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TEISINGUMAS LIETUVOJE VĖL GAVO I “CUDAUNA VIETA 
VIRŠENYBĘ į Malden, Mass. — Paskli-Į

----------------- dus gandui kad prie vieno
Kalinąs. —- Spalių’ 26 d. nekuriu kariumenės iriten-j jauno kunigo kapo pradėjo 

kariumenės teismo pirmi
ninkas generolas Šniukšta 
paskelbė .kad kąriumenės gią kainą už lašinius, 
teismas, apsvarstęš bylą del

L Lietuvos Ūkininkų Sąjųn-j 
Į gos prigavingo lašinių pri- 
Įį statymo kariumenės inten- 
I danturai, Lietuvos RespuL- 
l likos vardu nusprendė: *

Feliksą Mikšį, veterinari
jos gydytoją, ir gydytoją; 
Eliziejų Draugelį nubausti 
kiekvieną po vienus metus 
ir tris ^savaites sunkių dar
bų "grasos' kalėjimo;

Petrą Josiuką —- vienais 
mętais ir dviem savaitėm 
sunkių darbų grasos kalė-j 
jimo (jiems taipgi' aprėžtiį 
pilietmfefr teisės).

Bernardą Sakalauską nu
bausti šešiais , mėn. ir 2 sa
vaitėm paprasto kalėjimo;

J. Soblį — šešiais mėn. 
paprasto kalėjimo;

Sergijų Josiuką ir J. Ber
gą — po keturis mėn. ir dvi 

[savaites paprasto, kalėjimo;
Dov. Frizinskį — trims 

Įinėnėsiais paprasto kalėji- 
Imo.

Atsargos pul. Įeit. Aglin
skas pripažintas kaltu per- 
didėlės valdžios pasisavini
me.

J. Voleišis, pulk. Įeit. But
kevičius ir adm. kapt. Del 
tuva išteisinti.

Prie to, teismas priteisi 
i kaltininkams 119,254 litu i 
[bendros sumos nuostolių at
lyginimo ir padengti teis
mo lėšas. Kiekvienam iš 
kaltais rastųjų'priteista at
mokėti valdžiai tam tikra 
sima, ne visiems lygiai.

Visa Lietuva rainiai atsi
duso, nes kaip pral. Olšaus-, 
ko.taip ir šios garsios “La
šinių Skutimo” bylos kalti
ninkai nubausti. “Ačiū Die
vui’* sakė teisme dalyvavus 
publika, “teisingumas pas 
mus laimi visur!”

Nuo Redakcijos: 
kų Sąjunga, 1925 
kada krikščionys 

■valdė, buvo klerikalų tvir
tovė. jos viršininkams bu
vo pavesta pristatyti Lietu
vos kariumenei lašinių. Su
tarta buvo pristatyt Lietu
viškus lašinius, kurie buvo 
brangesnį. Bet pristatyto
jai' tuoj gavo Amerikoniš
ku lašinių, ir nuskutę nuo 
ją “U. S. A.” antspaudgs 
uždėjo Klaipėdos skerdyk
los antspaudą ir su žinia

danturos viršininkų išnau-Į darytis stebuklas: žmonės 
dojo valstybę imdami bran- i atsikratą savo senų li- 

los,,-,,,,o j kapines pradėjo verž-
Dalykas iškilo aikštėn ir tis minios' visokių nedaga- 

1 iškelta kaltininkams byla, linčių fanatikų. Užkirti- 
Reikia tik apsidžiaugti kad mui tam kelio policija lai- 
teismas įvyko dabar' o ne i kinai išnešė nuo to kunigo 
prie krikščionių valdžios, i kapo akmenį kad žmonės 
nes visi butų buvę rasti “ne- i nerastų tos vietos. Tas ku- 
kaltais”. - Ir tais laikais ka • nigas mirė apie 50 metų at- 
da “skusti” lašiniai prista-jgaį, bet iki šiolei apie “cu- 
tydinėta, jeigu kuris žinan- j dus” prie jo kapo niekas ne

kalbėjo.Šiųjų nors pakuždomis kal
bėjo kad tai yra valstybės 
išnaudojimas, suokalbinin • 
kai atrėkdovo: “Tylėk, ži
nai kad mes valdom ir mu
sų niekas negali bausti.”

Teisingumui imant viršų, 
Lietuvos ne tik vyriausi bėt 
ir žemesni teismai pradės 
Įgauti piliečių pagarbą ir 
blogadariai pradės žiūrėti Į 
teismą su baime.

NIEKŠAS VEIKIA
Duesseldorfe, Vokietijoj, 

,atsirado koks tai niekšas 
kuris siaučia pjaudamas ir 
sužeisdamas žmones. < 
tokiu budu sužeidė ar 
žudė 20 ypatų- trumpu lai
ku.

Jisai
■ nu-

TEISĖJAS APKALTIN
TAS ŽUDYSTĖJE

Austin, Tex. — Buvęs 
teisėjas ir pasižymėjęs ad
vokatas Brady suimtas ir 
uždarytas kalėjime kalti
namas nužudyme teismo 
stenografės. Brady yra 59 
metų amžiaus. Mergina bu
vo rasta nudurta 12 colių 
ilgio durklu.

VOL. XIV (14-TI METAI)

Ukinin- 
metais, 
Lietuva

i VULKANO IŠSIVER
ŽIME ŽUVĘ APIE 

1,000'; ŽMONIŲ
Į Guatemaloj, :Centralinėj 
Amerikoj, vulkano Santa 
Marią išsiveržime sunaikin
ta apielinkės per 20 mylių, 

| iš pirmos dienos skubiais 
įapskaitliavimais 'žuvusių 
surasta apie 300; bet spėja
ma kad visus sužiūrėjus jų 
skaičius sieks apie 1,000.

Šis vulkanas yra 13,000 
pėdų aukščio,.

'LĖKTUVAS VEŽIMUI 
50 ŽMONIŲ

Detroit. — Ruošiama pla
nai budavoti 100 tonų me
talinį lėktuvą, kuris bus ve
žiojimui pasažierių. Bus 
520 pėdų ilgio ir 115 pėdų 
pločio, inžinai turės 4,800 
arklių spėkos, galės skristi 
po 100 mylių į valandą. Vie
tos bus del 50 pasažierių.

' GUDRUS ŽYDELIS
Varšava. — Morris Bas

kin, naturalizuotas Ameri- 
I kos pilietis, areštuotas už 
pertankų apsivedimą. Jis 

Iper du metu paėmė net 61 
i pačią. Jisai jas apsivedęs 
I atsiveždavo Ahterikon ir 

Paprašius lakūno pa- iš to darė biznį'.

IŠŠOKO Iš ORLAIVIO IR 
NUSIŽUDĖ

New York. —. Viena mer
gina, 20 metų amžiaus, iš-■ sikėlė su ĮakunųJ 1,590. auk-

■ štį. -T
! sikelti dar aukščiau, jį pra-Į 

sivėrė lėktuvo dureles ir 
pasimeldus iššoko iš lėktu
vo; Orlaivyje rasta jos pa
liktas laiškas, kuriame pa-1 automobiliai 
sakyta kad namie palikta nu0 Lapkričio 1 dienos at- 
$175 laidotuvių- lėšoms. piginti. Kainų numažinimas

I siekia nuo $15 iki $200.
AMERIKONŲ LAVONAI į jaunasis Ford, kalbėda- 

Havre, Francuzija. — 81 mas apie kainų numažini- 
lavonas Amerikonų karei-|mą, sako: “Mes numažinam 

ivių ir vieno Francuzo pąr-j kainas tikėdami kad tai yra 
gabenta iš Rusijos sovietų; geriausias žingsnis prie už- 
laivu ir atiduota Francu- tikrinimo šaliai gero biznio 
zų ir Amerikonų komisijai J ėjimo ir ant toliau”. .
Jie palaidoti militąriškose I Tz:"-” — 
kapinėse Aisne srityje.

AUTOMOBILIAI VĖL ;
ATPIGS

Detroit, Mich. — Fordo
—...„i visi modeliai

$175 laidotuvių lėšom:

| Kitų automobilių išdirbė
jai irgi turės piginti savo 
automobilius.

MAŽINA SUV. VALSTI
JŲ BIUDŽETĄ

1931 metų Suv. Valstijų 
valdžios išlaikymo lėšos bus 
$3,830,000,000 apie $111,- 

1000,000 mažiau rifegu šiais 
metais.

Illinois .valstijoj sekma- 
i dieni, Lapk. 10 d., automo
bilių nelaimėse užmušta 14 
ypatų: penki užmušta va
žiuojant per gelžkelio bė
gius, 9 kiti suvažinėta.

STATYS 100 AUKŠTŲ " 
BUDINKĄ

New York. — Metropoli
tan Life Insurance kompa
nija, kuri turėjo aukščiau- 

isį pasaulyje budinką iki iš
statyta Woolworth budin- 

šeši užmušta. Oąkdale, kas, pasiryžo savo pirmes- 
Tenn. — Traukinio nelai- nę garbę atgauti ir ruošia 
mėje užmušta šešios ypatos įstatyti 100 aukštų budinką. 
ir keliolika sužeista. Nuo Jau planai gatavi ir bus 
bėgių nušoko devyni vago- statomas priešais dabartį- 
nai su apie 175 keleivių. nį Metropolitan bokštą.

šiame paveiksle matomas platus, buka viršūne Budnikas yra tai'naujas Western Union budinkas, 
apie kurį pereitame numeryje bbuvo plačiai rašyta. Jisai .stovi kairėje, 'Woolworth dešinejo.

VĖL PINIGAI AME
RIKOS KAPITALIS

TAMS
Chicagos firma,' MacDo

nald Engineering Co., gavo 
$110,000,000 kontraktą so
vietų Rusijoje pabudavoji- 
mui eilės didelių cemento 
išdirbysčių, grudų elevato
rių, malūnų ir 1 
vių tam tikruose Rusijos 
punktuose.

Valdžia duos pinigus, me- 
degą ir darbininkus, o pla
nus ir darbą vadovaus šta
bas iš 45’■Amerikos inžinie
rių. Tai bus didžiausias 
Amerikonų inžinierių šta
bas patekęs sovietų žemėje 
vienu kartu.

Sovietų rojuje yra gana 
griovikų ir rėksnių, bet bu- 
davotojus turi kviesti iš ka
pitalistiškų šalių ir mokėti 
jiems milžiniškus pinigus.

Ura! Ura! Bet kas po to? Iga kovot už trumpesnes va
landas ir didesnes algas.”

Kasyklų savininkai visai 
atsisako eiti Į kalbas su an
gliakasių unija kaslink su
trumpinimo darbo valandų, 
todėl šią žiemą galima ti
kėti visuotino sustojimo ka
syklų darbų.

Valdžia negali atsisaky
ti nuo rūpinimosi angliaka-' 
siu reikalais, taigi sumanė 
paduoti į atstovų butą su
manymus sekančius.

Reikalinga išdirbti būdas 
perorganizavimui anglies 
produkcijos ir pardavimo.

Sumažinti kasyklų darbi-

Anglijos premjeras, so
cialistas MacDonald sugry- 
žėo iš Suv. Valstijų, kur 
buvo apsilankęs pas Prezi-

,5 e^®vato‘ I denta Hoover pakalbėti tai- 
kitų dirbtu- kQS renkis; Pakalbėj0 jį

VESTUVĖS MAŽĖJA, 
DIVORSAI DIDĖJA

Suv. Valstijose 1928 me
tų bėgiu apsivedimų buvo 
18,556 mažiau negu 1927 

[metais, o divorsų 3,902 dau
giau.

Taip, 1928 mętais apsive
dė 1,182,497 poros, o 1927 
m. 1,201,053 poros.

Divorsų peniai buvo 195,- 
936, o metai pirmiau 192,- 
037. Prie to, pernai 'buvo 
panaikinta 4,226 vedybos.

Ant kiekvienų šešių porų 
apsivedimų pernai buvo po 
vieną divorsą.

1,300 ARKLIU SPĖKOS 
AUTOMOBILIS

Kovo 1 iki 15 dienai 1930 
metais Floridoj, Daytona 
pajūryje, bus automobilių 
greitumo išbandymas. An
glas automobilistas Camp
bell planuoja išstatyti auto
mobili kuris turės 1,300 
kliu spėkos ir kainuos 
$30^000.

Kitas taip pat Anglas 
da. dirbdint automobili
dviem motorais po 1,000 
arklių spėkų kiekviename.

ar- 
net

žą
sų

STIKLAS NEPAVOJIN
GA VALGYT

Vienas Vokietijos dakta- 
, ras rašo kad sumaltas stik

las nėra pavojingas gyvas- 
: čiai. Atsitikimuose kur mi

rė nuo tokio stiklo tai buvo 
del to kad jis nebuvo gana 

I sumaltas ir didesni šmote
liai supjaustė žarnas.

5 DARBININKAI UŽ
MUŠTA

Makleri, Mass. — Kasi
me tunelio po Swift upe, 
netoli Oakdale, Mass., spro
gus dinamitui užmušta pen
ki darbininkai.

Tai suktybė! Flint, Mich. 
I— Buvę Union Industrial 
j banko vedėjai įtartį suvar
tojime $3,592,000 banko pi
nigų įvairioms savo- speku
liacijoms dviejų metų bė
giu.

persiskyrė. Kadangi visas 
pasaulis palinkęs prie tai
kos, aišku ir diplomatai tu
ri apie tai kalbėti ir jei ką 
galima daryti.

Sugryžo MacDonald Lap
kričio 1 dieną ir buvo en
tuziastiškai sutiktas.

Ką su Hooveru sutarė ar 
suplanavo tas nereikalauja 
greitos veikmės, gali taip! 
būti ir nebūti ir niekas už | ri'inkų valandas nuo aštuo- 
tai jiems nieko nesakys.

Bet pargryžęs rado An
glijos darbininkus šaukian
čius ir laukiančius kada 
pradės pildyti tai ką prieš 
rinkimus prižadėjo.

Gali visam pasauliui pri
žadėt taiką, ir jeigu kils ka
ras už tai -jo niekas nekal
tins. Bet porai ar trims 
milijonams Anglijos anglia
kasių pažadėjo pagerint 'bū
vį, o jeigū to nepadarys tai 
kitais rinkimais bus praša
lintas jis su visa savo so- 
ciūlistų partija. Gaus vir
šų tie kurie mokės vėl pa
radų padaryti.

Angliakasių padėtis
Anglija neturi kur ang

lies dėti, savo šalyje nesu- 
naudoja tiek kad ištektų 
darbo visiems angliaka
siams visą metą ištisai. An
glies turi ir Vokietija,' ir 
Belgija ir Silezija, kurios 
pigiau parduodamos anglį 
užima, rinkas tose šalyse 
kurios anglies turi. Vietos 
gyventojai kurui Vargu ga
li anglį įpirkti ir mažai per
ka;

Įsigalėję angliakasiai to ' 
nesvarsto, jiems nesvarbu 
ar yra kur anglį dėti kad 
reikėtų vėl jos daugiau iš
kasti. Jie turi savo reika
lavimus, turi savo vadų pa
drąsinimus, turi politikie-

■nių iki septynių pusės klie
ną, nuo kitų metų Ba 
džio 6 dienos.

Darbininkai reikalauja 7 
valandų darbo tiesiog.

Šie valdžios anglies ko
misijos sumanymai bus pa
leisti pirmiausia angliaka
siams apibalsuotį. Nekurie 
unijos vadai jau dabar tam 
priešingi, taigi galima su
prasti kpkios galės būti pa
sekmės. Nesutinkantieji su 
valdžios planu angliakasių 
unijos vadai atsimeta iš ta
rybų su valdžia ir ruošiasi 
varyti plačią agitaciją už 
septynių valandų darbą.

Su kitais bedarbiais irgi 
tas pats. Nors prieš rinki
mus prižadėjo visiems dar
bininkams geroves, dabar 
pats bedarbių ministeris sa
ko kad bedarbės negalima 
išgydyti magišku budu.

Virš milijonas darbinin
kų Anglijoj' vaikščioja vi
sai be darbo.

Kas tas socializmas?
Socializmas buvo išgalvo

tas sapnas padarymui visų 
žmonių lygiais. Sapnas la
bai gražus ant popierio.

Bet tikrame gyvenime tie 
kurie po socializmo vardu 
eina į politiką, tą vardą tu
ri tik kaipo savo partijos 
atskyrimą nuo kitų. Vis
kas gi tas pats.: valdininkai

rių pažadus kad angliaka- taiP Pat ima alSas> taiP Pat 
šiai turi pagerint savo bu- i vietas sodina savo drau- 
vį: jie turi gauti didesnes §us> taiP Pat naudojasi vi- 
algas negu gauna, turi dir- suomenės pinigais, tais pat
bti trumpesnes valandas ne
gu dirba. Ir taigi šiose die
nose reikalaujama septynių 
darbo valandų, su kuo susi
duria ir pats MacDonald, 
kuris labai iškalbingai ir 
padrąsinančiai skelbė kad

automobiliais važinėjasi ką 
važinėjo pirma jų buvę ki
tos partijos žmonės, net 
tuose pačiuose palociuose 
gyvena.

Skirtumo partijos pro-
(Pabaiga ant 7-to pusi.)

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeanu pasaulyje. Išplaukimai 
Yorko i Southampton kas Sereda vienu iš

BERENGARIA AQUITANIA
o paskui sausžemiu Į Kauną. 
Pamatykit pakeliu Londoną. 
Taipgi tiesiai i Londoną kas 
Ratnyčia nauji, aliejų varomi 
laivai. Trečios klesos laiva
kortės į abudu galu iš Newj

CUNARD LINE

______  iš Now 'i 
milžinų ekspresinių laivų '

MAURETANIA
r-i Yorko i Kauną Ų203 ir bran-, 

giau. Atskiri kambariai, er- 
dvi vieta, geras naminis vai- 

mandagus patarnavimas, i 
įpjĮjjfl Del kitų informacijų klaus- 
ĮjgjsjySfc kite bile Cunard Agento, ar-1 

ba rašykit pas:
1022 Chester Ave.

Cleveland, Ohio
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Korespondencijos SHENANDOAH, PA.
Žiauri žmogžudystė, čia

PITTSBURGH, PA. .
Pittsburgas kaipo biznio 

liestas. Tramvajais iš ar- 
mų apielinkių ir net toli- 
lesnių miestų į Pittsburgh 
asdien suvažiuoja po su
irs 100,000 žmonių apsipir- 
imams' reikmenų. Penki 
idieji gelžkeliai dar suve- 
a po 52,000 žmonių kasdie- 
tą. Prie to dar tukstan- 
iai kasdien- atvažiuoja au- 
obusais.

1928 metais Pittsburgo 
rityje buvo 58,599 mylios 
ramvajų bėgių, kuriais 
įergabenta 385,615,236 pa- 
lažieriai.

Trys Suv. Valstijų didie- 
i vieškeliai pereina per ši 
niestą.

1928 metais upėmis ir ge- 
ešinkeliais Pittsburgo dis- 
irikte pervežta 190,023,343 
;onų krovinių.

Sukanalizavus Ohio upę, 
sūri atidaryta Spalių mė
nesį ši metų, Pittsburgas I 
jauna ištiso meto navigaci
jų linkui Meksikos užlajos, 
susisiekiant tokiu budu su 
svarbiais miestais visu pa
sėliu iki tos užlajos.

Wilmore, Pa. — Tvarte 
rasta pasikoręs W. Kros- 
key, 40 metų angliakasis.

