kritu
lių iškrito Lietuvoj dau 
giau kaip dusyk negu kitais 
metais) buvo pavertę šiau
rės Lietuvą beveik bala: 
žemi laukai pasemti, pie
vos pasemtos, keliai neiš 
brendami.

Apie vidurvasarį lietus 
kiek perstojo, bet šalti orai 
nesiliovė (dar Birželio 1 d. 
iškrito sniegas). Per vis; 
vasarą buvo gal tik koki 
savaitė kad nereikėjo vilk
tis skrandos, o kitas laikas 
buvo kaip ruduo. Sėja su 
vėlavo — dar Liepos mėne
sio pusėj pasėta linai ir 
miežiai.

Po tokių orų ir iš taip 
vėlai pasėtų javų nebuvo 
ko laukti ir nesulaukėm 
Kai kitais metais valyda- 
vom vasarojų, šįmet kir
tom rugius.

Musų srityje rugių der
lius menkesnis už kitų me
tų derlių (o kai kur ir visai 
blogas).

Vasarojaus dauguma 
šiaurės Lietuvos ūkininkų 
neturėjo nei sėklai, nes kas

Bulvės, vėlai sodintos, iki 
šalnų kitur nepražydo, c 

' ankstyvesnės išpuvo.
Žieminiu kv-’.č’" V"’”

j geresnis kaip kitais metais 
tik vėl bėda — visame pa
saulyje kviečių derlius ge
ras, per tai laukiama žemo: 
kviečių kainos.

Kviečių perteklių parda
vę padengsimi kitų, būtinai 
reikalingų žemės ukyj, ja 
m nedatekliaus dalį.

Su kitais javais bei žc 
mės vaisiais dar blogiau

Tikra padėtis galima iš 
sivaizduoti vietoje. Neder 
liaus pasėkos jau pradėję 
reikštis: j turgus matom 
varant pulkus galvijų, ku 
rių kainos žemos: nuo 100 
—200 litų karvei; o arklia 
dar pigesni — 50—100 litų

Beveik kiekviens ukinin 
kas turės savo gyvulius su 
mažinti mažiausia per pu 
sę. Tas lemia daug blogc 
Kai pavasarį reikės prisi 
pirkti gyvulių bus laba 
brangu ir nebus iš ko pirk 
i. Antra vertus, nebus pi 

nigų reikalingiems gyvu 
Hams pirktis. Tai laba 
blogas dalykas besikelian 
nam iš po karo ūkininku'

Didžiausia bėda su pin' 
jais. Ateina Kalėdos. Re! 
kės atsiteisti su šeimyna 
Pinigų nėra, javų parduot 
nėra (reikia dar prisipirkti 
sėklai), o kuriuos gauna ui 
pusdykiai parduodamus gy 
vulius reikės išleisti atsi

dar nebuvo vasarą lietų

teisiant už trąšas ir žemė 
mokesnį užmokant.

J. Blieka 
Suveiniai, Panev. ap.

10 inch 75c.

[ TRUBADŪRŲ KVARTETAS
p Su Orkestrus Akompan.

< Tyliąją NaktJ
l Rami Naktis
r TRUBADŪRŲ KVARTETAS IR SOLISTĖS

imi? J Su Or^estros Akompan.
i Šventoji Naktis, Pirma Dalis (M. Petrauskas)
L Šventoji Naktis, Antra Dalis (M. Petrauskas)

f MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
16111 T? J Fr. Yotko, Leader. Singing by A. Šaukevicius

i Vilniaus Polka
l Petronėlės Polka

r MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
1611° r Fr. Yotko, Leader161U-F Magdės Polka

l Medžiotojo Valcas

[ LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
16113-F i Puiki Porelė, Polka

[ Šešupės Bangos, Polka

f OPEROS ARTISTĖ, LIUDA SIPAVIČIŪTĖ, Contralto 
16108-F j Bėda, Kad Giltinė Ne Ėda

[ Vasaros Naktys

r “UFA” CHORAS. Brooklyn. N. Y.
16107-F 1 „ . Vadovauja ir akompan. Vladas Žukas

1 Dzimdzi-Drimdzi (Muzika Vanagaičio)
l Nesivalkiok Tu Nakčia

{JONAS BUTĖNAS. Baritonas 
Fordukas. Part 1.

Fordukas, Part 2., Jonas Butėnas, Baritonas 
ir Mcriona Strumskis

(KAZYS J. KRIAUČIŪNAS, Tenoras, 
A3 Bernužis Bernužėlis (Kom. A. Vanagaičio) 
Oi, Broliai Broleliai (Kom. A. Vanagaičio)

{OPEROS ARTISTĖ LIUDA SIPAVIČIŪTĖ, Contralto
Kad Mes Gėrėm Midų Alų
Oi Kas? (S. Šimkaus)

f LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
16104-F 1 Panemunės Gegutė, Polka

[ Sprogsta Medžiai, Dygsta Žolės, Polka

f COLUMBIA LIETUVIŲ ORKESTRĄ
16105-F -j Zanavykų Prašmatnybės, Polka

[ Dzūkų Dzyvai, Polka

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

U,k* . „.v 16098-F
Lietuvaitė, Polka • Zanavykų Polka

.-□■uaert Centennial-Organized by Columbia PhonographCompomj

"DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

I
TAUTOS SVEIKATA

Dr. A. L. Graičunas.

Artinasi didelė šventė — čius pagydyti, o sveikus iš-j 
Kalėdos. Ne pirmu sykiu mokyti kaip apsisaugoti, i 
Lietuviai sutinka Kalėdas Tai draugijai trūksta lėšų, j 
ir linksmai jas praleidžia, čia tu Lietuvi Amerikieti

Visi stengiasi atžymėti būtinai pasiųsk piniginę pa- i 
Kalėdas gražiai, su dovano- namą, Kalėdų dovaną, 
mis. Mes nelaukiame do-j Draugija kovai su kudi- 
vanų, mes patys pasiryžę kių ir vaikų mirtingumu, 
dovanas duoti. Tai gražus arba “Pieno Lašas”. Kaip
paprotis ir geras jausmas 
kad žmogus stengiasi kitą 
patenkinti.

Kalėdoms ateinant, pa
žvelgsime j senai-senai pa- [ 
liktą savo vietelę kur gi-' 
mėm ir augom. Žvilgterė
kime ton šiaudiniu stogu 
grytelėm Gal liga-nelaimė 
ten siaučia. Gal serga joje 
sena močiutė, tėvelis, brole
lis, sesytė; arba tavo žmo
nelė, sūnelis, dukrelė.

ar paaugėjęs vaikutis delei 
stokos tinkamos priežiūros 
miršta. O daugumoje at
vejų to išvengiama jeigu 
yra kam pamokyti.

Kalėdos, Kalėdos — visi 
mes laukiam ir sulaukę lin
ksminamės. Bet kurie li
goti, vargsta, tie labiausia 
laukia pagalbos ir paleng
vinimo. Tat pasiuskit Ka
lėdų dovaną!

Siųskit pinigus paštu, ai
škiai pažymėdami ' kokiai 
įstaigai skiriat. Rašykit:

D-ras Jonas Staugaitis, 
Mickevičiaus g. Ha, b. 4.

Kaunas, Lithuania.

SERGANTI ŽMONĖS
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

skaudu tėvams kad kūdikis
---------------------------- ------ |

Į 
Ž Tel-CHerry 2370 į 
| P. J. KERŠIS

ntfes Teisių Mokyklų Cumber- i 
T .i TTn'vprsitete, darbuojas su 
•I« Teisių Ofisu advokato 
❖ Anderson & Marriott £ 
;i; 308 Engineers Bldg. * 
.;. kur su visais teisių reikalu -Į-j 

Lietuviai. Slavai. Lenkai, i- T 
Rusai draustai kreipdamiesi tu .-. Į 

-I- rėš teisins? patarnavimą į; >

Štai “Medicina”, tas vie
nintelis musų tautos svei
katos sargas, praneša kad 
Lietuvoj ligos naikina žmo
nių sveikatą. Tų ligų ap- 
mažinimui ir naikinimui y- 
ra sutverta draugijos, bet 
jos negali išplėsti savo dar
buotės plačiai, nes neturi 
pakankamai lėšų.

Ar tu, Amerikieti, nega
li pasiųsti Kalėdinės dova
nos nors vienai iš žemiau 
paduotų įstaigų:

“Medicina”, vienin telis 
Lietuvių kalboje išeinantis 
mokslo žurnalas, skiriamas 
teorijos ir praktikos reika
lams. Vienintelis liaudies 
sveikatos sargas. Tą žur
nalą privalo skaityti visa 
Lietuvių apšviestunija, ne 
vien daktarai.

Kad šis žurnalas sutvir
tėtų, jis privalo būti remia
mas ir skaitomas; remia
mas ne tik prenumeratos 
keliu bet ir Kalėdine dova
na. Metams kaina $5.

Draugija kovai su mote
rų ligomis — jei lėšų pa j 
kankamai turėtų, galėtų iš- ; 
plėsti savo veikimą plačiai 
po visus Lietuvos kampus. 
Greitu laiku moterų svei- 
■katumas žymiai pakiltų. 
Čia būtinai reikalinga Ka- 

ii'/1 dovana.

Ž:, < 
aplenkia nei turtingo nei 
vargšo, nei jauno nei pus- j 
amžio — visus ji kankina 
ir marina. Bet lengva nuo 
jos apsisaugoti jei žinai ap- 
sisaugųjimo budus. Reikia 
paskleisti po visą Lietuvą 
iteraturos bei prelegentus, 
iš ko žmonės galėtų pasi
mokyti kaip reikia gyven
ti ir išvengti džiovos. Pa
siųsk Kalėdinę dovaną šiai 
draugijai.

Draugija kovai su vene
rinėmis ligomis. Francais 
gali apsikrėsti ne tik išdy
kaudamas, bet ir doru bū
damas, visai nekaltai. Čia 
irgi reikia žmones ir jau
nimą pamokyti kaip apsi
saugoti tos baisios ligos. 
Tam tikslui reikia pamokų- 
'ekcijų, o su tuo ir lėšų. 
Kalėdinė dovana tai drau
gijai suteikta gali išgelbėti 
nuo nelaimės daug jaunimo.

Draugija kovai su tra
choma ir kitomis akių ligo
mis. Trachoma plačiai iš
siplėtus Lietuvoje. Sumaži
nimui aklumo, arba suvis 
prašalinimui iš Lietuvos ši
tos akių ligos reikia sergan-

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave: 

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
i šių patogių valgyklų. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

Dr. Smedley, garsus Specialistas 
su 45 metų pasekmingu rnedikaliu 
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
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaminuoja. .

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

o ROSEDALE ©| 
Dry Gleaning Co.i

Rand. 7906 I
f C. F. PETRAITIS, Prop, f
t 6702 Superior Ave., t

Dr. C. W. Smedley, Specialistas silciskit, nes musų laikais beveik vi
sos ligos yra išgydomos.

Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiamą ligą privalot 
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.

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

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

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

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.

ir dalininkais šio biz

DELEI šitos tai priežasties musų pačių 
siuvykloj siūti rubai, ir tiesiog parduo
dami jums be tarpininko pelno, suteikia 
jums daugiau didesnę vertybę ir geru
mą negu bent kitos drapanos kokias ga
lit pirkti už $22.50, arba bent kiek arti 
šitos skaitlinės.

je jog pasirinkimui beveik nra ribų — ir jus 
tikrai rasit- kas jums patiks ir jūsų atsakan
čioje mieroje ir proporcijose. Mes turime re
putaciją patenkinimo tokio vyro kuris mano 
jog jam sunku pritaikyt.

Pagalvokit apie pasirinkimą iš musų 
milžiniško kiekio bent siutą ar over- 
kotą koks patinka — arba bent tuxedo 
siutą su šilkine vestke — už šią stebė

tinai žema kaina.

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY 
Dvi Milžiniškos Clevelando Krautuvės

725 Euclid Ave. Prospectand Ontario
Atdara Šeštadieniais iki 6 Vakare

"pARP tūkstančių rūbų siuvyklų, dide
lių ir mažų, per visą šalį, nėra kitos 

tokios kuri prilygtų didžiausiai Richman 
siuvyklai Clevelande. Nėra kuri prilyg
tų savo didumu arba išdirbinio daugu
mu — nėra su puikesniais įrengimais ir 
darbo įmonėmis — nėra, gal but, tokios 
kur gerų rūbų siuvimas patapo taip nu
statytu mokslu, taip aukštai speciali
zuota. Ir ištikro nėra kitos tokios rū
bų siuvimo darbininkų organizacijos 
kaip didelė Richman “šeimyna” — 3000 
linksmų pasitenkinusių vyrų ir moterų 
deda visas savo pastangas, gabumą ir 
atsargumą pasiuvimui Richman’s Rubli,

nes jie yra sykiu 
nio, ir ištiesų nori jus patenkint.