Bethlehem Steel korpo
racijos dirbtuves Cambrijoj 
užbaigus didinti ir taisyti, 
kas viskas kainuos dvylika 
milijonų dolarių, bus pas
kirta dar $10,000,000 padi
dinimui ir pagerinimui že
miau paupyje stovinčių dir
btuvių. Bus įvesta naujas 
Bessemer plieno departa
mentas ir kitokie pridėč 
kai.

Kietos anglies Pennsyl
vania valstijoj per Spalių 
mėnesį iškasta 6,606,000 to
nų, arba 23 nuoš. daugiau 
negu per Rugsėjo mėnesį.

Iš 220 kietos anglies ka
syklų 203 kasyklos dirbo 
beveik pilnų laikų per Spa
lių mėnesį.

Minkštos anglies per Spa
lių mėnesį iškasta 11,030,- 
000 tonų.

Minkštos anglies kasyklų 
yra 1,871, iš kurių tik 58 
nuošimtis dirba.

Majoras Kline laimėjo. 
Pereitos savaitės rinkimuo
se dabartinis miesto majo
ras Kline gavo 78,417 bal
sus, kuomet jo oponentas 
Dunn gavo tik 36,890 balsų.

Nubalsuota taipgi įvesti 
balsavimo mašinas, kurios 
geriau kontroliuos balsuo
tojų paduodamus balsus už 
kandidatus arba šiaip daly
kus. ■

Karo pabaigos sukaktu
vių paminėjimui, vienas bu
vęs kareivis, Edvin Bannon. 
36 m., buvęs kare sutrenk
tas ir apnuodytas ir nuo to 
laiko gerai nesijautęs, per
eitų sekmadienį savo sesers 
namuose ant Bond st., El
liott srityje, pamišimo ap
imtas, apsibarikadavo ir 
pradėjo karų pats vienas: 
ėmė šaudyt lyg sugavęs ka
reivius, ir per 16 valandų 
policija negalėjo prie jo 
prieiti ir nuginkluoti. Pa- 
galiaus jis pats persišovė ir
vežamas į ligoninę mirė.

Pittsburge ir Allegheny 
apskrityje per pirmus šių 
metų mėnesius žuvo 211 
ypatų automobilių nelaimė
se, iš tų 47 buvo vaikai, .ku
rie suvažinėta einant sker 
sai gatvę. V '

Pennsylvanijos. valstijos 
daugelis miestų ir apskričių 
nutarė įvesti balsavimo ma
šinas, taip kad kituose bal
savimuose jos butų naudo
jamos. Iš tos priežasties 
tų mašinų galės pritrukti, 
arba kiti laiku negaus, ne
žiūrint kad kiekvieno mies
to komisija paskirta balsa
vimo mašinoms pirkti pa
žadėjo iki kito Gegužės mė
nesio parūpinti.

Gudriai grinorkai nepasi
sekė. Clairtone viena mer
gina suvylė tris vyrus, bet 
už tai pati pateko teisman. 
Vaikinas No. 1 nusiuntė jai 
$292 atvažiavimui į Ameri
ką, bet negavo vesti. Vai
kinas No. 2 išpirko jai pa- 
liuosavimų nuo No. 1, ir jis

Lapkričio 2 d. įvyko žmog
žudystė. Pas vienų Lietu
vę ant East Lloyd St. gyve
no tula R. M., kuri leido 
palaida gyvenimų, su pora 
ten pat gyvenusių vyrų. 
Jos vyras negalėdamas pa
kęsti savo pačios tokio gy
venimo jų paliko ir išėjo 
gyvent pas dukterį.

Lapkričio 2 d. pas juos 
atsilankė Juozas Zakarevi
čius kokiu ten reikalu ir 
radęs visus girtus, pats ir
gi mėgstantis išsigerti, už-1 
truko tuose namuose. Na-! 
miškiai, gerai įsikaušę, Su-j 
bruzdo prieš svečių ir pra
dėjo bonkomis mušti. Su
daužę galvų pagallauš iš-, 
metė jį gatvėn. Tų viską 
matė kaimynai ir tuoj davė! 
įminiu policijai. Pribuvo po-! 
licija ir gydytojas. Nelai
mingasis mirė po kelių mi- 
nutų, nes galvos kaulai bu
vo sutrupinti.

Nužiūrėti kaltininkai vi
si areštuoti. Visi trys, tie 
du vyrai ir ta moteris, ap
kaltinti pirmo laipsnio žu- 
dystėje. Liudininkų buvo 
13 žmonių. Suimtieji išga
benti apskrities kalėj iman 
iki teismo, kuris bus 1930 
metais.

Nužudytojo brolis Juozas 
Zakarevičius laiko krautu
vę laikrodžių ir visokių mu- 
;i kalių reikmenų ir yra 
turtingas žmogus.

Rinkimus laimėjo Lietu
vis. Lapkričio 5 d. rinki
muose išrinkta miesto ma
joru Lietuvis, J. Sarpalius. 
Keletas kitų Lietuvių išrin
kta į kitas mažesnes miesto 
valdybos vietas. Linksma 
sad Lietuviai žengia pir
myn ii1 neužsileidžia ki
tiems. J. Sarpalius yra čia 
gimęs ir augęs. Linkėtina 
jam geros kloties.

Kasyklų darbai. Lehigh 
Valley kompanijos kasyk
los pradėjo dirbti po 1 ir 2 
dienas į savaitę. Nežiūrint 
kad žiema po šonu ir ang
lies reikalinga, kompanija 
to nepaiso.

J. Basanavičius.

negavo jos vesti. Ji suėjusi

Automobilių nelaimėse
su trečiu pabėgo į Wells
burg, W. Va., ir vėl neapsi-

E. White Plains, N. Y.
SLA. 309-ta, kuopa Lap-

kričio 2 d. turėjo savo su
sirinkimų, kuris buvo gana

Pittsburgo srityje pereitų 
sekmadienį užmušta septy
nios ypatos ir daug sužeis
ta.

Pasikorė. Gibsonijoj pa
sikorė 40 m. amžiaus mote
ris, pora metų praliudėjus 
savo mirusio vyro. Jos var
das buvo Anna Le Tour- 
neux. .

vedė, suvylė ir trečiąjį. Ta 
viską padarė laike vienos 
savaitės. Trečiasis palik
tas net bažnyčioj prie alto
riaus, sumanė kreiptis į tei- 
■smų, ir mergina patraukta 

I atsakomybėn, turėjo paža
dėti už trečio tekėti ir tą 
išpildyti iki Kalėdų. Mer
ginų partraukė pirmasis iš 

I Jugo-Slavijos. J. V. K.
cxxzxxxxxxxistxxxxxxxxaxrxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ i

Dailidėnas, M. Dailidėnie- 
nė, V. Kanapeckas, J. Vait
kevičius, A. Kirdeikis, V. 
Kirdeikienė, J. Margevi- 
čius, S. Lukoševičienė ir M. 
Stakmolienė — po $1.

S. Seniškevičius, 
309 kp. sekr.

skaitlingas. Po apsvarsty
mo kuopos reikalų apkalbė
ta apie SLA. Pild. Tarybos 
nominacijas, ir visi nutarė 
balsuoti už dabartinę val
dybų. Gruodžio 7 d. bus 
skaitlingesnis susirinkimas, 
kame bus nominacijos.

Užbaigus SLA. reikalus, 
kuopos finansų sekretorių': 
S. Seniškevičius perskaitė
M. Paltanavičiaus atsišau-

DAYTON

D. L. K. VYTAUTO PENKIŲ ŠIMTŲ METŲ 
SUKAKTUVIŲ MINĖJIMO 

REIKALU

slui tverti galingus visuo
meninius komitetus dides
niuose išeivijos centruose, 
prie jų prisidedant jaunimo

į Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
; organizacija Suvienytose Valstijose, 

kurios turtas viršija $1,000,000.00.
h Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 

pomirtiniu. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
J SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai
* imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai grauna laikraAM “TB-
* vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pust kiilM.

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

Del platesnių informacijų kreipkite s Hm adraMii

I ITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
3 307 W. 30th Street New Yerfc, N. T.

mų prašant paramos. Laiš
kų apsvarsčius, nutarta pa
aukauti iš kuopos iždo $10 
ir nariai suaukavo $32, kas 
sykiu sudarė $42. Pinigai 
pasiųsta dukters Valentinos 
Paltanavičaitės antrašu į 
Brooklynų.

Aukavo sekanti: B. Poš-
kevičius $5; S. Seniškevi
čius, F. Kaminskas, A. Lin- 
cevičius, J. Barauskas, J. 
Stakmuolis, M. Barauskie
nė — po $2; M. Seniškevi- 
čienė, V. Žukas, S. Berno
tas, P. Barauskas, P. Daili
dėnas, S. Dailidėnas, K.

Amerikonai atjaučia Lie
tuvos našlaičiams. Mergai
čių Baltas Klubas, Kiser 
mokyklos studenčių, kur 
pirmininkė yra Lietuvaitė 
Elena Urboniutė, pasiuntė 
Lietuvos našlaičiams 15 dė
žių žaislų Kalėdų dovanų. 
Reikėtų ir musų Lietuviš
koms draugijoms bei kuo
poms paskirti iš iždo po ke
letą dolarių dovanų ir pa
siųsti Kalėdoms savo tau
tės vargstančių našlaičių 
pagalbai.

Suėmė vaikų. Daytono 
policija sulaikė 13 metų vai
kų, besibastantį šiame mies
te, kurį išklausinėjus paaiš
kėjo kad yra Lietuvių vai
kas,. Charles Whitkas, iš 
Philadelphijos, kuris norė
jo keliauti į vakarines val
stijas. Jis iki šiolei jau ap- 
sibastė apie 2,000 mylių. Iš 
namų išėjo Birželio mėnesį. 
Keliose vietose policija bu
vo sulaikius jį ir pranešus 
tėvams kad pasiimtų atgal, 
bet tėvas atsakęs, lai parei
na pats taip kaip išėjo.

Vyras 45 metų netinka 
dirbti. Didžiulės dirbtuvės 
atsisako duoti darbus 45 
metus turintiems vyrams, 
jie jau skaitomi perseni ir 
netinka dirbtuvėm Bet ir 
tiems gyventi reikia, jie tu
ri kaip kurie net dideles 
šeimynas maitinti.

Šitaip atsitikus, miesto 
valdžia ir visuomenės gero
vės organizaęijos buvo pri
verstos susidomėti ir skel
bia kad padės su jieško t- 
darbus ir kreipsis prie fab
rikantų kad tokio amžiaus 
vyrams duotų darbus.

Darbai sumažėjo, vagys
tės padidėjo. Didžiulės dir
btuvės, kaip Delco ir Delco 
Light, žymiai; sumažino sa
vo išdirbystę, tas atsiliepė 
ant kitų dirbtuvių kurios 
gamino joms produktus. Iš 
tos priežasties daugis žmo
nių liko be darbo, o kurie 
ir dirba tai silpnai.

Rudeniui atėjus pradėjo 
žymiai apsireikšti vagystės 
ir apiplėšimai krautuvių, 
namų ir ūkių.

Mirė Antanina Freitikie- 
nė. Velionė sirgo keletą 
metų, ir vos sugyvenus 34 
m. amžiaus persiskyrė su 
su šiuo pasauliu. Paliko vy
ra, Antanų, maža dukrelę, 
ir seserį Akrone. Mirė Lap
kričio 6 d., palaidota 11 d., 
Cincinnati mieste, Šv, Ma
rijos kapuose, kur ilsisi ve
lionės tėveliai ir daugiau gi
minių. Laidotuvių visų pa
tarnavimų puikiai atliko 
graborius A. J. Keydoszius.

Lai buna velionei lengva 
Marijos kapų žemelė, o vy
rui ir dukrelei reiškiu už
jautimų jų liūdnoje valan
doje.

A. J. Freitikas yra biz
nierius, užlaiko* avalų kraų-. 
tuvę po adr. 706 Valle st
ir dalyvauja Lietuviu vei
kime. J. A U.

Jau žinome kad visoje 
Lietuvoje 1930 metais bus 
iškilmingai apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lejus vieno didžiausių 15-to 
šimtmečio Europos galiū
nų, Didžio Lietuvos Kuni
gaikščio, sunaus Keistučio 
ir Birutės, kuri anot dainos 
“nebuvo joki karalaitė, bet 
iš Palangos vargdienė mer
gaitė”.

Didžio Vytauto vardas 
tebeturi Lietuvių tautai 
milžiniškos reikšmės tau- 
tiškai-politiniu atžvilgiu: jo 
drąsus, kartais ir rizikingi 
ir netikėti žygiai užimpo
navo 'visai Europai 14-to 
šimtmečio gale ir 15-to 
šimtmečio pradžioje, o Len
kijos politikai buvo Vytau
to tarytum į kampų suva
ryti. Nors Vytautui ir ne
pasisekė ant visados sunai
kinti Lenkijos diplomatų ir 
silpnąudžio- Jogailos Lietu
vai užnertos kilpos pavida
le 1385 metų Krėvės, Uni
jos, bet Vytautas tų unijos 
kilpų buvo sukapojęs gink
lu iš Jogailos atimdamas 
Vilnių ir per visų savo gy
venimų nesiliovė kovojęs 
už visiškų Lietuvos nepri
klausomybę, ir mirė 1430 
metais su idėja kad Lietu
va negali priklausyti nuo 
Lenkijos.

Todėl Vytautas yra su
vienytos Lietuvių tautos ir 
Lietuvių apgyventų žemių 
nepriklausomybės simbolis. 
Vytauto vardas yra įkvė
pimo šaltinis nūn ■ atgimu • 
sios Tėvynės valstybės vy
rams, musų kariumenei, 
mums • visiems. Vytauto 
vardas minimas ir tebedai- 
nuo jamas musų kaiųio dai
nose. Neveltui savo himne 
giedame: “Iš praeities Ta
vo sūnus te stiprybę se
mia”.

Didžio Vytauto darbai ir 
nuopelnai Lietuvių Tautai

bus įvairiais budais įverti; 
narni ir minėjami ateinan
čiais 1930 metais. Visa Lie
tuva dalyvaus tame pami
nėjime : visuomenė, kariu- 
menė, ir Respublikos val
džia. Musų politikai, stra- 
tegikai, ekonomfetai, juris
tai, literatai bandys nušvie
sti Vytauto reikšmę kaipo 
administratoriaus, karžy
gio, diplomato, ir Tautos 
Vado. Jo atminčiai pager
bti yra sumanyta eilė, kul
tūriškų darbų: Tautos Mu- 
zejus, viešos skaityklos, Vy-j 
tatito vardu mokyklos bei! 
moksleiviams stipendijos, ir 
ypač Vilniaus krašto Lietu
vių apšvietos įstaigos. Mu
sų skulptoriai planuoja jam 
paminklus statyti, musų po
etai rašys jam himnus kai
po Vilniaus Didvyriui, ku
ris savo laiku buvo iš Vil
niaus išvijęs Lenkų kariu- 
menę ir kurio kaulai ir da-J 
bar dai ilsisi Šv. Stanislovo 
Katedroj Vilniuje, deja, vėl 
į Lenkų nagus pakliuvusia- 
me.

Tiems visiems patrioti
niams sumanymams vykdy
ti neužtenka gerų norų, rei
kia ir darbo ir lėšų. Todėl 
mobilizuojama visos kultū
rinės pajiegos ir dedama 
aukos. Lietuvos visuome
nės veikėjai, paties Respu
blikos Prezidento padeda
mi, po savo kasdieninio dar
bo randa laiko ir nesigaili 
energijos ruoštis Jubilejaus 
iškilmėms. Nėra tai daro-j 
romą vien pasididžiavimo 
delei. Tatai yra tiesiamas 
kelias į Vilnių.

Akivaizdoj to viso, Ame
rikos Lietuviai, visados bu
vę savo senos Tėvynės lais
vės kovotojų pirmutinėse 
eilėse, suprantama nepasi
liks kaipo šalti žiūrėtojai. 
Jau yra girdėti susirūpini
mo vienur-kitur ir pastan
gų organizuotis, ir tam tik-

o.rganizacijoms ir pritrau
kiant mažesnes apielinkių 
kolonijas. Tam darbui jau 
tikrai atėjo laikas. Mes, šių 
dienų Lietuviai, kokioje pa
saulio šalyje negyventume, 
neprivalome užmiršti tos 
tiesos kad jeigu ne Vytauto 
sunkios kovos su • Lenkais 
ir Vokiečiais gal mes šian
dien butume beesu palaido
ti, kaip atsitiko su senovės 
Lietuvių giminėmis, Jotvin
giais ir Prūsais.

Tegul tat visos gyvos Lie
tuvių jiegos, nepaisydamos 
kliūčių, vienybėje, Ameri
kiečiams pritinkamu budu, 
pagerbia ta didį ir garbin
gą vyrų, kuris visų savo 
amžių padėjo del Lietuvos 
vienybės ir laisvės.

P. Žadeikis, 
Liet. Generalinis Konsulas.

ATIDARĖ $20,000,000 DE- 
ROITO-CANADOS 

TILTĄ
Detroit. — Lapkričio 11 

d., sąryšyje' su karo paliau
bų sukaktuvėmis, atidaryta 
naujai pabudavotas tiltas, 
jungiantis Detroitą su Ka
nada. Tiltas kainavo $20,- 
000,000 ir yra ilgiausias ka
bantis tiltas pasaulyje, net 
1,850 pėdų ilgio. Ties Det
roit upės viduriu jis yra 152 
pėdų aukščio. Visas tiltas 
nuo pradžios iki kito galo 
yra 1.8 mylios ilgio. Plo
čio turi 47 pėdas.

PATENTAI
Apsaugoki! Savo Idėjas

Rašykit atvirai, siųskit vi
sas žinias apie savo Išradi
mą, klauskit patarimų. 
Reikalaukit “Proof of Invention”, 

knygelė siunčiama dykai.
Registruojam. Trade-Marks
Teisingas ypatiškas patarnavimas.
- Įsteigta—Su Trisdešimts Metų 

Patyrimu

E. E. VROOMAN & CO*
195 Atlas Bldg.

Washington, D. C. *• 
Paminėkit “DIRVĄ” kada rašot.

Didelė žingeidi senoviška apysaka

Knygos audimo virše
liuose jau išsibaigė — 
daugiau po $1.50 prašė
me nesiųsti. Skubėkit 
įsigyti dar likusių po $1.

Knyga yra didelė, 250 puslapių, ir atiduodama vėl tokia mąža kaina kaip 
ir kitos “Dirvos” leidžiamos knygos—už $1.00 su prisiuntimu. Kas nori 
gauti audimo vieršliuose privalo prisiųsti $1.50. Imkit iki dar yra!

"DIRVA"
6820 Superior Avė. Cleveland: Ohio

PASTAB
Rašo Žinučių
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PASTABU KĖS
Rašo Žinučių Rinkėjas.

“Vilnis” sako kad sočia-1 
listai būtinai nori gauti sau 
tris vietas Susivienijime, 
būtent iždininko, vice pre
zidento, ir /organo “Tėvy
nės” redaktoriaus. Kad so
cialistai veržiasi Į iždinin
ko ir vice prezidento vie
tas tas jau veik nenaujie- 
na, tačiau kad jie pradėjo | 
geisti ir redaktoriaus vie-j 
tos tai keista. Nejaugi so
cialistai pradeda nepasiten
kinti p. Vitaičiu, kuris taip 
atidžiai tėmijo p. Grigaičio I 
lazdelę ir uoliai seka jo po-' 
litiką, ir argi jau socialistai 
nesitiki kad p. Vitaitis bu
tų išrinktas ir toliau būti 
“Tėvynės” redaktorium ir 
sapnuoti apie degančius 
vulkanus Lietuvoje?