Esiabličhe’d



(Tąsa.)

jie nesuprantami.
Nakvojom Tilžėj, Vokiš

kame viešbutyje.

Ko Prūsų Lietuviai Bijo
Rugp. 23 d. Atsikėlėm šį 

rytą, dar apsidairinėjam po 
Tilžę; matėm žinomą Mau- 
derodės spaustuvę, bet nė
jom į vidų. Vėliau užėjom 
į kitą Tilžės žinomą spaus
tuvę, Jagomasto, kurios ir
gi daug knygų Lietuviai 
yra'skaitę. Radom patį Ja
gomastą raštinėje, ir toks 
jo buvo apsidžiaugimas mu
sų atsilankymu kad net su
graudino.

Jagomastas yra senyvas, 
šnekus žmogus ir geras pa
triotas Lietuvis. ■ Kadangi 
iki traukinio išėjimo buvo 
nedaug laiko tai nebuvo''ga
lima ilgiau užtrukti, bet ir 
per ta’s kelias niinutas dik- 
čiai išsikalbęjom. .Jis labai 
energingai dirba Lietuvys
tei, leidžia daug Lietuviškų 
knygų ir laikraštį “Naujas 
Tilžės Keleivis”, Vokišku 
šriftu. Juokėsi kad protes- 
tonai Lietuviai Prūsijoj la
bai bijo Lietuviškų raidžių, 
sako “mes nenorim skaityt 
Žemaitiško druko, jus mus 
katalikams parduosi! jeigu 
duosit Žemaitišką druką.’' 

’Iš to matyt kad protestonai 
yra fanatiškesni ir labiau 
katalikų nekenčia negu ka
talikai jų.

Mums beesant raštinėje, 
atėjo administracijon vie
nas tikras Prūsas. Lietuvis 
ūkininkas, prastas Senas 
žmogelis, ųžsimokėt prenu
meratą. Jis pasakojo kaip 
apie juos net Lietuviai pro
testonai kunigai kovoja su 
Lietuvyste, ųękenČia l>: jos. 
Žinoitia, tFe kunigai išalik- 
lėti Vokiškose mokyklose. 
Jagomastas tuoj išklausi
nėjo to žmogelio visų Lie
tuvių- apie jį gyvenančių ir 
stengsis pasiųsti jiems, po 
laikraštį. ' Jis prašė siųsti 
mainais ‘“Dirvą,” sų “Nau
ju Tilžės Keleiviu”.

Išsikalbėjo kad norėjo 
šįmet kviest į Tilžę. Ameri
kiečius ekskursantus, nes 
tas žymiai sustiprintų Prū
sų Lietuvių dvasią. Jie li
kę už Nemuno po Vokie
čiais, kad ir labiausia norė
tų likti savais, bet turi iš- 
tautėti. Amerikiečiai atsi
lankę priduotų jiems dau
giau ūpo. Kadangi šią va
sarą Jagomastas sirgo tai 
negalėjo nuvykt Klaipėdon 
su Amerikiečiais pasima
tyt, bet ateityje tą padarys. 

Ir butų gerabkad' Ameri
kiečiai pasuktų..! Tilžę, ten 
Lietuviai juos gražiai ' su
tiktų. ■ Sykių'gi gautų pro
gą pamatyt visą Klaipėdos 
kraštą, mes beveik ji visą 
reikia pervažiuoti iš Klai- 

I pėdos traukiniu į Tilžę ke
liaujant.

Jagomastas bėdavojo kad 
Lietuviai dabar mažai skai- 

Rambynu, tas krantas la- pora stygų buvo nutrukti- sako reiktų kad kas vėl 
uždraustų Lietuviškai skai
tyt tąi tada vėl griebtųsi.

Abelnai, j tai malonus ir 
pilnas šposų žmogus, su ku
riuo greit gali susidraugau
ti. Jis rankioja visokiau
sius Lietuviškus dalykėlius 
kur tik ką sugriebia, prašė 
pasiųst iš kelionės laišku
čių, tą viską laikys savo 
rinkinyje.

Jagomastas užklausė ar 
aplankėm Lietuvos konsu-

Rambynas
Rugp. 22 d. Šiandien li

kom vieni be svečių, taigi 
apsidairinėjom po Jankaus 
ūkę. Lijo iš pat ryto, o čia 
reikia aplankyt Rambynas 
Jankus pakinkė arklius ir 
važiavom vežimu, nes buvo- 
peršlapia pėkštiems eiti. 
Lyt buvo nustoję kada ant 
Rambyno keliavom. Nuva
žiuoti truko apie pusvalan
dis per kitų ųkiits,:nes tas 
kalnas stovi toliau nuo Jan
kų. ' •' ' ■

!Važiuojant artyn paties 
Rambyno, pakeliui matėsi 
daug diktokų kąpčių-pili- 
mų, kurie, pasakojo Jan
kus, yra tai senoviški Prū
sų Lietuvių žymių, žmonių 
kapai. Jie buvo vadinami 
rambais ir nuo to paėjo ir 
Rambyno vardas. ■

Pats Rambynas yra tik
tai Nemuno aukštas kran
tas, ne supiltas kalnas. Iš 
Nemuno pusės apaugęs vi
sokiais medžiais, šiaip gi 
viršuje yra pušynai. Nu
skirtoj vietoj pastatytas iš 
akmens aukuras, < nesenai 
dar padirbdintas paties M. 
Jankaus ir jo draugų. Ten 
dabar laike Joninių nakties 
deginama ugnis kada šuva-, 
žiuoja Lietuvos ir Klaipė
dos Lietuviai tai šventei.

Ten atvažiuoja net Vidu- 
no Lietuvių choi^š-. iš. Tik 
žės. Jie atplaukia peilių® 
nu kas metai. Joninių. die
na arba naktis. būna šven
čiama Birželio 24 d.

Daugybė Lietuvių per il
gus laikus pro Rambyną 
troptais ir garlaiviais va
žinėjo bet mažai kas 
mijo kas ten ir kodėl.

Tas visas Nemuno 1 
tas yra nepaprastai ; 
tas ir status. Nuo 
statumo vietomis jis 
nuslinkęs, ir net apie pati 
Rambyną, ir reikia tikėti 
kad kada nors toks atsiti- 
mas bus su pačiu Ramby- 
nu, tik baisi nelaimė butų 
jei tas atsitiktų kada laike 
minių suvažiavimo. . . Kas 
nusimano apie tai turėtų 
apžiūrėti kad nesuleidus. 
žmonių i pražūti.

Nuo Rahibyno matyt Ra
gainė pietuose ir Tilžė va
karuose. Nemtmas ateina 
nuo Jurbarko su mažais iš- 
sivingiavimais linkui Ra
gainės tekėdamas į vaka
rus. nuo Ragainės nusisu
ka taiga į. šiaurę, ir atsidu- 
duręs i Rambyno krantus 
sukasi vėl Į pietus ir vaka
rus ir pasiekia Tilžę. De-. Labai apgailavo kad nega
lei tos staigios alkūnės ties j Įėjo mums paskambint, nes

nes sunku kam užma- 
Nesenai vienas pasie- 
sargybos viršininkas 
susektas, čionai darąs 
su šmugelninkais ii

įsitė-

krail-
aukš-
savo

> net

bai plaunamas ir griūva 
ypač po pavasarinių potvi 
nių.

D I R . V. A

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

rodė Ragainės pilies- murus 
kuriuose kitados kryžeiviai 
įsidrutinę puldinėjo Lietu
vius. Murai stovi virš še
ši šimtai metų. Už Nemu
no kita pusė yra Vokiečių 
Ties šiuo krantu labai pa
togu šmugelninkams iš Vo
kiečių pusės išeiti į musų 
pusę, 
tyti.
nio
buvo 
biznį
atstatytas.

Tą išgirdęs, patariau p. 
Jankui knygą - laikyti na
mie, nedėti tokioj atokioj 
vietoj, nes netruks vandalų 
Vokiečių kurie prisivogę iš
kas ir sunaikins knygą 
viską kas joje yra.

Į Tilžę pas Viduną
Išvažiavom tą pat dieną 

pavakaryje i Tilžę. Kadan
gi pas Jankų i ūkę automo
bilis negalėjo atvažiuoti de] 
šlapumo, arkliais pavėžėjo 
mus iki plento, o ten auto
mobilis laukė, kuris nuvežė 
mus Į Tilžę. Iš Bitėnų Til
žėn netoli, neėmė valandos 
laiko.

Išvažiuojant, p-lė Janky- 
tė padovanojo ■ redaktorie- 
inei' savo -rankų austos ma
terijos, (antiškų spalvų,'si
jonui. ;Ji pati 'ir palydėjo 
inuS'iki Tilžės,'sykiu aplan
kėm Viduną ir tt. '

Daugybė Lietuvių Tilžę 
Įjjįęio, buvo Joje su troptais 
' plaukdami dr Į Ameriką va-' 
žiųodami. Aš irgi 1909 m. 
pabaigoj pel' Tilžę važiavau 
ir nors kelias dienas teko 
išbūti,? dabar nieko neatsi
miniau.

Viduną aplankėm vaka
re. Radome jo žmonelę vi
duje, o jis pats buvo kur tai 
išėjęs, bet tuoj jį surado ir 
parkvietė namon.

Vidunas Amerikos Lietu
viams yra antras žmogus 
žinomas iš dviejų Prūsų 
Lietuvių darbuotojų: Jan
kus ir Vidunas. Jankus 
veikė kaipo leidėjas, Vidu
nas gi kaipo rašytojas. Jis 
yra žymiausias musų filo- 
sofas. Abu, ir Vidunas ir 
jo žmona, jau seni, Vidu- 
nui nesenai suėjo 60 metų 
amžiaus. Jis. yrą toks kokį 
mes jį iš paveikslų pažys
tame.: smulkutis vyras, bet 
gyvas, kalbus ir malonus. 
Jo rašomas kambaris labai 
dailus, turi įvairių stovylė- 
lių ir piešinių, kurių reikš
mę mums' apsakė'savo filo
sofiška pažiūra. 'Kamba
ryje stovi arfa, kurią jis 
skambina kada turi ūpo. I

ir

sios, o jis užimtas rašymu 
ir* neturi kada pataisyt. ■

Vidunas dirbo ant savo , 
Koks Martynas Jankus naujo sceniško - filosofiško 

darbštus parodo tas faktas, kurinio, ‘Pasaulio Gaisras’, 
’ iš karo prietikių Lietuvoje.Sale Rambyno. pakriaušė-' jg karo prietikių Lietuvoje, 

mis žemyn tokiu aukštu ir i Knyga buvo spausdinama 
stačiu krantu pabudavota ir rodė kiek buvo a.tspaųs- 
trepai nulipti pas pat Ne-'ta. Pats prižiūri darbą, 
muną, o syečiams užlipti į Nusipasakojo kad kodėl 
kalną. Kaip seniau užlip- tai jo raštai tarp Ameri- 
davo ir kur net nežinia., kiečių nepopuliarus, bet ai-

Bųnant ąpąčioje, Jankus šku, paprastam žmogeliui

iatą. Kadangi nežinojom tė visus paprastu budu ar 
ar Tilžėj konsulatas yra tai ką neveža iš Prūsų. Pir- 
nesirupinom aplankyt, o miau . kiek viena Clevelan- 
kai užminė tai tuoj ir va-idietė, M. Petrauskienė, iš 
žiavom nors pasisveikint.,Tauragės lankėsi Tilžėje. 
Radom patį konsulą Dr. Įpasakojo kad Amerikiečiai 
Jatulį, kuris irgi gražiai gali keliolikos dolarių ver- 
priėmė ir taipgi 'kalbėjo a-Įtės prekių be muito parsi- 
pie reikalingumą Amerikie- j vežti. Mes nieko nevežėm. 
čiams į Tilžę vykti, nes rei-j Nuo Tilžės per Nemuną 
kalinga pagelbėt Tilžės tau- j nutiesta du dideli plieno 
tiečiams Lietuvystę . palai-1 tiltai. Vienas per pat Ne- 
kyt1- Į muną ir ten dalinasi Lietu-

Apie 12 valandą ’trauki-1 va ir Vokietija, o kitas til- 
nis išėjo iš Tilžės Klaipėdos 
linkui. Traukinis bėgo į 
Pagėgius, kuri yra pirmu
tinė stotis už Nemuno ir 
yra muitinė. Čia turėjom 
pereit per muitinę, kur krė-

atsisveikinom su guberna
toriaus spaudos referentu 
Dėdele, ir 5 vai. vakare iš
važiavom vėl Palangon, pa
siimti likusius daiktus ir

žios pievos. Pavasari kada 
aptvinsta tai ši sritis visa 
buna viena jura, tik tiltai 
ir gelžkelis tarp jų neapse- 
miamas.