Dr. Alseika per savo jau 
baigiančią gesti “Šviesą” 
/lengvai atsiduso kuomet su
žinojo kad jo nekenčiamas 
Voldemaras pasitraukė iš 
ministerių pirmininko vie
tos, ir pasigyręs kad ir jis, 
Alseika, visuose Voldemaro 
žygiuose kaišiojęs koją (t. 
y. kritikavęs), trokšdamas 
nepasisekimo, ant galo la
bai * nusiskundžia. Kad jo 
taip puikiai ir demokratiš
kai švietųs “šviesa” visgi 
žippnėše  ̂nerado pritarimo 
ir "turėjusi užgesti. Gaila 
kad tokį puiku daiktą, ir 
dar demokratišką, Vilniaus 
Lietuviai paneigė. O gal 
Vilniaus Lietuviai toj ‘Švie
soj’ įžiūrėjo ką kitą kas pri
vertė nuo jos užsisukti.

Socialistų “Naujienos” la
bai piktinas kad' tokį “bai
sų piktadarį” pral. Olšaus
ką Lietuvos teismas taip 
lengvai nubaudė. “Naujie
nos” trokštų jam viso am
žiaus sunkiųjų darbų kalė
jimo.

Tačiau kitoj vietoj tas 
pats laikraštis vėl labai pik
tinasi ir kiek tik socialis- 
tiška burna leidžia burno- 
jasi ant Lietuvos valdžios, 
kam ji reikalaują kad Lat
vija išduotų Lietuvai žmog
žudį socialistėlį MisiulĮ, ku
ris nušovęs Lietuvos poli- 
cijantą pabėgo. į Latviją. 
“Naujienos” sako kad so- 
cialistėlis Misiulis nėra jo- 
kis žmogžudis, jis žmogų 
nužudė sąvo gyvastį gelbė
damas ir kaipo tokis negali 
būti teisiamas kaipo žmog
žudis ir reikia protestuoti 
Latvijos valdžiai prieš to 
žmogžudžio išdavimą.

Jeigu Grigaitis butų tei
sėjas aišku koks jis butų 
“bešališkas”. Jeigu prieš 

JĮ butų pastatyta du lygaus 
laipsnio žmogžudžiai, kuni
gas ir socialistas, aišku ku
nigas butų pakartas , o so
cialistas paleistas.

WWW

Kuomet pereitą žiemą 
Brooklyno “Vienybės” šta
bo nariai atsilankę į tūlą 
Naujosios Anglijos Lietu
vių koloniją su tos koloni
jos tautiečiais atlaikę kon
ferenciją nutarė surengti 
“Vienybės” pikniką, tūlas 
Krukonis per “Sandarą” 
puolė Vienybiečius ir gąs
dino kad “Vienybės” pikni
ką Sandari eči ai (greičiau 
pats Krukonis) nerems jei
gu “Vienybė” nenusilenks

prieš juos.... Tačiau kuo
met tas Krukonio užmie- 
ruotas šūvis neišdegė ir 
’’Vienybės” piknikas pavy
ko, Krukonio tūlą laiką ne
buvo girdėt. O štai “Vie
nybės” No. 134-me J. Kru
konis jau puola “Sandarą” 
ir kaltina jos' redaktorių 
bezgramatnumu. Ar tik ne
pakvipo p. Krukoniui “Vie
nybės.” redaktoriaus sos
tas ?....

Kuomet banditas socialis- 
telis Plečkaitis pakliuvo i 
Vokietijos policijos nagus 
musų socialistai, kurie pir
miau savo sėbrą gynė' ir 
teisino, staiga ėmė smerkti 
sakydami kad Plečkaitis 
buvęs. Voldemaro, agentas, 
ir džiaugiasi tik su Paplau
sku ir Ancevičium.

Dabar vėl pakliuvus po
rai Plečkaitininkų, kuriuos 
jau galima vadinti Paplaus- 
kiniais, musų socialistams 
vėl išmuštos kazyros iš na
gų, kurios aiškiai rodo kad 
kaip'Lietuvos taip ir Ame
rikos Lietuviški socialistai 
lošia vieną ir tą pačią Lie
tuvos išdavystės rolę su 
Vilniuje sėdinčiais Plečkai
čiais, Paplauskais ir Ance- 
vičiais.

Lai Lietuvių visuomenė, 
atsidaro savo akis ir pama
to tikrą socialistų veidą.

TMD. KEIKADAI
T.M.D. Uždaviniai . Įvoje lengvai išleidžiama.

Kuomet Lietuvoj neturė- Apart to, dar yra išsibai- 
ta savo spaudos, mažai kny- ^us^°®v. Budas Lietuvių ir 
gų Lietuviai iš Prūsų gau-l^enįa^^ kurią dauguma 
davo, Amerikoj susitvėrė nore^ turėti, paskui, Vei- 
Tėvynės Mylėtojų Draugija P<a^a\ Lietuvių Tautos Be
tiksiu leisti Lietuviams rei- nov®Je ar tam panašiai, ir

aukso iškasta 1,003,500,000 
unciju (16 uncijų eina Į sva- 

biski

ir suliejus į keturkampį ga
balą, visomis pusėmis jis 
butų tik 38‘A kubiškų pėdų. I ra), kurio vertė y r 
Nuo Amerikos atradimo, i virš $20,000,000,000.

Kiekfčia to aukso
Surinkus visą pasaulyje 

esamą iškastą auksą iš vi
sų kasyklų nuo 1493 metų

kiamų raštų. Musų tautos 
apšvietos, knygų leidimo

EKSTRA! BOLŠEVI
KAI VIRS KAPI

TALISTAIS
Kalbėdamas Maskvoje į 

būrį Amerikos inžinierių, 
biznierių ir žurnalistų, so
vietų ekonominio atsistaty
dinimo planų komisijos vi
ce pirmininkas E. J. Kvi- 
ring pasakė kad sovietų 
Rusija greitu laiku savo in- 
dustriale produkcija pra- 
vi'ršys Suvienytas Valstijas. 
Ne tik ką Suv. Valstijas, 
bet, sako Rusija tuo žvilgs
niu vadovaus visam pasau
liui.

Pereitą metą, pasakojo 
tas komisaras, sovietai in- 
vestino į industriją, 1,650,- 
000,000 rublių; ateinančiais 
metais investins’ 3,300,000,- 
000 rublių. Iš tos sumos 
2,5.00,000,000 eis Į taip va
dinamas sunkiąsias indus
trijas, kaip tai anglies, ge
ležies, aliejaus ir metalur
gijos, kiti pinigai eisią į 
lengvąsias industrijas.

Jeigu taip tai Maskvos 
carai, o su jais ir visi so
vietų rojaus įnamiai, liks 
kapitalistais ir tada ne tik 
kad nenorės viso pasaulio 
griauti, bet bijos kad kitų 
šalių darbininkai nenorėtų 
pasidalinti su jais....

Geriausias sovietams vai
stas tai patapti kapitalis
tais, ir to komunistai sie
kia, tik įvedė šalyje bau
džiavos laikus, kad niekas 
netektų darbininkams ir jie 
tik tylėtų ir gamintų ca
rams skarbus.
WWWAWMW.W/.V.V

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ 

PILIEČIU
Naudinga knygelė pasimokini- į 
mui apie Suv. Valstijų valdžią, 
su visomis informacijomis ir 
klausimais ir atsakymais Lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

25 centai.
Siųskit užsakymą tuojau

Reikalaukit “Dirvoj”

srityje T. M. D. tuomet lošė 
svarbų vaidmenį.

Tuomet buvo taip: Lietu
viai mažai savų knygų tu
rėjo, ir mažai buvo apsi- 
skaičiusių-prasilavinusių, ir 
knygos parinkimas spaudai 
nebuvo tiek , svarbu, bile kas 
parašė, ir. atspausta, buvo 
gera, nes visos spragos dva
sinio į p,erio buvo kiauros. 
Atspausdintą knygą knygos 
mėgėjai džiugiai priėmė, ir 
godžiai, skaitė nuo pradžios 
iki galo, bile Lietuviška.

Dabar laikai pakitėjo; 
Lietuvoj pridygę spaudos 
bendrovių ir pavienių, ku
rie kasmet apsčiai knygų 
išleidžia; šiandien Lietuviai 
jau turi ką pasirinkti savo 
pamėgai patenkint.

Tiesa, knygų leidėjai lei
džia -knygas ne tiek idėjos 
kiek pelno tikslu, ir palei
džia rinkon knygas kokios 
jų nuožiūra greičiau grą
žins jiems įdėtus pinigus. 
Išleidžiama ir gerų raštų, 
bet raštų kurių reikia, jei
gu leidėjai nemato sau pel
no, neleidžia.

Turime keletą knygų ku
rios senai išsibaigę, tačiau 
jų jokia bendrovė nei pavie
niai neatspausdina. Čia 
kaip tik tiktų TMDiipasiim
ti leidimą.

Nuo senai išsibaigus Si- 
mano Daukanto parašyta 
Lietuvos Istorija, “Vieny
bės” išleista, ir rodos “Vie
nybės” savastis, bet negir
dėt kad “Vienybė” ketintų 
ją spausdint. Suprantama, 
tai didelės lėšos, todėl lai 
TMD. imasi ją išleisti, nes 
iki šiolei Lietuvoj yra išlei
stos Matulaičio, Aleknos, 
Sondeckio, Maironio trum
putės. Tai tik Būtovės dar
kymas, jos nuograibos. Pa
sirinkti jose vien tokie nuo
takiai kurie šiai dienai tin
ka kunigijai ar valdžiai.

Ištikro sarmata Lietu
viams taip negerbt savo 
praeities ir nesistengt iš
leist pilnutėlės Lietuvos Bū
tovės, su geru pataisymu ir 
papildymais, kokią Sima- 
nas Daukantas parašė.

Pirmo tomo S. Daukanto 
Lietuvos Istorijos jau senai 
nėra, tas rodo kad žmonės 
domisi Lietuvos žila seno
ve, ir Dr. J. Šliupo “Lietu
vių Tauta Senovėje ir Šią
dien” pirmo, tomo negalima 
gauti. Nesant Daukantinės 
Lietuvos Istorijos žmonės 

lėmė Dr. Šliupo, kuri nors 
kito rašėjo, aprašo tuos pa
čius senovės laikus.

Man rodos, jei TMD. pa
siimtų leisti S. Daukanto 
“Lietuvos Istoriją”, su pa
taisyta kalbą, papildytą ir' 
gausiai paveiksluotą, tri
juose ar keturiuose tomuo
se, nereiktų laukti pirkėjų, 
knygos tuoj neliktų. Kaip 
tik čia TMD. ir turi kreipti 
savo domę: tesiima leisti

TMD. galėtų užsiimti jų iš
leidimu. Man rodos kad ši 
knyga galėtų-tikti leisti sy
kiu su “Lietuvos Būtove”, 
sudarant bendrai keletą to^ 
mų. Tas ne tik papuoštų 
Tėvynės Mylėtojo butą, bet 
duotų daug žinijos iš musų 
garsios senovės, ko dabar 
Lietuvių kalboj vargiai ga
lima/ sugraibyti

Dabar Lietuvių kalboje 
jau turime įvairių raštų, ne 
tik verstų bet ir originalių, 
bet Būtovės — lyg nemėg- 
tume. -Dabartines mažas 
Būtovės knygeles sarmata 
svečiui ir parodyti, lyg mu
sų tautos tik mažutė praei
tis ir buvus.

Neturint pilnesnės savo 
tautos Būtovės mes nutaus
tame kaip kalboj taip ir ap
siėjime; savitumo nenuvok
dami vargiai jį galim pa
rodyt.

Lietuvoj gi kalba tarp- 
tautinama; svetimi žodžiai 
kaskart daugiau ir plačiau 
sėjama be atodairos, papro
čiai iš kitų imami, žaislai iš 
Amerikos parvežti Lietu
von, kuriais žaidžia- kaip 
maži vaikai vogtom tytėm, 
lyg jie butų už savus geres
ni.

Tas parodo kad pačioje 
Lietuvoje nepaisomą,,, kas 
tyrai Lietuviško, pąmėg- 
džiojama svetimumas i visu 
godumu.1

Jei TMD. pasiimtų leisti 
didžiąją Lietuvos Būtovę, 
aš tikiu kad jai sektųsi tas 
darbas, ir jai pridera; nes 
TMD. nariai visi yra tė
vynainiai. Ji ateityje turi 
užsiimt vien tokius raštus 
leisti kurie artimai liečia 
Lietuvą, jos dvasinę ar me- 
deginę gerovę, o ne tokius 
ką kiti paprastai leidžia.

TMD. turi sutuokt savo 
jiegas’ leidimui Lietuvą lie
čiančių raštų, tuomet ji at
sakys savo vardui, ir gerai | 
darbą atliks, kitaip tarus 
nepasens. Dabar sakoma, 
girdi TMD. atgyvenus savo 
dienas, knygas leidžią kitos 
bendrovės; arba, knygų ma 
žai kas beskaitą. Neteisy
bė kad knygų neskaito — 
knygų mėgėjų daugiau, o 
ne mažiau randasi. Jeigu 
knygų mėgėjas ir nfeturi lai
ko įsikniaubęs knygon jos 
skaityti jis nori knygą sau 
turėti. Tik tegul ji bus ver
ta, ir gražiai išleista.

Kalbos kad TMD. leistų 
laikraštį tiek geros kaip 
patarimas ją marint.’ Vie
na kad laikraščio, nors ir 
menko, nuolatinis leidimas 
reikalauja daug pinigų, ki
ta, jo pakraipa turės išeiti 
iš TMD. nusistatymo, tu
rės eiti į politiką.

Lai TMD. pasilieka prie 
knygų leidimo, ypač tokių 
kurių kiti neleidžia, o Lie
tuviams reikia, kaip aukš
čiau minėjau.

Anis Rūkąs.

f J Į LIETUVĄ, ARGENTINĄ, 
BRAZILIJĄ IR KITAS ŠALIS 
Kainuoja metams tiktai

KANADOJE — $2.50

S

Pusei meta puse kainos,

■ JŪSIŠKIAI Lietuvoje, Kanadoje, Brazilijoje, Argentinoje, Kuboje, 
Uragvajuje ir Uitose pasaulio dalyse išsiblaškę laukia kad užrašy- 

tumet jiems “DIRVĄ”. Nepavydėkit ir jiems to malonumo kokį 
turit patys skaitydami “Dirvą” — DABAR laikas užrašyti, prasi
dedant ilgiems vakarams, taigi pasiskubinkit. <]į Pinigus galit siųst 
ir paprastame laiške, tik nepamirškit prisiųsti savo ir jų antrašų.

DIRVA

Iškirpkit 'i®“ j 
šį Kuponą I

ir su 'JSJ

pinigais

6820 Superior Ave, Cleveland, O,

PRENUMERATOS KORTELE
GERB. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA

Siunčiu $......... kaipo mokesti prenumeratai už “Dirvą” 
ant ...... metų laiko. Meldžiu siuntinėti šiuo adresu:

Vardas

Adresas

Miestą:

Užrašė

Adr.

svarbij veikalą, o užtikrinu REIKALAUJAM
rasis naujų narių. A r F N T IT

Dabar, TMD. leidžia to- a t iv i V 
kius raštus kokius ir Lietu- Platinimui “Dirvos”

P a važiavimas
Pasako Puikia

Istoriia!

WEST PARK CHEVROLET, Inc.
Lorain Avenue at Triskett Road

THE FRANKEL CHEVROLET CO.
1258 East 105th Street at Superior

WEST 25TH CHEVROLET ALES CO. 
3140 West 25th Street

SHAKER CHEVROLET CO. 
15311 Kinsman Road

BROADWAY CHEVROLET SALES CO.
6851 Broadway

AL KRENKEL CHEVROLET CO. 
3330 Broadview Road

KINSMAN SQUARE CHEVROLET CO. 
870 East 152nd Street

LARICK CHEVROLET CO.
Branch Store, 21069 Euclid Avenue

A SIX IN THJB PR1CJB RANGE ftf TELE EOU A

Ar jautęs malonumą kokį teikia šešių 
cilinderių veikimas—taip švelnus, ra
mus, be drebėjimo kad važiuojant net 
užmiršti kad esi motoriniam kare?

Ar žinot kokį patenkinimą duoda še
šių cilinderių spėkos rezervas—gata
vas pranešti jus prieš permainas švie
sų gatvėj, pernešti jus per stačiausius 
kalnus, arba pravežti jus ilgu vieš
keliu ?

Ir ar žinot bent vieną kuris gali tu
rėt bile karą, gali turėt Chevrolet Six?

Jeigu jus niekad dar nevažiavot šešių cilinderių ka
ru, jus negalit susidaryt sau minties. apie tai kaip 
Chevrolet veikia, jeigu tik jsivaizdinat mintyje.
Švelnumas! Nėra drebėjimo subudavojime—nė
ra drebėjimo styravimo rate—nėra drebėjimo pa- 
liuosavimui langų ir durų!

Vienodumas! Spėka plaukia švelniai kaip šilko 
srovė—ir niekad nejausi trūkčiojimo!

Ramumas! Vargu gali jausti motoro veikimą. 
Galit važiuoti valandas ir valandas be jokio var
ginančio garso!

Bet kam bandyt pasakot jums tai kad pavažiavę 
galėsit gauti faktus? Ateikit, štai karas lau
kia jūsų . . . Dabar!

The Roadster, 9525; The Phaeton, 9525; The Coach, 
9595; The Coupe, 9595; The Sport Coupe, 9645: The 
Sedan, 9675; The Imperial Sedan, 9695; The Sedan 
Delivery, 9595; Light Delivery (Chassis only),9400; lYi 
Ton Truck (Chassis only), 9545; 1 lA Ton Truck (Chas* 
tis with Cab), 9650. All nr ices f. o. b. factory, flint. 

Michigan.
Consider the delivered price as well as the list (f. o. b4 
price when comparing automobile values. Our dealers” 
delivered prices include only authorized charges for 
freight and delivery, and the charge for any additional 

accessories or financing desired. (392-30)

THE DETROIT AVENUE CHEVROLET CO. 
11915 Detroit Avenue, Lakewood

THE HEIGHTS CHEVROLET CO. 
2926 Mayfield Road

UTILITY CHEVROLET SALES CO.
8004-8018 Lorain Avenue

DOWNTOWN CHEVROLET MOTORS, Inc. 
1935 Euclid Avenue

Truck Department, East 9th and Woodland
CENTRAL CHEVROLET SALES, Inc.

Euclid Avenue at East 66th Street
MERRICK CHEVROLET CO.

Berea, Ohio 
THE BEDFORD CHEVROLET SALES CO.

Bedford, Ohio



Dienos Klausimais LIUBAVO PARAPIJA
V. S. Jokubynas.