Už 20 minutų jau Pagė-j traukti į Telšius.
giuose. Iki muitinės daly- ■ Tą pat vakarą jau buvom 
'kai sutvarkys yra laiko tai-, Palangoje, o po vakarienės 
gi užėjom pas p. Adomaiti 
dar atsisveikint, bet jo ne
radom, buvo Klaipėdoj. Pa
siėmėm pas ji paliktus dai
ktus ir traukėm Į Klaipė
dą.

kur eisi jeigu ne Į Kurhau
zą, pasiklausyt koncerto ir 
pasišokt. Dainavo vėl p-lė 
Dambrauskaitė ir šoko tik
ri Lietuviški kauliukai, ne
ūžaugos. Jie dar tik pra-

Klaipėdon parvykus sto- deda mokytis, todėl nieko 
ityje pasitiko J. Adomaitis, ypatingo.
'nes žinojo kada gryšim. Su (Bus daugiau) 
juo pavažiavom dar atsi-1---------------------------------

1 -- - - į Neužmirškit saviškių Kanadoj,
-yPietų Amerikoj ir kitur — už- 

Šeimyna, paskui rašykit jiems “Dirvą”.

tas visas priklauso Lietu
viams ir nutiestas už tūlo 
atstumo nuo paties Nemu
no. Antras tiltas guli per 
dalį klonio kuris vasarą bu-Į sveikint galutinai su Kap, 
na veik sausas ir yra gra-l Koškulio

Į^ALĖDV sezonas yra smagiausias viso meto 
sezonas. Niekas tiek nepirsideda prie pa

darymo Kalėdų linksmų ir patenkinančių kaip 
savuo-turėjimas užtektinai pinigų 

sius pirkiniais.

Šio banko 1929 Kalėdinis 
jo nariams. Nieko 
Jis veikia šitaip:

visiems ii Š j?-
Pasidėk

50c savaitėje
$1.00
$2,00
$5.00

$10.00

apdovanoti

Klubas jau 
nekainuoja

ir suėjus 50 savai
čių jums bus pasių
sta čekis

už—

prie to dar nuošimtį, Jeigu įmokėsite

atdaras 
priside-

$15.00
$50.00

$100.00
$250.00
$500.00

laiku.

Incorporated

in the Citig of Cleveland
PUBLIC SQUARE

DĖKIT SAVO TAUPYMUS Į T A U P Y MV BANKĄ
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Kas Girdėt Clevetande-Apielinkese 1
j 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

Apie praeitas imtynes
Pereitą penktadienį rnie-l 

sto auditorijoj Marottos su-j 
| rengtose imtynėse dalyva
vo K. Aleliunas iš Pittsbur- 
go, kuris nepaprastai gerai 
pasirodė prieš pagarsėjusį; 
policijantą imtiką Charles į 
Fox. Dar savo gyvenime1 
Fox turbut neturėjo tokio ( 
atkaklaus priešo. Visados' 
Fox smarkavo prieš visus,! 
bet kai sustojo su Aleliunu- 

'■tai tas jam nei atsikvėpti 
nedavė. Jiems buvo duota 

145 minutos laiko ir Aleliu-1 
Inas daug sunkesnį už save; 
i priešą paguldė pirmą sykį;
i keliolika minutu. Antru 

netin llseJimu i’efery visai netei- 
kama. Bet kada pasirodė »ripaž“}° laimėjimą 
kad ‘komunistu kandidatasIFox UI’. pn ,hka

i ma pakele didžiausi lermą. 
Trečiam išėjimui liko tiktai 
kelios minutos ir taip bai
gėsi.

Gansonui nepribuvus, jo 
vietoj su Italu Felice rito
si Komaras. Komaras su 

įjuo greitai apsidirbo abul 
i išėjimu.

Mažai policijos. Cleve-j 105 metų “jaunikaitis” J. I Bolševikai ll-toj kuopoj 
landas visai nusigyveno — Skinderis, kuris atsilankys sumušti. Ne kumštimis bet Į 
miestas neturi iš ko samdy- su artistu St. Pilka Cleve -i balsais SLA. 14-toj kuopoj' 
ti daugiau policijantų ir į landė “Dirvos” vakare 6 d. j musų bolševikėliai tapo su- 
ant kiekvienų 2328 gyven-1 Sausio, rašo: “Labai noriu pliekti ii- nei vienam jų at-Į 
tojų išpuola tik po vieną, i pasimatyt su Clevelandie- ! stovui nepavyko įsigriauti į 
Nežiūrint to, dar gal turės'čiais, apie kuriuos daug ži- į kuopos valdybą nei Į jo- 
•buti paliuosuota daugiau po(nau ir girdžiu. Matysiu kią komisiją. Net Rojaus 
naujų metų, nes policijos daug savo krašto žmonių,'pabėgėlio parsivežta iš Ma- 
užlaikymui nėra gana pini-'su kurių, diedukais ir pro-1 — -----..............-i.-i-- --

gu. I ------ 
vimuose buvo leidžiama pa-'gal vaikučiai buvom, kurių 
didinimas lėšų fondo, bet'jau dabar net kauleliai su- 
atmesta. įpuvę. Man pasisekė išlikti

Policijos ir ugniagesių 'įki šių dienu ir papasakoti 
departmentams išlaikyt ki-i.i1]1/18 apie laikus prieš bau- 
tą meta biudžetas bus net' džiavos panaikinimą ir ki- 
$430,000 mažesnis. Polici- praeito šimtmečio nuo- 
jai reikės sekančiais metais! tikins. Linkiu geros svei- 
imti dvi savaites atostogų j \at°s p. ‘Dirvos’ redakto- 
be užmokesnio, tokiu budu 
bus apsilenkta su nedatek- 
liu.

Tuo tarpu plėšikai veikia.