LAIVAS ZEPPELINAS
Matos laivas ore plaukia, 
Sveikina minios žmonių, 
Didi, maži moja, šaukia,

Apysaka 
iš 

13-to 
šimtmečio

NAUJOSIOS ANGLIJOS NOMINA^ijuS

\JAUJ. Anglijos SLA. na
riai, kurių SLA. Aps

kritis nesenai paskyrė $500 
duntimui delegatų i Susi
vienijimo seimų 1930 me- 
ais, išėjo su nauju kandi- 
latu Į SLA. IŽDININKUS. 
Cuo kandidatu nominuoja- 
nas JONAS TAREILA, vi- 
liems senesniems tautie
čiams žinomas Susi vieni j i- 
no veikėjas, buvęs net Su- 
.ivienijimo prezidentu ke- 
iolika metų atgal.

Kas iš to gali išeiti: ar 
Pareila gali gauti progą 
ikti SLA. iždininku?

GALI gauti, jeigu mes 
•imtesni tautininkai užmir
šim Gugj ir nominuosim 
Foną Tareilą. Tas lengva 
padaryti. Tareilos vardas 
visiems žinomas, ir žinomas 
kaipo SLA. veikėjo per apie 
25 metus.

Gaila kad Conn. Apskri- 
;is išėjo vėlokai su Tareila.

Tas Apskritis atmetė net 
3rooklyno Sargybos remia- 
ną Gugj, o pasiryžo dirbti 
iž Tareilą.

Kokia Conn. Apskričio 
3LA. narių spėka nežino- 
ne, bet ji yra didelė, o ji 
,'as gausų pritarimą ir ki
biose SLA. Apskričiuose.

Nominacijose galime Ta- 
'eilą remti be baimės, no
gėdami turėti SLA. valdy-

laikyti didumoje SLA. kuo
pų.

Tik tegul Sandariečiai 
neseka socialistų, tegul ne
laiko jų iškėlę virš savo gal
vų, rodydami visiems kad 
jie yra dideli ir galingi. .

SLA. kuopų nariai, kur 
dar nominacijos nebuvo, lai 
eina j savo susirinkimus ir 
agituoja už

JONĄ TAREILĄ, 11-tos 
kuopos narį, ant SLA. Iždi
ninko.

Miko Petrausko Koncertai
Gerb. komp. Mikas Pet

rauskas praneša kad su 
pradžia 1930 metų pradės 
eilę koncertų Lietuvių ko
lonijose. Koncertai prasi
dės šiaurryčiuose, trauksis 
j pietus, ir po to vakaruos- 
na; iš ten, per šiaurę į ry 
tus iki Lietuvos.

Dr. Zaunius Užsienių 
Ministeriu

Lietuvos Pasiuntinybė A- 
merikai gavo iš Kauno pra
nešimą kad Dr. Dovas Zau
nius yra paskirtas Užsienių 
Reikalų Ministeriu. v..

Lietuvos Užsienių Reika
lų ministerijos tarnyboje jis 
yra nuo 1918 metų. Jis yra

ją gryną nuo kitų partijų, 
r rankose pačių tąųtįečįų 
turte organizacij ą “išvedė 
jer bėdas ir vargus i tokį 
platų kelią.

“Dirvai” vienai lyg prieš 
vėją pusti sunku: kiti laik
raščiai remia Gugj, prieš 
kuri “Dirva” daug sykių iš
sireiškė. Jis net prieš di
dumos SLA. narių norą ta
po j iždininkus priimtas.

Šiose nominacijose mes 
tautininkai dar galime ri
zikuoti, ir štai kas galės iš
eiti: patirsime ar stiprus 
yra socialistai, kurie savo 
baubu SLA. Centro Valdy
bą gąsdina; patirsime ar 
galimi jų bijoti seime, jeigu 
drąsins susidėjimu su ko
munistais. Kiek duosim bal
sų už socialistų kandidatą, 
tiek duosim už jų delegatus 
Į seimą. Ir jie gali, kaip 
musų sąžinė jaučia, nieko 
netekti.

Jeigu Gugis gautų dau
giau balsų nominacijose ne
gu Tareila, tada liksimės 
su visais. Bet jeigu Tarei
la viršys Gugj, tada Tarei
la turės būti išrinktas ir 
seimo užgirtas (ar seime 
išrinktas).

Komunistų kandi datas 
jei nominacijose ir gautų 
daugiau balsų negu kuris 
vienas iš tų, Gugis ai’ Tarei
la, dar prieš jį stovės visuo
tinas balsavimas ir paskui 
seimas. Komunistas Įlysti 
progos neturi.

Waterburio 11-tos kuo
pos nominacijose pasekmės 
buvo tokios:

Tareila gavo balsų 87 
Gugis 6
Salaveičikas (kom.) 13

Ta proporcija lengva iš-

buvęs Lietuvos atstovu Ry
goje, Šveicarijoje, prie Tau
tų Sąjungos, ir Čekoslova
kijoje. Pastaru laiku Dr. 
Zaunius 'buvo Užsienių Rei-1 
kalų Ministerijos generaliu 
sekretorium. Jis yra kilęs 
iš Prūsų Lietuvos.

Didelė Dovana Mokslui
! Elektros lempos 50 metų 

sukaktuvių iškilmėms atvy
kus j Ameriką Francuzė- 
Lenkė Mme Curie gryžda- 
ma atgal Europon gavo iš 
Prezidento Hoover’o rankų 
$50,000 draftą, dovaną nuo 
Amerikos žmonių pastumė- 
jimui tyrinėjimų kokius pa
darė ta moteris bendrai su 
savo vyru sveikatos srityje 
po to kai jiedu atrado ra- 
diumą.

Studijuos beždžiones 
ištyrimui žmonių budo

Yale universitetas (New 
Haven, Conn.) steigia labo
ratoriją Floridoj, kur bus 
auginama ir studijuojama 
beždžionės su tikslu išrišti 
nekurtuos žmonių apsiėji
mo arba elgimosi klausi
mus. Daug sykių matosi 
žmonės darą ką nors kad 
negalima suprasti kodėl jie 
taip daro.

Dar daugiau, daug yra 
žmonių kurie apsieina tik
rai kaip beždžionės.

LIAUDIES DAINA
Oigi sviete, kaip man gera 
Buvo pas motutę,
Tik man jaunai jaunuolėlei 
Nedaug teko būti.

Augau raškažiuos, nameliuos
Kaip lange gėlelė,
Kol pradėj’ mane lankyti 
Jaunasai bernelis.

Prisisėjau darželėlyj
Lovytėlę rūtų,
Aplink žydi baltos rožės 
Kad man gražiau butų.

Žirniukėliai po lovelės 
Ten gražiai sau sukos, 
Ir tos pilkos dilginėlės 
Patvorėliais brukos.

Žirniukėliai po loveles
Taip gražiai vyniojas,
Tos nasturtos, puikios panos, 
Su visom’s pro vo jas.

Gražų nedėlios rytelį 
Vaikštau po derželį 
Ir pamačiau per laukelį 
Atjojant bernelį.

Bernužėlis klausia kelio
Tiesiai į darželį, 
Nurodijau jaunuolėliui 
Pas savo tėvelį.

Kvietė tėvą, motinėlę
Eit gerti vynelio,
O mane jauną mergelę
Skirti tam berneliui. •

Kai važiavau per laukelį 
Pamačiau bažnyčią,
Matau kad aš jau skiriuosi 
Nuo brolių, sesyčių.

Ir inėjau į bažnyčią, 
Klaupiau ant kelelių, 
Ten sumainė aukso žiedus 
Ant musų rankelių.

(Tąsa iš pereito num.)

VIII.
Kunigai ir jų darbai.

Mano motina Klinave gimė, augo, iš
tekėjo ir sulaukus 80 metų amžiaus ten 
mirė! Jos atminimai siekė 1858 metus. 
Tada Liubave klebonu buvo koks tai senas 
kunigas, kanauninkas Paliukevičius. Ka- 
mendorių nebuvo, nes tais laikais buvo vie
nuolynai, tai iš vienuolynų kunigai važi
nėdavo iš vienos bažnyčios į kitą; mat vie
nuoliai parapijų neturėjo, todėl jie keliavo 
per parapijas, pagelbėdavo vietiniams ku
nigams, gaudavo pavalgyt, nuo žmonių už 
patarnavimą gaudavo pinigą, ir taip jie 
gyveno.

Tokiu budu ir Liubave kunigų niekad 
netruko. Lankėsi kamenduliai, karmeli
tai, dominykonai, franciškonai ir kitokį, 
atsirado ir marijonai. Pastarieji, neturė
dami ką veikt, ėjo į kaimus vaikus erzint. 
Kai kada žmonėms susidarydavo ir dyvai. 
Kartą kas ten nuvažiavęs į Liubavą, užva
žiavęs klebonijos kieman, rado franciško- 
ną kunigą Urbanavičių apsivilkusį ilgais 
kailiniais, prisitašiusį kuolų, tveriant dar
žui tvorą (mat franciškonai, kaip broliai 
taip ir kunigai, atliekamu nuo maldų lai
ku dirba visokius kad ir paprasčiausius 
darbus; iš jų yra ir įvairių amatninkų). 
Kitą kartą kitas kas ten nuvažiavęs rado 
tą patį kunigą prisimaišiusį geldą molio 
belipdant savo kambario langus. Dyvų ir 
kalbų žmonėms buvo be galo. Mat, “kaip 
tai kunigas gali tokiais darbais užsiimi.”

Kartą mano tėvas, nuėjęs bažnyčion, 
pamatė klausykloj sėdintį.... Žydą: be 
komžos, užsikabinęs stulą, ir su didele 
barzda. Išpažinties pas jį niekas nėjo. 
Žmonės, vienas per kitą pasistiepdami, 
žiurėjo į tą “Žydą” ir žingeidavo kodėl jam 
leidžiama klausykloj sėdėti. Po mišių tas 
pats “Žydas” sakyklon įlipo pamokslą sa
kyti, žmonėms ir vėl buvo dyvų, kad Jis 
kalba lyg skylėtus plaučius turėdamas: 
kvapą gaudo, balsą tankiai maino ir žo
džius labai tąso. Tai buvo kunigas kapu
cinas.

Kapucinai savo vienuolyną įsikūrę tu
rėjo Vygrių ežero saloje. Rusijos valdžia 
davė dauij pinigų kad jie toje saloje įreng
tų karišką tvirtovę, bet nedavė jokių pla
nų. Kapucinai paėmę pinigus įrengė tvir
tovę kokią jie išmanė. Inžinierius atradęs 
tvirtovę kariškiems tikslams netikusia ra
portavo valdžiai, o ta atsiuntė būrį kazo
kų, kurtė vienuolyną uždarė ir vienuolius 
iš salos įšvijo. t Vienuoliai klupsti ėjo iš 
iš salos per ežerą išpiltu keliu į vieškelį, ir 
tuomi aplink ežerą, iki Magdalenavai, gie-1 
dodami, “Dievas musų gelbėtojas”. Kazo
kai nesuprasdami giesmės ilgai klausėsi ir 
galiaus išsiaiškino kad jie keikia Rusų 
valdžią. Todėl raiti puolė į vienuolių būrį, 
klūpojančių prieš kryžių, ir rapninkais 
kapodami juos išvaikė į visas puses. Pas
kui kapucinai prisiglaudė prie franciško- 
nų Smalėnuose.

1. Kun. J. Usavičius. Kanauninkas 
Paliukevičius galutinai nusenęs nuo kle
bonavimo atsisakė. Jo vieton atėjo kuni
gas Jonas Usavičius, kilęs Vištyčio para
pijoj. Jis Rusiškai skaityt nei rašyt ne
mokėjo, nes tais laikais Suvalkijoj Rusiš
kų mokyklų dar nebuvo. Usavičius turė
jo vieną ypatybę, tai kad nedavė niekam 
ranką pabučiuot, ir todėl prie jo klausyk
los tankiai ėjo ergelis, “nereikia, nereikia, 
eik sau, eik”, kuomet žmonės, išpažinties! 
išklausyti, sulyg papročio, taikėsi pabu-j 
žiuot jam ranką. Pamokslus jis sakydavo 
tik retkarčiais, nes jį pavaduodavo sveti-j 
mi kunigai. Pamoksluose jis baisiai keik-l 
davo: tuos kurie geria degtinę, kurie dė-| 
vi šiaudines skrybėles, kurie ruko papiro-į 
sus, kurie lipa ant vargonų-viškų, ir mer
gas kurios gyvomis gėlėmis kaišydavosij 
savo kasas. 'Visiems tiems jis skyrė amži
ną peklos ugnį.

Jis buvo ir didelis saumylis, nes sulyg 
jo aiškinimų, kas pamanytų, ar kalbėtų 
blogai apie kunigą tas mirimo valandoje 
kunigo neprisišauks, o numiręs stačia gal

va eis į patį peklos dugną ir ten degs lieps
nose per amžių amžius.

Valdžiai suvaržius vienuolių važinė
jimus, sumažėjo jų lankymąsi, tat atsira
do svietiški kunigai, kurie atsilankydavo. 
Ilgai jie nebūdavo, nes klebonijoj viešpa
tavo bjauri gaspadinė, tūla Karolina Gvaz- 
dovska. Šeimyną už mažiausį prasikalti
mą plakdavo rapninku, kleboną valdė kaip 
kokį piemenuką, o svetimus kunigus ko- 
liojo bjauriais žodžiais, todėl šie ilgai ir 
nepabudavo. Tik vienas kunigas, Bašins
kas, pabuvo kiek ilgiau, nes jis gaspadinės 
nebijojo, dargi ją erzindavo: atėjęs po mi
šių iš bažnyčios, spardė jos kambario du
ris ir šaukė: “Karalina, nešk arbatą!” Už 
tai ji kunigą Bašinską vadino britonu (bri- 
tonas — Angliškos veislės šuva, ‘bulldog’). 
Valgant pietus, kada mėsa buvo valgoma, 
kun. Bašinskas gaudavo tik apgramdytus 
kaulus. Jis tuos kaulus mesdavo ant grin
dų, gaspadinei po kojų, sakydamas, “te
gul ir šuva žino ką aš valgiau”. Gaspadi
nės piktumui nebuvo rubežių.

Kartą jai namie nesant, “lekajus” 
Ritvinas sumušė bliudą. Nusiminė, nes ži
nojo kad gaus rapninku. Pasiskundė jis 
kun. Bašinskui, tas prižadėjo jį apgint. 
Parvažiavus gaspadinei, Ritvinas nuėjo 
pasisakyt, o kun. B. pasiėmęs iš virtuvės 
šakalį atsistojo už durų. Ritvinui pasa
kius dalyką, gaspadinė pasiėmė rapninka 
ir prižadėjo Ritvinui dovanot kaltę jeigu 
jis prisieks neklausyt ir niekad nepatar
naus britonui Bašinskui. Kun. Bašinskas 
tai išgirdęs, įpuolė į kambarį ir gaspadinę 
šakaliu labai apmušė. Gulėjo ji paskui 
tris savaites, o pakilus kažin kur išvažiavo 
ir daugiau negryžo. Tuojau išsikraustė 
ir kun. Bašinskas. Už kiek laiko atsira
do nauja gaspadinė, Magdė Jakščiutė. Jos 
brolis, pralotas A. Jakštys, Seinuose buvo 
vyskupo Vieržbolovskio kancleriu. Atva
žiuodamas kartais į Liubavą, pasveikinda
mas seserį, sakydavo, “Na tai ką tu, Vir
balio Magde?”

Klebonas Usavičius, įsigyvenęs, pasi
darė tikras nahalas. Parapijos reikalų 
nepaisė, į nieką svarbos nedėjo, tik klausė 
gaspadinės. Šaukėsi kas prie ligonio, ar 
su krikštu, tai jis iškeikė, viską šėtonams 
atidavė, ir tiek, šituose reikaluose žmo
nėms daug pagelbėjo gaspadinė. Atva
žiuoja kas vežt kunigą pas ligonį, tai jei 
buvo svetimas kunigas tai klebonas be jo
kių ceremonijų jį siunčia, “eik, eik, eik 
pas kunigą, eik”. Bet jei kito nėra, blo
gai būdavo: iškeiks už ramybės ardymą, 
patėrays kad “jus pekloj velniai taip tran
kys kaip jus čia trankotės” ir nevažiuoja. 
Žmogus apsisukęs eina. Per kitas duris 
priemenėn išbėga gaspadinė. “Ar neva
žiuoja? Dieve mano! Na, palauk, aš pa
šnekėsiu su prabaščium”, ir nueina. Tuo
jau prabaščius išeina ir mandagiai pasako 
kad tuoj važiuos. Su krikštais ir kitais 
reikalais buvo tas pats.

Evangelikai neturėjo arti savo bažny
čios tai su krikštu kreipdavosi Į Liubavą. 
Jei buvo svetimas kunigas, vargo nebuvo. 
Bet kartą kūmai atvežė Pagraužiu Prito- 
riaus vaiką pakrikštyt, ir rado tik vieną 
prabaščių. Kūmai buvo katalikai. Pasa
kė dalyką. Prabaščius- patrako. Iškeikė 
kumus ir trenkęs durimis nuėjo sau. Per 
kitas duris įpuolė gaspadinė. “Ar nekrik- 

(Bus daugiau)

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS
Angliškai-Lietuviškos Kalbos.

18,000 žodžių
Kaina tiktai 65c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Lengvas Budas Išmokti Angliškai

žiūrėt bėga ant kelių — 
Kaip ateičiai kelią skina, 
Manyk, žmogau, ką ketina, 
Skaito vardas: ‘Zeppelino’, 
Jį dabar tiktai pažino. 
Naują jurą jis surado, 
Plaukia kelius išmatuot; 
Iš kur jis toks atsirado? 
Ką ateitis gali duos?

i Visi žiuri, akim mato, 
Pasitinka net ištolo; 
Galvok, žmogus ko skrajoja 
Ir sau sėdi oro suole, 
Kur bedugnė mėlynuoja. 
Rods svajonė tik gal skrist, 
O jis plaukia, ten dainuoja 
Ir nemano joj paklyst. 
Tarpe žemės ir mėnulio 
Gal jis jieško Marso durų, 
Pavadintų žemės brolių, 
Ką ten matos už tų jurų? 
Koperniko ii- Keplero 
Gal jie plaukia pažiūrėt, 
Gal bus stotis ant mėnulio, 
Gal jau laikas tyrinėt?
Gal jie plauko po tą jurą 
Tik del laimės mus visų; 
Gal jiems kapas nenaujiena 
Tarp etero tų gelmių.... 
Visi matėm kožnam kieme 
Kol atskrido jis artyn, 
Pro pat lauką Devynduonių 
Kol nuskrido sau tolyn. 
Eroplanai pro jį skraidė. 
Jie atrodė lyg žvirbliai, 
Tas suprasti visiems davė 
Aukštai nuo mus jo keliai. 
Musų šventė didi buvo — 
Atminimui mus tautos, 
Tai tą dieną jis perskrido 
Virš laukų mus Lietuvos.

Vinskunas Vincas.

Nuo Redakcijos: Talpi
name šias eiles del jų auto- 
.riaus .išreikštų gana origi- 

Į nalių minčių, kaip jis įsivai
zdino pamatęs “Grafą Zep- 
peliną” skrendant per De
vynduonių laukus (Gudžiū
nai, Kėdainių apsk.), kuo
met Dr. H. Eckener iš Vo
kietijos skrido į Japoniją ■ 
pereitą Rugsėjo mėnesį.

Eilės nėra taisykliškos ir 
jų pertaisyti nebuvo gali
ma, bet jos perstato rašy
tojo platų įsivaizdinimą ir 
ko' orlaiviais bus siekia
ma. “Grafą” pasitiko Lie
tuvos kariški eroplanai ir 
aplink jį aukštumoje skrai
dydami išrodė kaip žvirb
liai, sako autorius.