.j_______ 'su kurių, diedukais ir pro-
Lapkričio 6 d. baisa-! diedžiais apie 100 motų at-

skvos nauja, šmugelystė ne
pagelbėjo. Balsuotojų bu
vo 147. Ant pirmininko pa
duota už A. Žuką 74 balsai, 
už jų kandidatą Baltrušai
tį 73. Tarp balsavimo lape-į 
lių atsirado ir 148-tas bal
sas, kuri balsų skaitymo ko-' 
misija atmetė (komisijoje 
buvo ir tas rojaus pabėgė
lis), kaipo neaiškų ir 
karna. Bet kada '

Kalėdų Diedukas sako: Dabar laikas siųsti i Lietuvą Kalėdų Dova
nas. — Ateikit i “Dirvos” Agentūrą ypatiškai arba prisiųskit per 

paštą kiek norit kad jie gautų. Atdara iki 8 vai. vakarais.
“DIRVA” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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STANLEY STASIAK 
SU GRAIKU

Lenkas milžinas, Stanley] 
Stasiak, šį penktadienį im-į 
sis su smalkiu Graiku, Bill! 
Leon, pasižymėjusiu savo 
nepaprastais hedlokais.

JUOZAS ŠIMKUS NUGA
LĖJO EUROPOS 

ČAMPIONĄ

Klaipėda. — Lapkričio 10

Taigi pamatysit tą žmo
gų kuris pasiryžęs gyventi 
dar 45 metus, iki 150 nie

kuomet jau jusų nebusLabiausia jų siaučia rytinė- Į1.., 
je miesto dalyje. Sekma-D1' jūsų vaikai bus pasenę, 
dieni ir pirmadienį E. 105 j _ IT'ie to bus Pilkos kome- 
gatvės srityje plėšikai įsi-j^Ū0^. su vietiniais artistais, 
laužė į devynis namus, tarp I gražios dainos ir puiki mil
tų ir į “Dirvos” redakto- -'i^a- su vienu priedu iš Pa
rians namus ant Parkwood tangos Kurhauzo.
drive. i

Tas buvo pirmadienio va
kare nuo sutemos iki 8 va-! 
landai, kada nieko namie 
nebuvo. Sugryzus Karpa- tadieni, Gruodžio 7 d., Lie- 
vičienei su savo viešnia pus- tuviu salėje. Nariai buii- 
sesere namon po 8 valan-' nai ‘dalyvaukite, nes bus 
dai, rado virtuvės Jangą iš-! rinkimas naujos valdybos; 
muštą dviejose vietose ir. tautininkai turi stengtis iš- 
per langą pasiekta ir atsi-, rinkti savo valdyba ir už- 
daryta virtuvės durys ir in-j baigti su bolševiku skver- 
oHo „UcA-n. im i-'bbuaisi į tokias draugijas

kur jie neturi jokios teisės. 
Nepamirškit. Narys.

Dr. V. Kudirkos draugy
stės svarbus priešmetinis 
susirinkimas įvyksta penk-

pralaimėjo, rojaus pabėgė
lis pakėlė lermą kad tas ne-

visi bolševikėliai ėmė rėkt 
kad reikia išnaujo balsavi
mus varyt. Šitokį šposą 
bolševikai turbut išmokinti 
vartoti atsitikime kur su
eina balsų lygus skaičius.

Vice pirmininku liko J.
Šutris, fin. sekr. V. P. Ba-I 
nionis, prot. rašt. A. Šmi- 
gelskis, ižd. J. Juraitis, iždo 
globėjais J. Gilius, Pokeris 
ir F. J. Žiuris.

■paprastais necuoKais. , -“—j-'--—
Abu jie vra pirmaeiliai d- Sauln/ .nanie, bavo suren-! 

Amerikoje pla- £’'in‘<10S atletikos vaka-imtikai ir

eita. Matyt plėšikai tik ką 
buvo išbėgę, palikę net du
ris atdaras. Viršuje mieg- 
kambariuose išversta visi 
stalčiai, skrynios, išžiūrėta 
žiedų dėžutės iki vienai, bet 
iš daiktų nieko nepaimta, 
nei mažiausias daiktelis. 
Matyt jieškota pinigų ir 
deimantų, kitokių daiktų 
neėmė, nes tuos pardavinė
jant plėšikai greičiausia pa
kliūva. Visi nuostoliai tai 
du išmušti langai.

Policija spėja kad šituo 
namų plėšimu užsiima du 
negrai.

Viešnia. Pas Karpavičius 
ir .'Virbickus atvažiavo pa
viešėti tūlą laiką Ona Šli
ūpienė, Karpavičienės pus
seserė, su dukrele iš So
merville, Mass.

Naujos šviesos. Publik 
skveras žėri naujomis di
delėmis šviesomis, kurių 
sustatyta j pusantro šim
to. Visi stulpai yra po 32 
pėdas aukščio, o šviesos y- 
ra labai stiprios, visa aik
štė nakties laiku išrodo lyg 
dieną. Naujos šviesos įves
ta sąryšyje su pabudavoji- 
mu naujos stoties.

Clevelande nekurie dar
bai, ypač automobilių ša
koje, eina gerai. Šį rude
ni, per Lapkričio mėnesį be
darbių buvo mažiau negu 
kitais metais tuo pat mėne
siu nuo 1923 metų. Per vi
sus praeitus penkis metus' 
Lapkričio ir Gruodio mė-j 
uosiuose būdavo paleidžia-' 
ma daug darbininkų, bet šį
met dar daugiau imama. I 
Trys-didelės išdirbystės per. 
Gruodį ims daugiau darbi-j 
ninku, o kitos iš 100, kurio-' 
so statistikos vedama, ne-! 
mano paliuosuot nei vieno.

76 Clevelando dirbtuvės 
savo įstaigas ir bu- 

Šiais metais tokiu 1

Gansonas susirgo 
ažiavęs į Now Yorką 

Jack Ganson 
... savaitę 

į Clevelandą pakelyje su
sirgo. Jis sustojo Scran- 
tone ir daktaras uždraudė 
išvažiuoti, nes gali gauti 
plaučių uždegimą. Gauso
mis dabai' taisosi.

Iš 
su imtynemi 
gręždamas pereitą

Gelbėkit savo Automo
bilius nuo Sušalimo!

PRANEŠIMAS
Į klausimus atsakymai 
bus per radio WHK šį 
sekmadienį, 9 d. Gruo
džio, 11:45, vai. ryte. 
Iš praeito programo 
laikyto per radio ga
vom keletą klausimų, 
taigi nustatykit savo 
radio ant WHK 11:45 
vai. ir gausite atsaky
mus sulyg šv. Rašto.

Biblijos Studentai.

Šimkus pašoko suktinį.
Lietuviai iš Šimkaus lai

mėjimo labai džiaugiasi.
Tat garbė musų Šimkui! 