FALL ATRASTAS
• KALTU

Washington. — Buvęs vi
daus reikalų sekretorius 
laike Hardįngo prezidenta
vimo, Albert B. Fall, Lapk. 
1 d. tapo atrastas kaltu ir 
nuteistas vienam metui ka
lėjimo ir $100,000 pabaudos 
už priėmimą kyšio po išda
vimo valdiškų aliejaus Šal
tinių privatiškam žmogui 
išnaudoti. Fall visai serga 
ir atvežtas į teismą ant ra
tų.

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautu^fįi, pas daktarų, pas barzda
skutį, pas siuvėją, tr tt. Su ištarimu ir Lie- Į 
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo____35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE” I

dad •

Rašant “Dirvai” vi
sokiuose reikaluose 
prašome įdėti 2c paš
to ženklelį jeigu no
rit gauti greitą atsa
kymą. Ženklelį ne- 
klijuokit laiške, įdė
kit liuosą. Iš kitų ša- 

i lių ženklelių siųst ne
it reikia, nes jie negeri. Į

(Tąsa i

- Taip, Tėve 
Į ga ir linksma, nei 
i - atsakė Katrė 
] abbė prisikalbėjo 
j Konrado iškeliavi 
' šakodavo, visus si 
| ir jis jai vis pritai

- Džiaugiuos 
j liai,—pridėjo abi

- Bet, Tėve, 
i ]iu dasileisdamas 
I dar vis atsikalbini

-• Sunau, jeip
I jokio prasižengimi

- Taip, mylėj
- Bet dabar, 
-Taip, Tėve.

, negalėjo sakyt kit
- 0 tu, dukri
- Visa širdžii

. jai atsakė Katrė.
— Taigi, Sut 

i kurie širdingai ir 
, _ bėjo abbė, už kur:

■ si klasta, kuria jii 
reikalui.

♦

Kaip tai nutik 
į nuo Katrės ir Sei: 
j kur matėsi. Otton 
' pasukdavo tais t: 
- tiedviem jaunuoli 
] būdami visai vien 
i atgryžo ii savo ] 
į niekeno netrukdo]

Kristina liko 
’ taypata. Niekad

' vo jau ištekėjus v
■ jojo, taigi turėd;
I jautėsi linksmas 
j dėjo vėl svajoti 
j iį — m anė gal 
į su Leopoldu, kai 

i nesigirdi. Katrė 
j mis svajų pilnom 
i prie jųdviejų gra 
| pilyje, jeigu kart 
j Leopoldą....
į Bet kada tai 
' linksmiausia, svaj 

> ją pečių abbė ii’ 0 
: liiigą žygį. Laukė 
| artavotų pernaują 
į pasisakė jog nori į 

gi Ottonas ir ruoši 
lės padaryti jį gai 

į akyse.
Brandenburge 

; Ottonas ruošiasi į 
| kuo? Kalbos, kuždi 
Į karą ir grobius šne 

nę. Išgirdo tai ii’ i 
kad gaus ką nors v

Sušaukė margu 
j ritierhis ir vadus į 
: reiškė gavęs naują 
: eiti prieš atkaklius į 
j lis žudo ir grąsina

— Kąš vadovai 
į - kuždėjosi tarp sa

— 'Vyras kuris
i jo tik klausysime, Ii 
i ras irisų kryžeivių
■ Sutvertojo akyse am 
! bėjo Ottonas išldbni

— Jis atliks die 
? Bažnyčiai,, kokio ne 
Į aėj kryžeiviai per ] 

-pridėjo dievobain 
| taikąs. — Popieži 
' tižiausiais atlaidais, 
j sias dovanas, h’ bus 

vardų!
Klausė Teutonai

; P? ir kuždėjosi kam 
dabar, kuomet pats
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(Tąsa iš pereito num.)
— Taip, Tėve, aš vėl jaučiuosi laimin

ga ir linksma, nežiūrint kas toliau bus.... 
— atsakė Katrė atvirai, nes, atmename, 
abbė prisikalbėjo jai būti atvira, ir nuo 
Konrado iškeliavimo ji jam viską išsipa
sakodavo, visus savo ilgesius ir svajones, 
ir jis jai vis pritarė.

— Džiaugiuosi ii' aš su jumis, vaike
liai, — pridėjo abbė.

— Bet, Tėve, aš jaučiuosi prasižengė
liu dasileisdamas prie tokio darbo.... — 
dar vis atsikalbinėjo Šeirys.

— Sunau, jeigu aš tau veliju tai nėra 
jokio prasižengimo. Juk tu ją myli....?

— Taip, mylėjau.... — atsakė Šeirys.
— Bet dabar, ar myli?!
— Taip, Tėve.... — pakartojo jis, nes 

negalėjo sakyt kitaip.
— O tu, dukrele, ar myli Konradą?
— Visa širdžia, Tėve.... — reikšmin

gai atsakė Katrė.
— Taigi, Sutvertojas laimina tokius 

kurie širdingai ir tikrai mylisi.... — kal
bėjo abbė, už kurio šitų tvirtinimų slėpė
si klasta, kuria jis ruošė kilpas tolesniam 
reikalui.

♦ ♦ ♦

Kaip tai nutiko kad per pora savaičių 
nuo Katrės ir Šeirio susiėjimo abbė retai 
kur matėsi, Ottonas irgi rodos niekad ne
pasukdavo tais takais kuriais reikėdavo 
tiedviem jaunuoliam vaikščioti, ir jiedu, 
būdami visai vienudu, palengva bet tikrai 
/.atgryžo į. savo pirmesnę karštą, ramią, 
niekeno netrukdomą meilę.

Kristina liko jaU tik kaip sapne regė
ta ypata. Niekados pas ją Šeirys negryš. 
nėra ko svajoti. Angutė, jo manymu, bu
vo jau ištekėjus už kito, tat apie ją nesva
jojo, taigi turėdamas Katrę savo glėbyje 
jautėsi linksmas ir pasitenkinęs, net pra
dėjo vėl svajoti apie gavimą jos už mote
rį — manė gal Ottonas pertraukė ryšius 
su Leopoldu, kadangi visai nieko apie ji 
nesigirdi. Katrė tuo tarpu savo gražio
mis svajų pilnomis kalbomis kėlė jo viltis 
prie jųdviejų gražaus gyvenimo jos tėvo 
pilyje, jeigu kartais dėdė užmirštų apie 
Leopoldą....

Bet kada tarp Katrės ir Šeirio ėjo 
linksmiausia, svajais išdabinta meilė, už 
jų pečių abbė ir Ottonas ruošė savo pasa- 
lingą žygį. Laukė tik kad jų meilė užsi- 
artavotų pernaują. Gryžęs, pats Šeirys 
pasisakė jog nori geresnio užsiėmimo, tai
gi Ottonas ir ruošia jam darbą kuris ga
lės padaryti ji garbingu visų krikščionių 
akyse.

Brandenburge didelis subruzdimas. 
Ottonas ruošiasi j karą. Bet kur ir su 
kuo? Kalbos, kuždesiai, vieni linksmi apie 
karą ir grobius šneka, kiti labai susirūpi
nę. Išgirdo tai ir Konradas, ir džiaugėsi 
kad gaus ką nors veikti..

Sušaukė margrovas visus savo pilies 
ritierhis ir vadus Į puotą ir prie visų pa
reiškė gavęs naują popiežiaus raginimą 
eiti prieš atkaklius pagonis, kurie krikščio
nis žudo ir grąsina išnaikinimu. .

— Kas vadovaus? Kas bus vadas?
— kuždėjosi tarp savęs ritieriai.

— 'Vyras kuris mus vadovaus, o mes 
jo tik klausysime, liks garbingiausias vy
ras visų kryžeivių tarpe ir užsitarnaus 
Sutvertojo akyse amžiną palaimą! — kal
bėjo Ottonas iškilmingai.

— Jis atliks didžiausj darbą Motinai 
Bažnyčiai, kokio nepadarė Šventojoj Že
mėj kryžeiviai per pusantro šimto metų! 
—• pridėjo dievobaimingu balsu abbė Fre
derikas. — Popiežius apdovanos jį di
džiausiais atlaidais, atsiųs jam puikiau
sias dovanas, ir bus pastatyta bažnyčia jo 
vardu!

pę ir kuždėjosi kam to naujo vado reikia

maitiją, kurią valdo Pranaitis, didelė Lie
tuva, kur Mindaugas karaliauja, bet jie 
turės pasitraukti, o Šeirys suvienys visus 
ir valdys! Iš atsimetėlio nuo savo žmo
nių, jis sugryš kaipo krikščionis, pasakys

Klausė Teutonai tų kalbų ausis , ištem-] visiems koks gražus yra naujas tikėjimas, 
ir visi jo paklausys. Prie pagonų buda- 

dabar, kuomet pats Ottonas visados buvo1 mas jis niekad nebūtų galėjęs valdyti dau

savo kareivių vadovas.
— Kas bus vadas to garbingo karo?' 

sakykit greičiau! — šaukė ritieriai, patys 
savo tarpe jieškodami tokio kurį Ottonas 
skirs vadu.

— Jis yra tarpe musų — naujausias 
ritieris, geriausias krikščionis ir narsiau
sias vyras, kurs paėmė šių metų turniro 
garbę — Konradas! — garsiai iššaukė jo 
vardą margrovas, ir rodydamas į Šeirį, 
su pasididžiavimu į jį žiurėjo.

Šeirys, netikėtai iš visų ritierių iš
šauktas, pasijuto lyg vandeniu perpiltas, 
ir galvojo ką tai reiškia, nes aplink jį bu
vo daug kitų, narsių ir senesnių, su dau
giau patyrimo vyrų. Tuo tarpu Ottonas 
ir abbė priėjo iš jo šalių ii’ atsivedė į prie
šakį visų, lyg geresniam parodymui to sa
vo parinkto vado.

— Toks jaunas?! Kodėl jis? Kodėl ne 
kitą kurį parinko?. — kuždėjosi gan gar
siai senesni ir pasižymėję karo vyrai, bet 
Šeirys nežinojo kad viskas tas dėjosi jų 
susimokinimu, pridavimui jam' didesnio 
ūpo imtis jam pavedamo darbo.

— Sveikiname musų naują vadą! — 
šaukė ritieriai, iškeldami kardus į viršų: 
— Lai gyvuoja Konradas, musų vadas!

Konradas tuo tarpu galvą nuleidęs 
stovėjo ir tvirtai laikė suspaudęs savo 
kardo rankeną. Ottonas turėjo uždėjęs 
savo ranką jam ant peties, iš kito šono 
abbė turėjo įsikibęs jo kitą ranką ir spau
dė tarp savo riebių delnų, lyg norėdamas 
išspausti Šeirio sutikimą ant visko ką jie 
jam ruošia.

— Mielai jus vesiu, bet noriu tikrai ži
noti kur ir kada? — paklausė Šeirys, vis
ką priimdamas gerais norais..ir karžygiš
ku pasiryžimu.

— Dievas liepia mums eiti krikštyti 
musų kaimynus pagonis ir padalyti juos 
paklusniais tarnais savo Sutvertojo. Kaip 
greit galėsime išsiruošti taip greit išjosi
me! — atsakė Ottonas.

— Sutinkame! Sutinkame! — atrėkė 
Teutonai.

— Eisime į rytus, pas savo kaimynus 
pagonis Prusus ir Žemaičius ir kitus ir 
nešime jiems Dievo žodį — eisime ir krikš
tysime juos, vardan Dievo, o šis naujas 
krikščionis atidarys tikėjimui kelius į jų 
žemes ir į jų širdis! Kada jie taps krikš- 

j čionys, tenai jis įsisteigs sau galingą krik
ščionišką valstybę ir valdys savo žmones! 
Užtai jis paskirtas vadu, nes jis tas žemes 
žino, žino jose kelius, ir jos jam priklau
sys! Verkia Kristus ant kryžiaus žiūrė
damas kaip tie žmonės žudo savo sielas! 
Eisi, Konradai, krikštysi tu juos, ir garbė 
tau už tai bus amžina ! Už tą tavo darbą 
popiežius suteiks tau karališką vainiką, ir 
bus pastatyta bažnyčia, kuri amžiais ne
šios tavo vardą!

Dabar Šeiriui jau buvo aišku kur jis 
turės krikščionis vesti. Ottono žodžiai jį 
užkerėjo: karaliaus garbė, valdymas dide
lių žemių, bažnyčia jo vardu — ant galo 
dar mintis kad Katrė gali būti jo karalie
nė, apsvaigino jauną karžygį, ir jis savo 
mintyse matė save einantį į Prusus, ap
krikštijantį juos, pereinantį Nemuną, su
šaukiantį visus Žemaičius ir Lietuvius, ap
krikštijantį juos, ir štai jie apšaukia jį 
savo karalium!

Kilo, kilo Šeirys svajonėse aukštyn į 
debesis: ar gali apimti puikesnės mintis 
jauną žmogų, kaip noras būti vąlde-u — 
didesniu už Tranaitį, už Mindaugą, už Ot- 
toną! Didelė yra Prūsų šalis, didelė Že

giau negu priklausė jam po tėvo.
Šeirys pareiškė savo sutikimą, ir tuoj 

Ottonas paleido gandanešius po visą jo 
žemę, po bažnyčias ir pilis šaukti krikš
čionis į kryžiaus karą — eiti krikštyti pa
gonis Prusus, Lietuvius, Žemaičius.

Išėjo jis į savo kambarį su pakilusia 
dvasia — su karališka dvasia. Vėl įsivaiz
dino jojąs priešakyje galingos Teutonų 
armijos tais pačiais keliais kuriais kaipo 
nelaisvis parvyko į Brandenburgą. Štai 
įjoja į Prūsų žemę, kur dar žmonės neap
sikrikštiję. Ir išgirsta pagonis šaukiantis 
į savo dievus gelbėti juos nuo užpuolikų,' 
nuo krikščionių, griebia ginklus gintis, iri 
tada visas debesys Teutonų šoka ant jų 
žudyti, mušti, kankinti — kaip darė Sam-| 
bijoję, kada buvo užpuolę ir jis buvo nu-j 
vykęs ginti. Pagonys ginasi, nepasiduo
da, krikščionys ugnia ir kardu ima viršų; 
liepsnomis į padanges eina kaimai, bakū
žėlės; klykia moterys ir vaikai, bet Teu
tonai to nepaiso — eina, žudo, naikina, už
ima!

— Pasigailėkit! elgkitės žmoniškai, 
krikščioniškai! — rėkia jiems jų vadas, 
pats Šeirys, bet Teutonai jį sužeidžia, pa
stumia į šalį ir varo savo darbą. Eina gi
lyn link Nemuno, į Lietuvą, Žemaitiją, ir 
ten tą pat daro! Nemunas pasriuva krau

KRYŽEIVIS
Puslapiu Didumo

Tik $1
Apdaryta $1.50

J£NYGA skubomis spausdinama, ir nepajusit kaip prabėgs laikas 
ir bus pervėlu patalpinti jūsų vardą tarp kitų prenumeratorių. Ži

nome gerai kad jus knygos norėsite, ir jeigu ne dabar tai po jos iš
spausdinimo užsisakysite. Taigi, padarykit sau tą garbę kad ir jūsų 
vardas butų knygoje kaipo jos leidėjų, kaip jau darėte per kelis pra
eitus metus, ir daugumoje “Dirvos” išleistų knygų liko jūsų vardas 
ant ilgų laikų. J ,

jjŽSIRAŠYKIT “Kryžeivį” patys s.au, prisiųsdami $1 (arba $1.50 
už apdarytą), ir neužmirškit saviškių Lietuvoje ir kitose pasaulio 

dalyse gyvenančių. Jie mėgsta skaityti tokias knygas ir bus jums 
amžinai dėkingi. Jiems knygos dar brangesnės, nes mažai jų gauna. 
Užsakymus galit siųst sykiu su “Dirvos” prenumerata, tik pažymėkit 
kiek už ką siunčiama, ir visada pridėkit savo aiškų adresą. Gali iš- 
sirašyt “Kryžeivį” ir šiaip kas nori, kad ir nėra “Dirvos” skaitytojai.į "D I R V A”

i 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

ju, užsigruda lavonais, nes Lietuviai neno
ri krikščionių tikėjimo — jie šaukia savo 
dievus ir visus žmones į pagalbą prieš už
puolikus — ir Šeirys, vienų vienas, lyg la-‘ 
šas vandens juroje,,-nesulaiko to prakeiks
mo kokį ant savo. žmonių užvedė, o bijo 
jiems išsiduoti, nes jau po laiko.... Jis 
tik vienas supranta jų šauksmus, jų kai-, 
bą ir prašymus pasigailėjimo, bet jau per-! 
vėlai Teutonai jau viską turi savo ran-i 
koše Sugniaužę! Ąr buvo kada grobikas! 
kurs butų kitam atidavęs ką pats užgro
bė? Taip padarys ir Ottonas. — Tokias 
tai sunkias mintis pergyveno Šeirys, lyg 
baisų tikrenybės sapną, sugryžęs į savo 
kambarį ir likęs vienas.

—■+ Tai tam mane sugavo, tai tam pa
darė krikščioniu/ ir tam aprinko vadu ?! 
Ne, niekados aš neisiu savo žmonių žudy
ti, nevesiu svetimų į savo žemes kad mu
sų žmones vergais padarytų! — kalbėjo 
sau jis ir pagrobė už kardo rankenos.

Ir ką tas kardas jam priminė? Neuž
miršome mes, jeigu, jis^ir buvo užmiršęs: 
juk tai jo tėvo kardas —* jo tėvo, kurs žu
vo gindamas nuo krikščionių savo tikėji
mą ir žmones; tėvui prisiekė tuo kardu 
krikščionims keršyt, nejaugi dabar eis ir 
lies juomi savo žmonių kraują?

(Bus daugiau)

“Kryžeivio”
PRENUMERATORIAI

Juozas Vincą, Lietuvos 
boksininkas, iš So. Bosto
no, . rašo: Malonėkit atsiųs
ti man knygą “Kryžeivis”, 
už kurią siunčiu $1. Taip
gi pasiuskit “Juodą Karžy
gį” ir kitas karžygiškas 
apysakas, už ką apmokėsiu 
kaip tik knygas gausiu.

Smagu gauti į prenume
ratorius musų knygų tokį 
dabar gyvuojantį karžygį, 
garbinamą Lietuvių Ame
rikoje ir Lietuvoje, apie ko
kį tose senoviškose istoriš
kose apysakose kalbama.

Juozas Bagačiunas iš Mt. 
Pleasant, Pa., rašo: Siunčiu 
$2, iš jų $1 už “Dirvą”, ki
tas už “Kryžeivį”. Man la
bai malonu skaityt tokias 
apysakas ir žinot kad seno
vėj butą tokių smarkių Lie
tuvių.

X. Strumskis iš Brook
lyn, N. Y., užsimokėjo $2 už 
“Dirvą” ir $1 už “Kryžeivį”.

Martinas A. Mizer iš Chi- 
cagos, rašo: Prisiunčiu $3, 
iš jų $2 už “Dirvą” ir $1 už 
“Kryžeivį”, žingeidžios bu
vo pirmiau išleistos “Dir
vos” istoriškos apysakos — 
visos gražios, lengvos skai
tyti, todėl neaplenkiu ir 
“Kryžeivio” prisidėdamas 
prie knygos išleidimo. Kai 
gauni “Dirvą” pirmiausia 
norisi žinoti ką veikia Sei- 
rys-Konradas ir rupi žino
ti koks bus jo likimas. Net 
sunku sulaukti kiekvieno 
“Dirvos” numerio. Knygą 
pasitikiu gauti daug pir
miau nėgu istorija pereis 
per “Dirvą” ir žinosiu vis
ką iki galo. Patariu kiek
vienam užsirašyti “Kryžei
vį” netrukdomai.

Leonas Mačys iš Toronto, 
Kanadoj, siunčia $1 ir pra
šo jį įtraukti į “Kryžeivio” 
prenumeratorius.

Andrius Dagilis iš Mon
treal, Canada, rašo: Siun
čiu $1 už “Kryžeivį” ir lau
ksiu knygos.

P. Mockienė, iš Chicagos, 
rašo: Siunčiu $3, iš jų $2 
už “Dirvą” ir $1 už knygą 
“Kryžeivis”. Kai bus gata
va malonėsit prisiųsti.

Bronius Milinavičius, So. 
Omaha, Neb., rašo: Siunčiu 
$22, iš jų $1 už “Kryžeivį”, 
o likusius pasiuskit mano 
tėvui į Lietuvą Kalėdų do
vanų.

Kazys Vanagas, vietinis, 
užmokėjo $3 už “Dirvą” į 
Lietuvą ir $1 už “Kryžeivį”.

PASARGA: Knyga bus 
gatava apie Gruodžio 10 d., 
taip kad kiekvienas spės 
gauti prieš Kalėdas ir kas 
norės pasiųsti Kalėdų dova
ną “Kryžeivį” saviškiams 
Lietuvoje ir tie spės laiku 
gauti.

BET, kas lauks ilgiau to 
vardas knygoje netilps, nes 
kokia pora 'savaičių prieš 
knygos gavimą pasibaigs 
proga prenumeratorių var
dus į knygą įsprausti.

Siųskit savo prenumera
tas ŠIANDIEN.

Įdėkit paprastame laiške 
$1 ii’ siųskit, kuriems nepa
togu gauti čekis ar money 
orderis.

--------------------- / ■

KAS DAUGIAU? j
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KELIAUJANT PO
LIETUVA

ninkus Į 
jau 'būti 
vas.

Panevėžį, ir žada 
kitą vasarą gata-

(Galas).

Rašo P. Vasiliauskas, “Dirvos” Adui. Ę 
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ąlių 5 d. Atsikėlę'' iš- ] 
n į viršų pasižiūrėti, i 
brolyti tu mano vėjas : 
jau duoda tai duoda. i 
as nors didžiausis bet 
oangų šokinėja aukštyn : 
jmyn kai maža valtelė, 
auskas sako tai tau ne 
kaip važiuojant į Lie- 

, kada galėjom turėt 
s laikus. Dabar iš pir- 
dienos visi pasažieriai 

lė net ant laivo grindų, 
sumuštos silkės: kur 

pažiūrėsi visur žmonės 
s lupa,, o, jau apie valgį 
l nei kalbos. Aš 'dar 
lą dieną šiaip taip išsi
tari, bet antrą dieną jau 
jau gulėti, nes pradėjo 
oj darytis blogai nuo 
jų parų supimo, 
jalių 6 d. atsikėlėm, bet 
;yt dar' vis nebuvo ape-

Audra siautė per tris 
tas. Vienas pasažieris 
e kelionėje mirė, jįgra- 
parvežė Į 'Ameriką, nes 
o Amerikos pilietis, 
palių 7 d. vėjas biskį ap- 
o, todėl prasidėjo dau- 
.1 matytis žmonių vaik- 
jant ant laivo viršaus, 
palių 8 d. jau pasažierių 
o vėl pilna prie stalų, 

per tris dienas 
vienas kitas, nes 

įtaisė, o keleiviai 
ani.

'buvo 
oras 
buvo

palių 9 d. šiandien jau 
as visai kaip nebuvo tai 
jnių visur pilna, skaito, 
o laiškus giminėms ir 
ystamiems, o kiti tai 
■tomis drožia ant visų 
Iii — lošia kas tik ką mo- 

seni draugai ir naujai 
ipažinę.
Spalių 10 dieną išbudus, 
itam kad laivas neina: 
usau ausis ištempęs, bet 
Įėjimo visai nėra. Ma
il sau, gal jau mes nu- 
rmėjom jurų dugnan ir 
70 mašinerijos sustojo 
■bę, Kožną naktį kaip 

pabusdavau vis paklau- 
i ir jei dar girdžiu kad 
tšinerijos dirbą tai žinau 
d dar viskas tvarkoj ir 
r vis važiuojam. Bet šį 
sį kuomet užgirdau kad 
įai ramu tai net kruptelė- 
i ir šokau lauk iš lovos 
gu greičiausia į viršų 
irėt kame dalykas. Už- 
gęs žiuriu kad jau mes 
ndamės New Yorko uos- 

Aplink mus visur stovi 
dinkai, laivas stovi ir lau-

kia iki išauš diena ir atva
žiuos imigracijos inspekto
riai peržiūrėt pasažierių 
dokumentus.

Apie 8 valandą atvažiavo 
.mažas laivas ir atvežė kele
tą tų inspektorių, jie per
tikrino visų keleivių pas- 
portųs, davė kiekvienam to
kias korteles, “Landing 
Cards”, ir tuomet laivas 
pradėjo eiti į priestotę.

Pravažiavom pro Liberty 
Stovylą ir priplaukė prie 
Pier 86, aukščiau New Yor
ke, kur Leviathan visuomet 
stovi.

11 valandą ryto išlipom 
iš laivo, ten muito inspek
toriai peržiūri visus baga
žus, ir taip mes užbaigiami 
savo kelionę laivu. Išeinam' 
į gatvę, o ten didžiausias 
kermošius: taxi tik ūžia, 
lekia, norėdami kiekvienas 
kad ir visus pasažierius pa
imti ir nuvežti, nors laivas 

, atvežė apie 3,000 keleivių. 
Keleiviai irgi, eina, įieško, 

. sėda į taxi ir važiuoja kur 

. kas išmano, vieni į stotis, 
kiti į hotelius, kiti namon 
Gatvėj koks 20 policijantų 
vos spėja daryti tvarką.

Ir mes su Murausku iš
ėjom, jis nuvažiavo tiesiog 
į stotį, o aš nuvažiavau į 
Newarką pas brolėną, ten 
pernakvojau ir antrą dieną 
sėdau traukiniu į Clevelan- 
dą. Clevelande parsiradau 
šeštadienį, Spalių 12 dieną.

'Visa kelionė į Lietuvą ir 
atgal pavyko laibai gerai, 
išvažinėjau Lietuvą skersai 
ir išilgai, taipgi pervažia
vau per Latviją, buvau nu
važiavęs į Rygą, pervažia
vau Vokietiją, Francuziją, 
ir niekur niekas manęs ne
užkabino, niekas nei pinigų 
be reikalo nereikalavo, kaip 
kiti pasakojasi kad juos ap
gauna.' Vienu žodžiu vis
kas pavyko labai gerai, esu 
patenkintas ta savo kelione 
Į Tėvynę Lietuvą.

Lietuva dabar sau taiso
si biskis po biskį, visur tai
somi keliai, turi gerus • plen
tus arba šaše jus; sausina
mi laukai, vanduo nulei
džiamas, upės gilinamos, ir 
tų darbų daug jau atlikta 
šią vasarą.

Nuo Biržų iki Parovijos 
dvaro šią vasarą atidarė 
gražų plentą; šį rudenį vėl

■ pradėjo kasti plentą nuo 
. Biržų į Panevėžį, šis plen-
■ tas eis tiesiai per Vabal-

U. S. LINES LAIVAI
EIS Į HAMBURGĄ
Pradedant.su laivo “Geo. 

Washington” išplaukimu iš 
New Yorko Gruodžio 12 d., 
United States Lines laivų 
sustojimas pasikeičia nuo 
Bremeno ant Hamburgo.

Ši permaina padaryta la
bui pasažierių ir prekių 
siuntėjų. Hamburgas leng
vai pasiekiamas iš visų Eu
ropos punktų ir jo puikus 
■geografiškas stovis yra di
delis patogumas pasažierių 
susisiekimui ir prekių pri
statymui.

Reguliariai kas savaiti
niai išplaukimai iš New 
Yorko į Europą bus palai
koma pragarsėjusių Trans- 

jĄtląntiko garlaivių, George 
Washington, America, Re
public, Pres. Harding ir 
Pres. Roosevelt. Sustoji
mai bus po senovei, Ply ■ 
mouth, Cherbourg ir Ham
burge pagal šio naujo pa
tvarkymo.

Paruošta puikus pristo- 
jimai laivams ir keleiviai 
kurie per Hamburgą va
žiuos United States laivais 
bus visiškai patenkinti.

Moterys daugiau 
nebijo skausmy!

Kuomet jos turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nau 
Jojamus nuo Civilio Karo 

laikų.
Kiekviena moteris, kuri turi 

savo vaistų šėputėje bonką Pain- 
Expellerio su Inkaro vaisbaženk- 
Hn, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Neurai- 
tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsisėdantis į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai.

Pain-Expelleriš su Inkaro vais- 
baženkliu yra tokis linimentas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metų. Tik patrinkite skaudamas 
kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 
jis be jokios abejonės suteiks jums 
lygiai tokj urnų palengvinimą, ko
kį suteikė milionams dėkingų jo 
naudotojų visame pasauly.

Labai efektyvės ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir artsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 7Qc. 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
yaisbaženkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangus be- 
sigydymai pasauly.

* Apgr.—No. 87

KODĖL JUMS SIRGTI?
Kodėl nejieškoti Pasitikčtino, Nebrangaus Budo iš to išeiti — ir Tapti Išgydytu? 

Savo nuodugniu kliniškų Egzaminavimu surandu tikrą. Ligos priežastį. Kuomet ligą 
supranti tai jau aip pusiau išgydęs. Savomokslišku laboratorijos analizavimu PIR
MIAUSIA SURANDU PRIEŽASTĮ, po to imu taisyti specialiai parinktais metodais.

Mano patyrimas metodų naudojamų visose Europos Klinikose ir šioje šalyje, sy
kiu su mano 29 metų medikale praktika, duoda man daugybę patogumų gydyme vi
sų keblių chroniškų ligų vyrų ir moterų.

RAUDONGYSLES prašalinama be Skausmo ar nustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsiėmi
mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama 
be skausmo nauju gydymo Metodu.

Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT
EIKIT PAS MANE. AŠ ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudvs už manės. 
Ką padariap jiems tą galiu padaryti ir jums.

Užsisenėjusias kraujo ligas vyrų ir moterų gy lau su Prof. Ehrlich’s GOG ir 914. Jeigu kenčiate 
to kreipkitės j mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko- 
paslaptyje.

nuo 
ma Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slauges prižiūri.

DOCTOR BAIL EY ‘specialistas’ 
Room 402, 737 Prospect Aye., Cleveland, O.

Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1.
Išsikirpk ši ir palaikyk kitam sykiui. — MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

DARBININKAI YRA DALININKAIS KOMPANIJOS 
SYKIU SU VEDĖJAIS

išdalinimą akcijų tarp

patyrė, sako jis, kad geriausia ir 
pasekmingiaušia darbas atliekama 
tokių ' darbininkų kurie yra tikrais 
savininkais biznio ir stengiasi dirb
ti kaip sau.

ši kompanija yra išdalinus akci
jų tarp darbininkų trimis kitais at
vejais. To pasekmėje, senesni dar
bininkai net pasidarė pusėtiną tur
tą. Keliolika jų jau pasitraukė šį 
metą, turėdami akcijų vertės po 
$30,000 kiekvienas. Šitokios šios įs
taigos tvarkos pasekmė pasirodė ta
me kad Richman Brothers Co. iš
augo nuo $2,700,000 biznio 1921 me
tais iki to kad 1929 metais jau yra 
verta virš $80,000,000.

Kaipo paskira įstaiga ši kompa
nija yra didžiausia vyriškų rūbų iš- 
dirbėja šioje šalyje, operuojanti siu
vyklas Clevelande ir Lorain, Ohio, 
ir 40 krautuvių per 38 miestus. Ji 
taipgi parduoda rubus per apie 800 
agentų esančių visose Suv. Valstijų 
dalyse. .

I Ši kompanija panaudojo rūbų ga
minimo metodus kokie padarė Hen
ry Fordą pirmaeiliu automobilių in- 

1 x Jsu 
mažu pelnu.

aizdas iš kom- 
apačioje, pirmi- dustrijoje — masinė produkcija

RICHMAN
BROTHERS

Kalėdos Artinasi
Turiu gražių atviručių su vokais, 

gražiai pieštos, Anglų kalboj dru- 
kuotos. Linkėjimai Kalėdoms ir N. 
Metams. Labai gražios, 24 atviru
tės su vokais už $1. Persiuntimo 
pridėkit 10c. ekstra.

A. S. KULBIS 
12008 Superior av. Cleveland, O.

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

Mrs. Winslow*s 
Syrup

ESTABLISHED
1879

Užbaigus _______ _ „. _
darbininku, kaip pastaru laiku Rich
man Brothers Co. Clevelande pasiry
žo padaryti, visi vyrai ir moterys 
kurie siuva ir parduoda šios kompa
nijos produktus turi finansišką pri
sirišimą šiame biznyje lygiai kaip 
ir patys įstaigos vedėjai.

Beveik kiekvienas iš 3,800 darbi
ninkų šios kompanijos yra biznio 
dalininkai, kuri išdirba ir pardavi
nėja vyriškus rubus. Viso bendrai 
darbininkai akcijų turi už $13,500,- 
000. Ši kompanija tuomi - ir skiria
si nuo visų didžiųjų pasaulinių iš- 
dirbysčių kad ji varo darbą be lai
ko matavimo laikrodžių ir užvaizdų.

Anksti šią vasafą, minėjant 50 
metų sukaktuves nuo šio biznio įs
teigimo Clevelande, šios kompani
jos direktoriai nuskyrė 50,000 akci
jų išpardavimui tarp darbininkų po 
$.50 akciją. Rinkos kaina tų akcijų 
yra apie $100, taip kad bendras 
darbininkų pelnas už tas akcijas 
siekia apie $3,000,000.

Tai nebuvo dovana, sako pirmi
ninkas N G. Richman, b^t invest- 
mentas į produkciją. . Kompanija

Praleiskit 
Kalėdas

LIETUVOJ
Dvi Švenčiu 
Ekskursijos

Pasaulio Didžiausias Garlaivis
S. S. LEVIATHAN

plaukia tiesiog į Cherbourg ir 
Southampton 

GRUODŽIO 7 d.
Asmeniškai vadovaujant 

p. Jos. Turck.

S.S. George Washington
Plaukia tiesiog į Plymouth 

Cherbourg ir Hamburg 
GRUODŽIO 12 d.

Asmeniškai vadovaujant C. W.
Schreiber ir W. Schuckman.

TŠSIRINKIT bet kokį šių, pasaulyj 
* pagarsėjusiu laivu ir Jus atvyksit 
i savo tėvynę laiku, dalyvaut Kalė
dų šventese.

Pirkit iš karto bilietą į ten ir atgal 
ir bukit užtikrinti sugrįžimų. Mes 
Jums padėsim išpildyt sugrįžimo 
leidimus.

Platesniu informacijų ir speciališ- 
ku ekskursijos kainu, klauskit savo 
.vietinio agento ar rašykit tiesiog į:

STATES
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland 
45 Broadway, New York City

STILIUS-PATOGUMAS
tai RICHMAN

DVIEILINIS-P ALAIDINIS

OVERKOTAS
yYRAI IR VAIKINAI randa 

kad dyjeiiis naujos mados pa
laidas ploščius yra kaip tik tin
kamas bizniui ir abelnam dėvėji
mui . . jie yra patogus ir la
bai tinkami dėvėti visokiame iš
ėjime.
Pasiūti įvairybėj naujų rudų, pil
kų ir mišinių moterijų, mėlynų ir 
Oxford Meltons, storų Boucles, 
rupių suktų siūlų ir šiaip gražių 
geresniems išėjimams . . visi 
patogiai pasiuto ir pritinka kiek
vienam pagal jo sudėjimo.
Niekur nerasit geresnės ploščių 
vertybės . . tai yra pasekmė 
Richman Brothers didelės vien
kartinės produkcijos ir tiesiog iš 
dirbtuvės pardavimo . . nie
kur negausit tokios puikios rūšies 
už tokią žemą kainą.

Visi Bizniški Siutai, Overkotai ir 
Išeigos Siutai visose RICHMAN 
BROTHERS krautuvėse Suvieny
tose Valstijose visuomet yra ta 

PAČIA VIENA KAINA.

The Richman Brothers Company
Trys Cleveland© Krautuves

725 EUCLID AVENUE PROSPECT ir QNTARIO 
5716 BROADWAY

Broadway Krautuve Atdara Vakarais ir 9 Valandai.

Pradedant.su
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> IŠ LIETUVOS e
PANEVĖŽYS

♦ SOVIETAI GRĄŽINA
? KAUNO ARCHIVĄ
f P. J. Puzinas, Kauno mie- 
j sto muzejaus direktoriaus 
^padėjėjas, Spalių 7 d. buvo 

nusiųstas į sovietų Rusiją 
susipažinti su muzejų tvar-

atlaikė Lenkijos kardinolas 
Primatas Hload. Po pa
maldų visi svečiai ir univer
siteto profesūra bei studen
tai susirinko Šv. Jono baž
nyčioj, kuri buvo paversta 
sale. Vienas iš kalbėtojų,

Nenagrinėsiu čia Pane
vėžio įsikūrimo istorijos ir 
jo pergyventus senovės lai
bus, tik šį tą pasakysiu ką 
atsimenu pats nuo 1913 me- 

I tų. Tuomet Panevėžys bu- 
I vo apskrities miestu po Ru- 
I sų jungu. Jame buvo visos 
Rusų apskrities įstaigos.

lino bolševikus iš Panevė
žio. Lietuvos kariumenė, 
suėjus į miestą, pradėjo da
ryti tvarką. Kadangi dar 
nebuvo užtektinai jiegų tai 
bolševikai puolę įsiveržė į 
Panevėžį, tada prasidėjo 
areštai įtariamų asmenų, 
ir tt.

DARBO PADĖTIS 
ANGIJOJE

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 

grame, tiesa, yra, ir skirtu
mas tas kaip viršuje buvo 
pažymėta MacDonaldo išsi
tarimas apie “angliakasių 
šventą pareigą”.

1 Socialistai daugiau krei
pia domės į darbininkų rei-

bai neina abiem negerai. 
Partijos amžinai buvo pra
stos tarpininkės tarp dar
bininko ir darbdavio.

Komunizmas čia irgi nie
ko nepagelbės, nes matome 
kas darosi Rusijoje: tenai|

darbininkai ir ūkininkai li
ko saujelės viršūnėj atsisė
dusių vergais. Viskas atim
ta iš tų ką kas turėjo, o ir 
tiems kurie neturėjo liko 
tik bizūnas kad dirbtų ».J? 
tylėtų.

Akrono Naujienos
kymu ir pradėti derybas 
del Kauno miesto archivo 
grąžinimo.

Maskvoj, jis aplankė ir 
apžiurėjo ypačiai istorijos, 
etnografijos .ir miesto mu- 
zejus ir susipažino su tų 
muzejų tvarkymu.