Jis parodė kas yra Lietuvis.
Schachschneider yra bro- 

į lis žinomo ristiko Siegfrie- 
Į do 2. Jis sveria 202 svaru 
(Šimkus 180). Jis jau 1923 
metais rungėsi su Ameriko
nu Steinke ir laimėjo Vo
kietijos pirmenybę. Stein
ke svėrė 230 svarų.

Apie Šimkų jis sako kad 
Šimkus turi gerą išsilavi
nimą, ypač stiprias rankas 
ir kietą sprandą.

“Lietuvos Keleivis”.

ras. Jau prieš aštuntą, va
landą vakaro pradėjo žmo
nės rinktis į salę. Publika 
daugiausia jaunuomenė — 
sporto 
svečių 
laukų. __ _ _____  ___
dalyvaus Amerikietis stip
ruolis Juozas Šimkus tai 
didelė dauguma atėjo pa- 
iiurėti kai)) Šimkus imsis 
su Vokietijos ir Europos 
nugalėtoju, vadinasi, stip- 

j moliu Schachschneider.
Vietos sporto sąjungos 

, narys-mėgėjas rodė savo 
spėką, ir pažymėtina kad 

lant jo krutinės buvo uždė- 
ita 'kalvio priekalas ir dau
žoma geželis. Buvo ir ki
tų stiprumo numerių paro
dyta.

Publika, pažindama Šim- 
svarus, Leon 220, bet kų iš jau praėjusių karei- 

aukščio SU tuo vinių kieme rungtynių, bu-J^nų garantuotų ant visados;

Stasiak sveria
Stanley Stasiak 

žinomi.

mėgėjai. Nemaža 
dalis žmonės nuo 
Buvo skelbta kad

4 4 4 4 4- 4 4 4 4 4 4 4 4
SVARBU VISIEMS 
LIETUVIAMS ŽINOTI

H
 Artinasi laikas ka

da savi nuo savu, 
draugai nuo drau
gų pradės gauti 
dovanas atminčiai 
Kalėdų švenčių ir 
artimųjų bei drau

gų paguodai. Mes užpildėm sa
vo krautuvę įvairiausiais ir tinka
miausiais Kalėdų dovanoms graž- 
daikčiais. Didelis pasirinkimas dei
mantų visokios rūšies ir prieinamo
mis kainomis. Laikrodžių, Laikro
dėlių (Wrist Watch), Rašomų plun- 

. . ’ viso
kių stalinių setų (Silverware), Rą
žančių, Kryželių, Toilet Setų, Elek- 
trikinių prosų geriausio išdirbimo, 
ir daugybė visokių dalykėlių nau
jausios mados.

TAISAU LAIKRODŽIUS 
Laikrodėlius, Grafofonus, Akinius, 
visokius žiedus, geltonus šliubinius 
žiedus padarau baltais, įdedu dei
mantus ir kitokius graždaikčius.

Per daug metų patyręs savo pra
ktikoj, atlieku darba geriausia ir 
teisingiausia ir už viską pilnai at
sakau.

Maloniai kviečiu visus senus pa
žystamus ir nepažystamus, draugus 
ir naujus kostumerius.

V. D. Štaupas, Jeweler 
6704 Superior Ave.
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čia i 
245 
yra 
Lenku.

Lenkas nelabai norėjo su met Šimkus ant savo pečių 
Graiku stoti, bet Marotta sulenkė geležinį balkį. Po 
pasiūlė didesni užmokesni šito jau buvo galima lauk- 
■ ' ' ’ ‘! ti kad Šimkus šį vakarą iš-

' eis nugalėtoju.
Į Antroje programo dalyje 
susitiko imtynėse pasauli- 

;nis čampionas pusiau sun- 
ikaus svorio, Juozas Šim
kus, Amerikietis, ir Vokie
čių Europos čampionas Au
gust Schachschneider. Vi
si labai atidžiai rungtynes 
sekė ir kartais rodos padė
davo savo griausmingu del
nų plojimu arba prišauki- 
mais: “Šimkau, laikykis! 
Šimkau, neapsiduok!”

Visos rungtynės tiek bu
vo interesingos kad žmonės 
visai nutildavo ir buvo ty-

vienodo
Įvo maloniai nustebinta kuo-

Graiku stoti, bet Marotta sulenkė geležinį balkį.

ii- Lenkas sutiko.
Marotta sako, kuris jų 

laimės, turės progą susi
kibti su Strangler Lewis ir 
su musų Komaru. Žinoma, 
Komaras irgi turės laimę 
pasičiupinėti su čampionu 
Lewis.

Šis Stasiako pasirodymas 
bus pirmas po virš metų lai
ko. Lenkai neapsakomai 
nudžiugo kad jų tautietis 
čia atvažiuoja. Kada Ko
maras nugalėjo Vokietį, po
nai Lenkai pradėjo kalbė
tis kad tik Stasiakas gali 
Komarą sumalti.'

Kitos poros šiame vaka
re bus: Govorčin, Serbas iš lu lyg kapuose.
Akrono, su Bill Nichols iš Šimkaus priešininkas kur 
Scrantono. Abu yra sun- kas sudėtingesnis, aukštes- 
kieji. Pirmoj poroj bus du mis, matyt prityręs imtikas, 
vietiniai. ! vienu žodžiu didelis Šim-
—-j—---- --------- - ------------ (kaus konkurentas, gal but

didesnis negu Šimkus Lie-

GALIONAS po SI.00.
Naujas plačiai išbandytas po 

visą Ameriką chemiškas išra
dimas. Automobiliams nuo per
šalimo žiemos metu — 
Y-W0RRY skystimas, 
nešąlą prie jokių mums 
šalčių ir nekaista prie 
to automobilio karščio, 

i luotas nuo išgaravimo ..
Naujos vie-; pakenkia viduje nei viršuje jo- 

21 kiai automobilio daliai. Vieno 
i pripylimo užtenka visai žiemai, 

j Automobilių indust rija Kreipkitės pas P. Vasiliauskas 
) vis labiau linksta į Cleve- į 6823 Superior avė. 
landą. 1922 metais Cleve- 

i landas stovėjo antroj vietoj 
automobilių išdirbystėmis, 
bet vėliau daug išdirbysčių 
užsidarė. Šiuo tarpu vėl 
pradeda naujų steigtis, sy
kiu ir išdirbystės automobi
liams viršų. Jau dabar šis 
miestas užima pirmą vietą 
automobiliams reikmenų iš- 
dirbime.