Kauno miesto archivo 
grąžinimo reikalu per Lie
tuvos pasiuntinį Maskvoje 
J. Baltrušaitį derėtasi su 
sovietų vyriausybe ir galų 
gale gauta sutikimas išduo
ti archivą. Be to, gauta su- 

' tikimas išvežti ir kitų Lie
tuvos miestų archival.

Archivo % išviso yra apie i 
55 knygos. Pirma knygos 
buvo įrištos oda, bet odosl 

- stokai esant viršai buvo 
nuplėšti. Tuo būdų dabar 
knygos yra nekokiame sto- 
vyje-wfc “L.A.”

premjeras Svitalskis, savo 
kalboj padarė sulyginimą 
tarp universiteto įkūrėjo 
karaliaus Stepono Batoro 
ir universiteto atgaivinto
jo maršalo Pilsudskio. Ba
torą nekurie istorikai va
dino karalium tironu, kru
vinu satrapu ir tt., ir tokių 
panašumų primetama Pil
sudskiui. “L.Ž.” i

1919 m. apie Gegužės mė
nesio pabaigą Lietuvos ka
riumenė galutinai su mu
šiu išvarė bolševikų kariu- 
menę ir nuo to laiko prade-.

Panevėžys guli ant ly
gios vietos, su gražiomis 
apiėlinkėmis ir išilgai mies
to teka upė Nevėžis su gra
žiai gamtos papuoštais pa- 
krančiais. Turi miesto so-Įj° tvarkyti miestą iki susi- 
dą ir kitus darželius, gerai | organizavo civilinė valdžia.
tvarkomus.

Pro Panevėžį eina, gele
žinkelio linija, ateina nuo 
Šiaulių ir skiriasi į dvi da
li, viena nueiha linkui Obe- 

PAGIMDĖ, PAPJOVĖ IRllių, Latvijos parubežin, ki
ta linkui Anykščių, Utenos;

Užėjus pasaulinio karo 
audrai buvo Rusų valdžios 
padaryta pirma skaitlinga 
mobilizacija, kuri perėjo ra
miai, vėliau gyvulių rekvi- 
ziija, ir tt. Šiuo pirmu smū
giu miestas ir apielinkė nu
kentėjo.

1914 m. vėlai rudenį pa
sklido • neteisingi gandai 
kad Vokiečių kariumenė 
artinas prie Panevėžio; ne
kurie miesto gyventojai bu
vo pasitraukę iš miesto, bet 1

PAKASĖ
Spalių mėn. Gabergiš- 

kiuose, Klaipėdos apskrity
je, įvyko nepaprastai žiau
rus atsitikimas. Kažin ko
kia Pušinskaitė iš Telšių, 
kasdama lauke kartu su ki
tais darbininkais runkelius, 
staiga nutraukė savo darbą 
ir nubėgo į krumus, kur ji 
netrukus pagimdė vaiką. 
Norėdama tai paslėpti Pu- 
šinskaitfe, ilgai negalvojus, 
perpjovė vaikui gerklę tuo 
pačiu peiliu kuriuo dirbda-

POŽEMINIS URVAS 
k Kaune, Rotušės žieme, 
klojant? kanalizacijos vam-r . . . _
zdžius, kelių metrų gilumoj | ma lauke runkelius valė. Į po kelių dienų gryžo. 
darbininkai atkasė 
murinę sieną.

LlLllllVJ j AAAC* XCUL11XC X VLXXXXCXXWO V CCXVi. I 

didelę [‘Nužudžius vaiką, užkasė jį Prekyba buvo labai ma- 
murinę sieną. Prie sienos i čia pat žemėn. Dirbusios fa, turgų jokių nesuvažiuo- 
rasta daug žmonių kaulų ir kartu su Pušinskaitė kitos] Javo, tipas buvo labai sle- 

merginos panorėjo sužino- giantis, jokių pasilinksmi- 
ti <kas atsitiko, ir nuėjo Pu- nimų fiebuvo. Laike oku- 
šinskaitės jieškoti. Jos ra- pacijos Panevėžys degė ke- 
do ją besėdint krūmuose. iis sykius, būtent nudegė 
Netrukus joms paaiškėjo]“Slabotka”, Ukmergės gat- 

. r vė (nevisa), Ramygalos g-, 
naujai yg-; ttifgatvieftėš, prie

griaudu. Spėjama kad čia 
ėjo urvas jungiąs senovės 
miestą su Kauno, pilimi.

VILIAMPOLĖS TILTAS 1
UŽBAIGTAS I kad , Pušinskaitę gimdė, ir 

Tiltas per Nerį iš Kaune 7 tuoj buvo surasta _i_ _ • i___t -------' ~ --------------------- ---------- J----- j VU pl 1C LUlgClVlULUO, pi Ji:-

Lį Viliampolę-Slabadą jau gimusio vaiko lavonas. At- gy. Petro ir Povilo bažny- 
Aižbaigtas statyti. Minis-'vykus policija Pušinskaitė gįos aikštė, Smėlynės g-vė 
terių kabineto nutarimu tįl- suėmė ir atgabeno Į Klaipė- (buv. ferma) iki Agronomi- 1, ___ _ Tk-x-.'j  u::—„ m—n.. I. _ . ~ -tas pavadinta a. a. Petro dos galėjimą. Tardant Pu-įjos g-vės ir Senamiestės. 
Vileišio vardu. Spalių 26 šinskaitė prisipažino nužu- Priežastys tų gaisru įvai- 
d. Technikinė komisija, pir-' džius savo vaiką. “L.Ž.”|rį, ~ ~
mininkaujant inž. Murzai, 
tiltą išbandė. Oficialis til
to pašventinimas ir atiden-|
girnas viešam naudojimuisi | žiniomis, Kaune šymet per i vėsių išaugo įvairaus sti- 
įvyko Spalių 30 d.- “L.A."

| rios. Gryžę karo pabėgė- 
lliai 1918-19 m. nerado savo 

GAISRAI KAUNE bakūžėlių. Vėliau prasidė- 
Ugniagesių organizacijos jo statyba ir ant tų griu-

pirmus devynis 
buvę 123 gaisrai. Dūmtrau
kių degė 30, mažų gaisrų 
— 73, didelių gaisrų 20: 
bergždžių ugniagesių iššau-

350 METŲ VILNIAUS
UNIVERSITETO
SUKAKTUVĖS

Vilniaus Universiteto 350 kimų butą 16.
metų sukaktuvių iškilmės! Nuostolių per šiuos gai- 

Jįvyko Spalių 10 dieną to- srus gyventojams padaryta 
Jda tvarko: Vilniaus kated- j 1,590,249 lt. sumai. Degęs 
roj-bazilikoj Įvyko iškil- turtas buvo apdraustas ant 
iningos pamaldos, kurias 7,669,500 litų. “L.A.” i

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERALIŠKI PERKRAUSTYTOJAI

Perkraustome visokias mašinas, bankines šėpas ir kitus 
sunkius daiktus. Rakandus supakuojant ir išsiunčiant. 
3400 St. Clair Ave. Cleveland, O.

Visit Niagara Falls, Canada and 
\e East via C & B Line Palatial Steamers 
r 7HETHER traveling by train or auto, enjoy an all night’s ride on beautiful 
/ Lake Erie. C&B Line Steamers ore magnificent floating hotels with large com- 
nble staterooms, excellent dining room service and courteous attendants.

Music and Dancing on the great ship “SEEANDBEE”
Aisu, save a day C&B Line way. Avoid miles and miles of congested roadway.

Ireland and Buffalo Division “ - - -
®*way, every night, leaving at 9:00 

n., arriving 7:30 a. m., (E. S. T.) 
’May 1st to November 15th. ---------- .....— .....

• nncctions at Buffalo and Port Stanley for Canadian and Eastern points.

Cleveland and Pi Stanley, Can., Div.
Daily serviccj leaving Cleveland. 12:00 mid

night, arriving Port Stanley, 6:00a.m., 
June 29th to September 7th.

'$4.50 one way — CLEVELAND to BUFFALO — $8.50 rd. trip 
Autos Carried $6.50 and up

$3.00 one way—CLEVELAND to PT. STANLEY—$5.00 rd. trip
Autos Carried $4.50 and ūp

pnf/tf for details on all expense tours to Montreal, Quebec and the
\ Saguenay, also the new C&B Triangle Tour

THEtEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY
V East 9th Street Pier Cleveland, Ohio
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mėnesius liaus gražus dideli namai. 
Tik vadinamoj “Slabotkoj” 

, niekas neauga,' lies miestas 
apmokėjo plečiu savinin
kams ir aikštę paskyrė tur- 

I gavietei.
1918 m. pabaigoje Vokie

čiai galutinai išsikraustė iš 
Panevėžio, paliekant miestą 
be jokios* valdžios. Keletą 
savaičių miestas taip ir gy
vavo, svetimą turtą paėmę 

i| ir apsiginklavę įvairiais 
ginklais nekurie mėgino pa
sinaudoti progą, bet netu- 

. rėjo didelio pasisekimo.
1 Prasidėjo iš vietinių gy

ventojų organizuotis įvai-
I rus komitetai ir rinko iš sa

vo tarpo miliciją tvarkos 
palaikymui. Tuo tarpu už
ėjo iš Rusijos bolševikų ar-j 
mija, kurią sutiko 
mažai organizuoti 
deliame skaitliuje 
Užpuolę bolševikai 
šaukti vyrus į kariumenę, 
darė rekvizicijas, užiminėjo 
gyvenamus butus," ir tt. 
Taip tęsėsi iki Balandžio 
mėn. 1919 m.

Pradėjus ’kurtis Lietuvos 
kariumenei, dalis jaunuolių 

[slaptai pabėgo savanoriais į 
Lietuvos kariumenę. Bol
ševikų frontas buvo už Pa
nevėžio, apie 20 kilometrų 
Radviliškio link.

Sukoncentravus jiegas, 
Lietuvos kariumenė praša-.

vietiniai 
ir nedi-J 
gynėjų, j 

■pradėjo i

Tuo laiku mieste upas buvo 
nepaprastai patriotinis ir 
pradėjo organizuotis Įvai
rios organizacijos po Lietu
vos vėliavą,

Dabar Panevėžys progre
suoja visais atžvilgiais, ne-i 
pasilikdamas nuo kitų Lie
tuvos miestų; Turi mokslo 
įstaigų, būtent: gimnaziją, 
mokytojų ‘ seminariją, Len
kų gimnaziją, Žydų:gimna
ziją, dvi amatų mokyklas, 
vyrų ir mergaičių, ir apie 
desėtką liaudies mokyklų. 
Nuo , 1925 metų įsteigta mu- 
zejus. Ant Nevėžio pasta
tyti du betoniniai tiltai.

Pramonės įstaigų turi bū
tent: pastatyti keli nauji 
dideli automatiniai malu- Į 
nai, linų fabrikai, verpyk- 
la, alaus bravoras, mielių ir 
degtinės fabrikas, valstybi
nės degtinės monopolįo san
dėlis. Pastatyta nauja ap
skrities ligoninė. Pastaty- , 
ta .nauja katedra ir įsteigta 
vyskupija. Buvęs Senamie- ] 
sčio dvaras dabai’ išparce
liuotas ant nedidelių,' skly- | 
pų, gavusieji žemės ’Statosi 
namus. Buvusi ’ dvaTo sa- g 
vininko Karpio “Jasfiagur- § 
ka” nusavinta miešto, lau- S 
kas pavestas apskrities ka- | 
Įėjimui ir apskrities ligoni- 
nei, o sodnas paverstas par- | 
ku. Miesto gyventojai tu- 
ri kur liuoslaikiuš praleis- | 
ti, pasimaudę Nevėžyje ei- | 
na į parką grynu oru pa- | 
kvėpuoti. Tą galima pava- I 
dinti Panevėžio kurortu. |

Panevėžys turi dabar Į | 
25,000 gyventojų. Išleidžią- | 
ma savaitinis laikraštis — | 
“Panevėžio Balsas”.

Juozas Petrauskas, |

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nds rubus ir išrodys kaip nauji. 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Vyrams
išvalyt ir išprosyt $1.40 
išvalyt ir išprosyt 50c 

išprosyt ......., ....45c
išprosyt .......... 20c

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

Siutas
Kelnės 
Siutas 
Kelnės

Koatas
Šilkinė

išprosyt .............. 1.50
Rudeniniai Siutai

Taipgi kurie ruošiatės Įsigyt■ įaipgi Kurie ruošiatės jsigyt 
Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namu Penn. 2715.T

kalus, bent žodžiu, o jei ką 
gali padaryt, panašiai kaip 
praleist įstatymą kuris duo
tų darbininkui daugiau tei
sių prieš darbdavius, bet iš 
kitos pusės padaro blogo 
patiems darbininkams, nes 
kasyklų savininkai neįsten
gia laikyti kasyklų atdarų, 
audinyčios atleidžia savo 
darbininkus, ir tt. Gavęs 
socialistų valdžios įstaty
miškus palengvinimus iš jų 
darbininkas nepramis.

Geriausią pavyzdį turime 
iš Lietuvos, kuomet 1926 m. 
užėmė valdžią socialdemo
kratai su liaudininkais. Tai 
buvo darbininkams geroves 
žadėjusieji: kuogreičiausia 
organizavo bernus ir pie
menis į uniją, kad juos ūki
ninkai “neišnaudotų”, o tu. 
ūkininke, su savo 
ir gyvuliais prasmegk. Jei!' 
neturėsi iš ko sumokėti mo-1 
kesčių valdžios išlaikymui|vo atvažiavęs 
ateis ir atims iš tave pas-| 
kutinę karvutę.... I

Tokis tai yra siaurapro-Iorlaivininkystės ir jau ge
tiškas partijų vadų veiki- ^rai lėktuvu skraido, 
riias. Tik tada gerovė bu-,buvęs išlėkęs nuo žemės ii 
tų galima atsiekti jei tarp-padanges 8,000 pėdų, 
darbdavių ir darbininkų bu-E Nekuriu Lietuvių vaikai j 
tų kuodidžiausia sandara i v® labai gerai mokinasi aukš-i 
kooperacija, nes kada dar-gtesnėse mokyklose, o liuosu

šis ir tas
A. Prūsas dirbdamas far

inose, kapojo medžius, skie
dra įkrito į akį, ir sužeidė. 
Gydytojai turėjo akį visai 
išimti.

L. Glinskis pasistatė pui
kų mūrinį namą ir jame 
įsikūrė gyvent.

P. Garijonas gavo liūdnai 
žinią iš Lietuvos, pereitą 
mėnesį mirė jo tėvas. Ga- 
rijonai yra geri Lietuviai, 
remia Lietuvos reikalus ir 
'yra dideli “Dirvos” šalinin
kai.

Pas K. Bartkus lankėsi 
iš Chicagos jų sūnūs Anta
nas ir A. Kalvaitis, 
šėję išvažiavo 
gon.

laiku praktikuoja orlaivi- 
ninkystės. Tarp gerų mo
kinių yra ir J. Mačerauskių 
sūnūs.

J. Tamošauskas buvo iš
važiavęs į Chicagą į sve
čius. Matėsi su daug Chi- 
cagiečių. Gryžo patenkin
tas. Keliautojas.

1

S
For COLDS, COUGHS 
Sore throat, muscular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

Pavie-
atgal Chica-

lį , U LLl, —

derlium Iš Daytono
* ’■ T ■ mines lankėsi 

iš Detroito su

pas savo gi-
J. Apšega, o 
reikalais bu-
K. Štaupas.
M. Jociaus

HAS 
MADE GOOD with 

millions!

Same Price for Over 
38 Years 

25 ounces Sor 25/ 
Pure—Economical 

Efficient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

I Biznieriaus 
[sūnūs Alfonsas mokinasi

Sako

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

Write for Free “Eye Carę?* 
or “Eye Beauty” Book

Murine Co.,Depf. R. S.,9E. Ohio St., Chicago

Jusu Kaminai
ir

Justi Gazo Bilas
Jeigu jus šaldo t namus gazu degindami jį savo an

gliniame furnase tai gal but kad 30 ar 40 nuošimčių ju
tų mėnesinių lėšų už gazą mokat už .šilumą kuri nuei
na niekais per kaminą.

Sunaudokit šitą niekais išeinamą šilumą, ir jūsų 
lėšos už gazą žymiai' sumažės. Išrišimas to klausimo 
yra lengvas. Tai yra su

SCIENTIFIC GAS ECONOMIZER
Scientific Gas Economizer yra mažas ihvestmentas 

kuris neša didelius dividendus kas metai sumažintomis 
gazo bilomis, ir prie to gaunate daugiau šilumos, ir 
didesnes šildymo galimybes.

Mes ateisime apžiūrėti jūsų šildymo būdą ir išma
tuosime išsiaikvojamą šilumą, visai dykai. Paskui pa-. 
aiškinsime jums kiek jus galit sutaupyti gazo lėšų ir 
kiek kainuos įvedimas naujo šildymo budo. Pasirinki
mas paliks jums patiems apsispręsti.

Viskas ką mes pasakysim bus paremta ant tvirtų 
inžinieriškų išskaičiavimų ir musų 20 metų patyrimo 
gazo šildymo srityje. Iš jūsų pusės nėra prisiimama 
jokių priderysčių.

THE SCIENTIFIC HEATER CO;
MAin 5456 2100-2200 Superior Viaduct

Cleveland, Ohio

Išdirbėjai Gas Laundry Dryers, Gas Heating Furnaces, 
Gas Range Heaters, ir Scientific Gas Economizer.

i



DIRVA

---------- zt. ----------

Kas Girdėt Cleveiancte-Apielinkese j
| j| 6820 Superior Ave. Atdara vakarais.

ŽODIS DABARTINIAMS I Cievelandas turi 1,209,497'!
ATEIVIAMS ' rgyventojus, kaip parodo \ I ji g g A

Draugai ir draugės, aa-i,. ™ .kartinio laiko Lietuviai at-l diręktonja-knyga. Tai yra 
eiviai! Keistai kiekvienam i 
iš musu atrodo patekus ilE?rna,1‘ 
tą tolimą, nežinomą sali, 
plačių vandenų atskirtą nuo 
musų gimtinės.

Gyvenimo aplinkybės pri-.;
verčia mus pasiduoti čionai-ir"v, -r-j--“,—-------tinin Tipbivhi inrnėinma lando bankuose yra sudėtai be vargo, todėl nesnauskit 
Betrienalydai tef ................................
pasiduoti — tai Amerikos I uz^aiko 200,000 dar- 
Lietuvių menui. i įsira-

Čia Clevelande yra pa- Į ?? 146,000 vaikų« 963 mylios 
kankamai dabartiniu laiku į^sorySbU gatyiU, J1"’industri-

- , . v t • j ° • T\v»r\/~i 11 i o oi n Ui o iatvykusių is Lietuvos imi-,- - 
grantų: jų čia yra ne dvi-1 $1425,000,000.
dešimts, ne trisdešimts. Bet' ^as vls^as aiškiai pasa- 
kur jie šiandien yra?

Aš esu įsitikinus jog už
tektų mums savų jiegų pra
skinti kelią Lietuviškam 
menui, įdiegti Lietuvių šir
din to tikro Lietuviškumo, 
leisti jam bujoti ir skleisti 
vis daugiau naujų šakų, kad 
galų gale-virstų galingu ar- 
žuolu, kurio jau jokios jie- 
gos neperkreiptų.

Musų idėja turi būti me
nas ir Lietuviškumas, o an
traeiliai dalykai,: politika ii’ 
tikybą, mums neturi kliu
dyti., ‘Mums turi rūpėti tiki 
viena — kuodaugiausia pla
tinti Lietuviškumą. '

Musų pareiga yra susior
ganizuoti ir’ tuoj pradėti 
savo darbą.

Turim pašalinti nuo sce
nos tuos iškraipytus Lietu
viškus žodžius ir pasakyti 
gana darkyti musų kalbą.

Turim pasistengti duoti 
jiems progą užgirsti skam
bų ii’ taisyklingą Lietuvišką 
žodį, parodyti jiems kel’ią 
į tą užkerėtą, žavinčią šalį, 
kur jie galėtų pakvėpuoti 
tyra Lietuviško meno at
mosfera.

Bet turim žinoti jog čia 
ne vieno žmogaus darbas, 
vienas nieko nepadarys, tik 
vienybėje galybė, sako mu
sų priežodis.

Taigi ir mes turim orga
nizuotis ir imtis darbo — 
purent žemę ii1 sėr joje tik
rąjį, gražųjį Lietuvišką me
ną. Rengti (grynai Lietu
viškus parengimus, įvesti Į 
šokių programą Lietuviš
kus žaidimus. Reikia duo
ti suprasti senai čia įsigy
venusiems jog musų gyslo
se teka Lietuviškas kraujas , 
ir širdyje dega neužgesina
ma Lietuviškumo ugnelė.

Paskolintus iš kitų tautų , 
meną ir įpročius parengi- ■ 
muose šluoti šalin.

Taigi dėkim visas jiegas 
■tam darbui ir duokim pa- | 
žinti Amerikos 

^Lietuvišką žodį, 
ilgai" stokim į 
prijaučiantieji.

Pareiškite savo nuomnes 
per “Dirvą”. Grinorka.

Nuo Redakcijos: Šis at- 
eivės-Grinorkos balsas yra 
labai teisingas, ir kurie jai 
pritariate galite pilnai išsi
reikšti savo nuomones per 
“Dirvą”. “Dirvoje” galite 
palikti savo antrašus vienas 
su kitu susipažinimui. Pa
lengva galėtumėt sudaryti 
savo meno kuopelę, kuri su
interesuotų kiekvieną čia 
senai įsigyvenusį Lietuvį.

Tel. Randolph 1476 ji

Yra manančių kitą vasa
rą važiuoti Lietuvon. Kurie 

I naujai išleista 1930 metams nesat Amerikos piliečiais 
’ direktorija knyga. Tai yra negalėsit parvažiuot jeigu 

j 35,716 daugiau negu buvo neturėsit metrikų, nes jie 
reikalingi gavimui Lietuvos 
paso. Rašykit saviškiams Į 
Lietuvą dabar prašydami 
prisiųsti metrikus. Kiti gi 
spėsit net gauti antras A- 
merikoniškas popieras, bus

Ta knyga apima 
I Člevelandą su priemiesčiais. 

Knygoj parodo kad Cle- 
velande yra 260,000 gyve
namų namų, jų vertė sie- 

į kia $1,995,627,720; Cleve-

H jų produkcija siekia į me- 

. _ _ ___ _ aiškiai pasa-
I ko Clevelando ir jo prie
miesčių didumą.

Padėka. Šiuomi norime 
išreikšti širdingą padėką 
už surengimą mums “sur
prise party” ir už suteiktą 
gražią brangią' dovaną, li
ving room setą. Dėkuoja
me rengėjams Katrei ir Ta
rnui Mogylams ir St. ir 
lei Nemaniams, taipgi 
sienas dalyvavusiems.

Klemensas ir Zofija 
maniai, 1142 E. 76 St.

Ne- 
vi-

Ne-

“Velnias Spąstuose” — 
tuo vardu komediją stato 
scenoje Collinwoodo S.L.A. 
362-ra kuopa su ALDLD. 
190-ta kuopa. Vaidinimas 
bus sekmadienį, Lapk. 17 d., 
Slovenian salėj, 15810 Hol
mes avė. Po programo bus 
vakarienė ir šokiai. ~ 
djža 5 vai. po pietų,

per žiemą, pasirūpinkit.
Mirė jauna Lietuvaitė. 

Lapkričio 8 d. mirė jauna 
mergina, Lucija Šaltmerai- 
te, 18 metų amžiaus. Palai
dota Lapk. 11 d. Liko tė
vai, broliai ir seserys. Lai
dotuvėse dalyvavo daug ly
dėtojų. Gedulingas pamal
das laikė Kun. Vikutaitis, 
kuris pasakė trumpą pa
mokslą.

Velionė buvo rami mer
gina, visų mylima. Ji pava
sarį dirbo raštinėj pas B. 
Rakauską, užtai daug pa
žystamų turėjo. Pavasarį, 
sykį važiuodama automo
biliu sušalo, nuo to susirgo, 
ir po keturių mėnesių sun
kios ligos mirė. Tėvai dė
jo visas pastangas išgydyti, 
bet nepavyko. Gaila kad 
taip jauna turėjo persiskir
ti su šiuo pasauliu. Buvo 
gabi mergina, nors čia gi
mus ir augus mokėjo pui
kia kalbėt ir rašyt Lietu
viškai ir buvo gera Lietu
vaitė. Reporteris.

Pra-

Liet. Moterų Sąjungos 26 
kuopa šį sekmadienį Lietu
vių salėje stato komediją iš 
Amerikiečių prietikių Lie
tuvoj, “Palangos Ponaitis”. 
“Dirvos” skaitytojai su ta 
komedija yra pilnai apsipa- 
žinę. Tai yra kaip paprasti 
Amerikiečiai parsivežė į 
Lietuvą savo gražią dukte-

Bazaras. Lapkričio 24 
d. Lietuvių Šv. Jurgio pa
rapija savo salėje ruošia 
didelį bazarą. Biznieriai su
šukavo daug gražių daiktų.

Lietuviams 
Nelaukim 

darbą visi

Clevelando nauja gelžke-i 
lių stotis pradės yeikti nuo! 
Gruodžio ..! dienos, visu mė-| 
nešiu anksčiau negu buvo j 
žadėta įrengti.

Kasdien ateidinės po 10 
traukinių, sumažinimui už* 
sigrudimo senoje stotyje, 
ateinant kalėdiniam pasa- 
žibrių važinėjimo padidėji
mui.

Stoties pilnas įrengimas 
kainuoja $80,000,000. Pra
džioje traukiniai įvažiuos] 
savu garu, vėliau visi gari-1 
niai lokomotivai bus atka-

SPORTAS
Į Sherry su Lenku milžinu 
i Stasiaku, ir Lenką taip su- 
I griebė už kojos kad neėmė 

mįnutdš laiko ir Lenkas gu
lėjo.

P. Muliolis

NORI ŠARKIO LONDO
NE

Kalbama kad Anglijos 
bokso promotęriai no\-i kitą 
pavasarį rupšt Šarkio kum
štynes Londone su Anglu 
čampionu Phil Scott. Siū
loma $250,000 garantija. ■ 

, ]\Težinia Ra ant to pasa- 
bmami užmiestyje o yago-lk Amerikos promoteriai 
nūs į stotį įves elektriški |k^.ie turi sutai.tį su §ar. 
lokovotiniai, kas paliuosuos 
miestą nuo durnų. į New Yorko Madison dar

žo korporacija nupirko nuo 
Fugazo, kito promoterio, 
visas teises ]irie Vokiečio 
Smėlingo ir Phil Scotto, su 
kuriuo Smėlingas atsisakęs 
muštis turėjo gryžti Vokie
tijon. Dabar be abejo jie 
bus -suporuoti.

Fugązy taip pat pardavė 
tai koiiporacijai teises prie 
Argentinos galiūno Cam- 
polo. Taigi galima tikėtis 
naujų didelių muštynių — 
Smėlingo su Scott ir Cam- 
polo, po to Šarkio su jais.

Smėlingas sutiko gryžti 
į Ameriką ir už $250,000 
muštis su tinkamu oponen
tu. |,

Ohio valstijoje pereitą 
sekmadienį automobilių ne
laimėse ant kelių užmušta 
9 ypatos, 20 sužeista.

Taksai padidės. Cleve
lando gyventojai nuo 1930 
metų mokės taksų nuo sa
vo (nejudinamo turto nuo 
$100 vertės po $2.62, arba 
10 centų daugiau negu mo
kėjo šymet.

Cleveland© dirbtuvėse ir 
šiaip prie įvairių darbų iki 
šiolei nuo pradžios metų 
sutiko mirtį 190 darbinin
kų. Pernai per tą pat lai
ką buvo 172 ypatos.

Nauji keliai. Ohio vals
tijos vieškelių departmen- 
tas ruošiasi statyti Cuya
hoga apskrityje $4,114,000 
vertės naujų kelių 1930 me
tais. .'

Miesto tarybos rinkimuo
se pereitą savaitę išrinkta 
11 atstovų Republikonų, 9 
Demokratai remiami Pro- 
gresivės Valdžios komiteto, 
2 Republikonai irgi to pa
ties- komiteto1 remiami; 2 
bešališki,; Viso 25 atstovai. 
Keli tarybos nariai išstum
ti iš vienį, ypač kurie pasi
žymėjo škandalingumu ir 
buvo įtarti suktybėse, bet

ŠIKATIS LAIMĖJO
Prūsų Lietuvis Ričardas 

Šikatis, naujai pripažintas 
sunkaus svorio imtikų čam- 
pionas, pereitą savaitę tu
rėjo imtynes Philadelphi- 
joj su Rudy Dusek ir išėjo 
laimėtoju.

Šikatis Lapk. 12 d. ėmėsi 
New Yorke su Italu Stoc- 
ca, ir jį nugalėjo.

Tai gyvasčių! Clevelan
do srityj nuo šių metų pra
džios po automobilių ratais 
sutiko mirtį net 238 ypa-___ t_____ ___ a___ t
tos. Ši skaitlinė yra didžiau-1 dar teismo nebuvo ir jie vėl 
šia už kitų pirmesnių metų kandidatavo.
per tą pat laiką užmuštų. Sumuštą vienas-kitas Re- 
Tam kaltas leidimas grei- j publikoj!® kandidatas kurie

rį, kuri susitinka Palangoje čiau važinėti, valstijos ne- buvo statyti į vietas praša-

JUŠKAI IR STASIA KUI 
NEPASISEKĖ'

Pereitą ketvirtadįenį au
ditorijoje Marottos imty
nėse Pranas Juška per ne
apsižiūrėjimą buvo sutren
ktas ir taip po 35 minutų 
pralaimėjo Malcevičiui. Ka
dangi jiems buvo duotą.tik 
vienas išėjimas, Juškai ne
buvo . progos pasirodyti.

Paskutinėj poroj susikibo

Pirmadienio vak., Lapk. 
18 d., miesto didžiojoj au
ditorijoj Marotta ruošia ki
tas dideles imtynes, kurio
se dalyvauja Jack Sherry 
su Joe Malcevičium, prie jų 
bus kitos poros gerų imti
kų:

Pirkimo - pardavimo namu 
ir lotu ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
?300 iki $1500 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko. Šiais rei
kalais prašome kreiptis

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

HALĖDOS jau visai netoli — ne- 
užmirškit saviškių Lietuvoje — 
pasiuskit jiems keletą Litų dovanų; 

Ir siųskit tuojau, nęyėluodami, kad 
gautų prieš Šventes, tada ir dovana 
bus malonesnė.

“Dirvos” Agentūra jau ilgas lai
kas kaip patarnauja persiuntime Lie
tuvių pinigų į Lietuvą, ir pinigai nu
eina gerai ir greitai, taigi kreipkitės 
vėl, ir būsit pilnai patenkinti “Dirvos” 
Agentūros patarnavimu.

Pinigus persiuntimui galit priduoti 
ypatiškai atsilankę, vietiniai, ir per 
paštą atsiųsti, kurie gyvenat kitur.

»

■%

su paslaptingu ponaičiu, o 
tuo tarpu prie jos prisipla
ka irgi iš Amerikos parva
žiavęs senbernis butlegeris, 
ir tėvai ir kiti Amerikiečiai 
perša jį tai mergaitei. Bet 
ji ant galo tenka tam po
naičiui. neš jis ištikro buvo 
gerų tėvų’vaikas.

Programas prasidės apie 
vai. po pietų.4

apribavimas kas gali ar ne- lintų tos partijos narių, su- 
gali automobiliais važinėti, sektų suktybėse. Republi- 
ir pačių vaikščiotojų neat- Ronai norėjo susistiprinti 
sargumas. Viską sudėjus Į istatydamį kitus, bet nepa- 
kruvą gaunam tą pasekmę. ‘

TMD. 20-tos kuopos 
riams. Trumpu laiku 
šaukiama susirinkimas, 
patingėkit atsilankyti, 
rie esat užsimokėję ateikit
j “Dirvą” atsiimti knygas, 
“Dailės Milžinai” ir “Hygie- 

Dvi puikios knygos.

na- 
bus 
ne- 

Ku-

Clevelande neužilgo bus 
pradėta budavoti naujas n, 
paštas. Pinigai tam jau pa-— . i n n>. i 
skirti, tik dar vieta tikrai ,u_ į“®1/5®® , ™ 
neišrinkta. Dabartiniame Į KALĖDŲ DOVANAS 
pašte stoka vietos.
SVARBI PASKAITA

Temoje
“Mesijo Karalystės 

Ženklai”
Pranašas Danielius ap

sakė kokie ženklai dėsis, 
12:1-10. Kviečiame atsi
lankyti
Nedėlioj, Lapk.-Nov. 17 

nuo 2 vai. po pietų
Goodrich Salėj 
1420 E. 31 St.

Kalbėtojas J. Vaicikons 
iš New Yorko.

Rengia T.B.S.S.

Iškalno liuosiau galima išsirinkti 
sau tinkamas dovanėles ir įpjauti 
raides, kas padaroma dovanai. Už
laikau didelį rinkinį Deimantų, viso
kių žiedų, Wrist Watches, Laikrodė
lių ir Laikrodžių, tikrų Lietuvos Gin
tarų. Didelis rinkinis skėčių, rašo
mu plunksnų, stalinių setų, sidabr - 
įhių indų, visokių stiklų, prosų, ku
riais šiluma nustatoma pagal reika
lą. Geriausių skustuvų, ridikulių, 
toilet setų, kryželių, rąžančių ir tt. 
Taisau visokio išdirbinio laikrodėlius

Patyręs Laikrodi
ninkas savo prak
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbą pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

kitur. Tėmykit antrašą:

V. D. Štaupas, Jeweler
6704 Superior Avė.

,'iegė.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, sius
tus per ‘‘Dirvą” šios 

ypatos:
Karolis Stašaitis .. 
Elzbieta Abraitienė 
A. Narkevičius ... 
Ona (įudelevičienė 
Pranas Juodvalkis . 
Jieva Bendorienė .. 
Stasė Jončienė __
Pranas Cvirka ....
Antanina Laukienė ... 1

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Lt. 100 
.. 200 

.... 40 

.... 50 

... 250 

... 200
100 
150 
100

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

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

PARDAVIMAI
Aš turiu labai gerą man nereika

lingą deimantą, parduosiu nebran
giai, kas norėtumėt įsigyti kreipki
tės pas mane. Būtinai turiu par
duoti. — P. Vasilaiuskas, 6820 Su-

PARSIDUODA .NAMAS
Parsiduoda namas šalę State st. 

and Portman avė, vienos šeimynos, 6 
kambariai, su visais įrengimais. 
Pirkit nuo savininko, parduosiu ar
ba mainysiu ant dviejų ar vienos 
šeimynos namo East Side. Kreipki
tės 3304 PORTMAN Ave. (.48)

ANT RENDOS
6 kambariai, 3 viršuje ir1 3 apa

čioje, atikas, side by side name, nė
ra iurnaso. Renda $35. Arti Lie
tuvių bažnyčios, salės ir mokyklos. 
Kreipkitės 1223 NORWOOD rd. (47

PARSIDUODA
7002 Lawnview avė., cash mėsinė 

ir groserne su 2 šeimynų namu, ant 
kampo.

Taipgi ant 84Q1 Denison avė., ge-. 
ra pieno krautuve, daro $800 į sa 
vaitę apivartos.

Prie to E. 105th st. marke te vie
ta su $000 savaitinio pelno. Kreip
kitės prie Zimerman, 1204 E. 105 st.

4

“DIRVA’’
6820 Superior avė: Cleveland, O.

PARSIDUODA
4 šeimynų mūrinis namas, po 5 

kambarius, moderniškai įrengtas, su 
visais patogumais. Arti Lietuvių 
salės ir bažnyčios. Antras namas 
nuo Superior kampo, ant Russell rd. 
Turim būtinai parduoti, kaina visai 
pigi. - Kreipkitės
406 ULMER BLDG. Cherry 4160

i

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

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES. S
»- Dr. Smedley, garsus Specialistai X 

8H su 45 metų pasekmingu medikaliu 4 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- į 
pinius metodus ir vaistus ir atsiekia 4 
stebėtinus 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- 

hr ■ — ....... 1 sybę apie savo kūnišką stovį ir neuž-Dr. C. W. Smedley, Specialistas sHefškit, 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 Avė. Kampas E. 105th St. Cleveland 
Ofiso valandos: _ Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare. 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

| ABOBPH C. JACUBS
ra (Adolfas C. Jakubauskas)

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuoto jas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. —

B Telefonas Pennsylvania 1763
fe 6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lanky'kit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus 

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

GREENHOUSE PARSIDUODA 
Gėlyno biznis, su visais įrengimais, 
puikioje padėtyje, randasi Clevelan
de. Persiduos su mažu įmokėjimu. 
už labai prieinamą kaina. Kreipki
tės: 11520 BUCKEYE RD. Gar- 
field 2427. (46)

PAJIEŠKAU
Marcelės Petravičiūtės, gimus Vi

duklės par., Raseinių ap. Gyveno 
Clevelande, apie 7 metai atgal išva
žiavo į New Yorko valstijų. Kas ži
no arba ji pati atsišaukit. (45)

JURGIS AČIUS, 
1355 Giddings Rd. Cleveland, O.

X Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS

X baigęs Teisių Mokyklų Cumber- 
.;. land Universitete, darbuojas su 4 Teisių Ofisu advokato
* Anderson & Marriott ?
| 308 Engineers Bldg, 4 
4 kur su visais teisių reikalais ? X Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir T 4 Rusai draugai kreipdamiesi tu- į. 

rėš teisingą patarnavimą.
•**1* *Ž* 'i1 'I* 't* *fr *8* *S* į* *Ž* *♦* *1* *1* *1* *1* *2* *t* * J*

ii ❖ rėš teis

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

A. S. BARTKUI
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistą* 

Fotografas
. FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUP' X 

VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIA j;

Jaunavedžiai kurie duos mums nutra“ 4 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį 
kų spalvuotą- paveikslą dovanų nuo Z1* 

no paprastai traukiamų fotognf*
Kainos dabar pas mus žymiai numaus. 
Musų darbas garantuojamas. Taipj-Pa
darome puikius rėmus visokiems pik
iams ir padidiname arba sumažina? fo

tografijas visokių kitų traukli?

1197 E. 79th St. Cleland
“Studija su-dviem parodo? Wa>p' J 
— Telefonas Randolph 3535 - 4

f