Rauplės. Ohio valstijoje 
apsireiškė rauplės. Valsti
jos sveikatos taryba grie
biasi tą plėgą užslopinti.

Miesto sveikatos komisi- 
jonierius Rockwood skelbia 
žmonėms persergėjimą ap
sižiūrėti su influenza, nes 
neatsargiai rengiantis len
gvai galima susirgti. ų didina

Pereitą savaitę mirė II dinkus.
nuo plaučių uždegimo. 35 padidinimų padaryta sumo 
susirgo, ir 15 sirgo influ- jc 82,000,000.
enza. tos dirbtuvėms užimta

Reikia tuoj apžiūrėti kad akras žemės, 
ir mažus persišaldymus ir Anfnmnbm 
stengtis juos prašalinti.

kuris 
žinomų 
papras- 
Garan- 
ir ne-

“THE UNDECURRENT’’ 
PALACE TEATRE

Mrs. Fay Ehlert, graži žmona 
Chilijos konsulo iš Chicagoj, atvyko 
;ią savaitę į Clevelandą dalyvauti 
;tidarymc jos veikalo, “The Under
current”, Palace Teatre.

Tame veikale užsiveria drama — 
bet nemažesnė drama buvo ir su 
pačia autore, kuri nerado niekur 
pr'tarejų savo veikalui per du me
tu. Bet jai pavyko.

Veikalas yra nedidelis, bet laimėjo 
jai pirmą dovaną Chicagos Dramos 
Lygos Tarptautiniame Turnamcntc 
pereitą pavasarį. Paliečia Ameri
konu gyvenimą ir jų pasididžiavimą 
savo paėjimu iš Europos pratėvių.

Mrs. Ehlert yra Vengrė iš prigi
mimo. Ji nuvyko į Chicagą su sa
vo vyru, Vokiečiu, ir kolegijoj stu
dijavo trumpų apysakų rašymo. Ji 
parašė “The Undercurrent” (Apati
nė Srove) ir visi sakė jog jos vei
kalas yra netinkamas scenai, bet 
studentai jį pastatė, ir ji laimėjo 
veikalų rašymo turnamento dovaną.

Ji siūlė veikalą visiems, bet teat- 
ru vedėjai nepriėmė, iki pagalinus i 
Keith teatrų vedėjas paėmė ir pa- j 
leido jos veikalą per savo teatrus.

Jis turėjo nepaprastą pasisekimą ' 
vakaruose ir sužingeidavo Clevelan-! 
diecius. Iš čia veikalas pereis į : 
New Yorką.

Pennsylvania 3219 
Automobilių 1 aisymo 

Garadžius
Viscki automobiliai pataisoma 
kaip nauji. Duokit mums žinią 

arba atvežkit čionai.
A. F. BALAŠAUSKAS 

7030 WADE PARK AVE.

PARSIDUODA
RADIO PARSIDUODA

Naujas 9-tubų Visas Elek
triškas Radio naujausio išdir
binio, puikiam Chinų žalio me
talo kabinete. Kaina $140, ati
duodama su tūbais tik už $110. 
Telefonuokit Gar. 8314J arba 
galima matyt pas

V. D. ŠTAUPAS 
6704 Superior avė.

DR. ISIDORE ZWICK
perkėlė savo ofisą Į naują patogią vietą

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

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

Sekmadieniais ir trečiadieniais 10 iki 12 dieną.
TELEPHONES:

Office: RAndoIph 5703 Res.: KEnmore 1370
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Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
4952 Broadway Cash 

Garantuojama 
tinių ineigų, 
girnai, nauja 
pos valandos, 
duos pigiai. . 
man,

mėslnyčla 
$700 iki $800 savai- 

geri moderniški iren- 
ledo mašina. 

, žema renda. 
Matykit notarą 

1371 Ė. 105th St.

įsteigta 1881

KALĖDŲ DOVANOS
Tik viena dovana tėra kurios pini

gai negali nupirkti, ir tik jus galite 
duoti — tai yra jusų Fotografija.

Tai yra lengva ir drauginga dovana, 
kuri turi savyje personališkumą — kas 
yra ideališkiausia dovana Kalėdoms.

Niekas kitas taip neatsako, taip 
pritinka kaip Fotografija.

ne-

East 79th St. Photo
A? S. Bartkus

Trum-
Parsi-

Zimer-

Studio
1197 E. 79th St

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
fjęn^rališki nerkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų, Rakandu* pa

kuojant, išleidžiam ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

K. E. YOCHUS
6907 Superior Ave.

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

nos tam darbui:
Vyrams

Vyrų siutai ■ išvalyt ir 
išprosyt tik $1.40

Vyrų kelnės išvalyt ir 
išprosyt 50c

Siutas prosyt 45c.
Kelnės prosyt 20c

Moterims
Moterų fur coats išva

lyt ir išprosyt 1.50
Šilkinės dresės išvalyt

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

- -kaip -kitur. Atsiminkit.

tuvoje kuomet sutiko.
Kova tęsėsi 40 minutu su 

pertraukomis ir Šimkus lai
mėjo, paguldvdamas savo

.priešą, už ką buvo apdova
notas gėlėmis, ir jam pasi
rodžius salėj buvo ant ran- 

jkų nešiojamas. Paskui bu
vo siaurame Klaipėdiečių 

į ratelyje jam suruošta va
karienė. Su jauniausia KL 
Giedotojų Draugijos nare

PARSIDUODA PIGIAI
Rezidencija seno Clevelandie- 

čio tautiečio P. Akšio; pardavi
mo priežastis tikiu visiems ži
noma. Yra vienas akras že
mės, 8 kambarių namas, mau
dyne, anglių fornasas, elektros 
šviesa, 3 garadžiai, vištinyčia, 
karvės staldas. Ketvirta dalis 
akro jauno užaugusio sodo, už
tektinai sau vynuogių (grėp- 
sų), daugybė gėlių, pusė akro 
geros žemės daržovėms. 5 mi
nutos iki mokyklos, 2 minutos 
iki įvairių krautuvių, vieta ra
mi ir naudinga ramiam svei
kam gyvenimui. Lietuviui par- 
siduos su (mokėjimu $2,000, li
kusieji lengvom išlygom, 6%. 
Interesuojanti platesnių žinių 
kreipkitės prie:

P. MULIOLIS
’ - 1306 East 68th Street.

PARSIDUODA
4316 StS. Clair avė. cigarų, 

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