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TRUKŠMINGI BERLI- 
NO RINKIMAI

BOLŠEVIKAI VER
ŽIASI CHINIJON

DARBAI
IR darbininkų ŽINIOS

Gelžkelio ir garlaivių tar
nautojai prie Niekei Plate 
gelžkelio kompanijos po po
ros metų kovos gavo algų 
padidinimą, bendroj sumoj 
$500,000. Tas paliečia 2,000 
darbininkų. Bet padidinta 
tik vienam metui laiko, iki 
Lėpk. 1, 1930 m.

Akton, Mass. — Parako 
dirbtuvėj ištikus sprogimui 
užmušta trys darbininkai ir 
keliolika sužeista. Sprogi
mo priežastis nežinoma.

1930 metais busią daug 
darbų. Amerikos statistikų, 
rinkėjas, Pulk. Ąyres, pra? 
našauja kad 1930 m-ettiL 
darbų bus daugiau, nors 
bizniai išdalies apmažės.

1930 metais automobilių 
gamyba bus mažesnė negu 
1929 metais, sako jis.

NUŽUDYTA APIE 
YPATŲ

Mexico City. — Lapkri
čio 18 d. įvyko Meksikos 
Prezidento rinkimas, laimė
jo didelę daugumą balsų 
Ortiz Rubio. Nors Meksi-j 
ką bandė užvaldyti radika-: 
lai, bet matyt piliečiai ne-, 
nori radikalizmo ir išrinko 
prezidentu dar konservati- 
viškesnį negu buvo Gil ar
ba Calles. Ortiz Rubio va
dinamas ir Suv. Valstijų 
draugu.

Rubio išrinktas užbaigti 
nužudyto prezidento Obre- 
gono terminą, apie penkių 
metų laiko.

Keliolikoj miestų laike 
rinkimų buvo kruvini susi
rėmimai tarp priešingų pu- 

[slų. Užmušta apfe'20 žmo
nių ir keliolika sužeista.

I

Toledo, O. — Buvo susto
ję Chevrolet automobilių 
darbai, bet šiose dienose vėl 
pradėjo. 1,500 darbininkų 
sugryžo i darbą.

Willys-Overland automo
bilių išdirbystė didina dar
bininkų skaičių, dabar dir
ba apie 8,000, iki Gruodžio 
15 d. bus padidinta iki 12,- 
000.

Keletas kitų dirbtuvių 
Toledoj padidino savo dar
bininkų skaičių.

SUV. VALSTIJŲ KREDI
TO BIZNIS

Seniau Amerikoj buvo 
sarmata pirkti ką nors ant 
skolos, dabar gi kas metai 
šioje šalyje daroma preky
bos ant kredito už $25,000,- 
000,000. Tokias sumas pir
kėjai gauna iš krautuvių 
ant išmokesčio.

Suomijoj, komunistai su
galvojo iššaukti, darbinin
kus į streiką užjautimui sa
vo draugučių badaujančių 
Suomijos kalėjimuose. Ti
kėjo kad visi darbininkai 
jų paklausys, bet streikavo 
tik maža dalis.

Anglijoj ir Valijoj iš apie 
800,000 ūkių darbininkų su
virs 100,000 yra moterys ir 
merginos.

DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio
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Mugdenas, Mandžurija.— 
Sovietų kareiviai pradėjo 
ataką ant Chinų sričių ir 
užėmė Dalai Nor stotį; nu
kapojo telegrafo ir telefo
no susinėsimus. Chinų nuo
stoliai dideli, nes sovietai 
naudojo oro bombas ir sun-į 
kiąją artileriją. •!

Sovietų orlaiviai per die I 
ną skraidė virš Chinų pozi-l 
cijų, mėtydami bombas, iš
griaudami Dalai Nor stoti 
ir budinkus virš anglies ka
syklų, taipgi suardydami 
Chinų ir Rusų darbininkų 
lūšneles ir palikdami juos 
be apstogės. Apie 8,000 gy
ventojų liko šaltyje.

Berlinas. — Lapkričio 17 
miesto valdybos rinki

mai nors buvo ramus, lygi
nant su kitų metų rinki- 

1 mais, bet buvo areštuota 
337 ypatos. Susirėmimų bu- 

, vo komunistų, socialdemo-
• kratų ir nacionalistų.

Rinkimuose komunistai 
laimėjo 14 vietų daugiau ne
gu gavo 1925 metais. So
cialistai 9 vietas mažiau ne
gu turėjo 1925 metais. Na
cionalistai 6 vietas mažiau 
negu turėjo 1925 metais; 
demokratai — 7 vietas ma
žiau negu 1925 m.

Fašistai 1925 metų rinki
muose nebuvo, dabar gavo 
13 vietų.

Balsavimuose dalyvavo Į 
77 nuošimčiai visų turinčių 
teisę balsuoti, taigi komu
nistai, gerai susiorganiza
vę pravarė daugiau savo 
atstovų. Fašistai ir komu
nistai gavo sau vietas 
partijų pralaimėtas.

Socialistai turi 
Komunistai 
Nacionalistai 

! Liaudies partija
Demokr:u;u

• Fašistai 
I Ekonomistai

Centristai
Tik trys kurios pai 

susidėjusios į vieną galės 
sudaryti didumą. Komunis
tų niekas greičiausia Į 
aliciją neprisiims.

1 Berlinas renka po 
i miesto tarybos narius 
l keturi metai.
i Breslau mieste komunis- 
i tai mirtinai užmušė social- 
I demokratą.

ANT 1

Nuo Redakcijos: Apačio- Bažnyčios forma apskrita 
je talpinamas “Prisikėlimo su atskirai išgaubtu di- 
Bažnyčios” projekto atvai- džiuoju altorium, šonais li
zdas ir straipsnis yra iš “L. fasadu. Sienos bus stato- 
Aido”. Iš to skaitytojas mos zigzagu. Todėl nors 
matys kad Lietuva pažv- bus labai daug šviesos; bet 
mėjimui savo Prisikėlimo šviesa rami, maloni, nes ap
rauda tinkamiausiu pasi- švietimas eis Įkypai. Kiek- 
statydinti bažnyčią. Su tuo vieno lauko sienos zigzago 
daugelis laisvamanių nesu- kampas aukštai užsibaigs 
tiks, ir jau kaip kas išsireiš
kė prieš tai, bet kaip mums 
turi būti aišku, katalikiškoj 
ir gerai tikinčioj šalyj ki
tokio dalyko už tam tikslui 
surinktus pinigus statyti 
niekas neprivers, taigi čia 
paduosime tik pačius fak
tus apie tai kas jau gatava 
pradėti. Straipsnis seka:

BUKHARIN PRAŠA
LINTAS Iš VIETOS

Maskva. — Politinio biu
ro centralinio komiteto na- 

{rys Nikolai Bukharin tapo 
Į prašalintas iš vietos. Jisai 
buvo tarp pirmaeilių komu
nistų vadų per virš 10 me
tų. Per eilę metų buvo re
daktorium komunistų ofi- 
cialio organo “Pravda”, ir 
iš tos vietos buvo atstaty
tas šį pavasarį.

Rykovas ir Tomskis taip
gi tapo persergėti neprieš
tarauti partijos nusistaty
mams, nes irgi bus “pa
džiauti”.

Taip tai sovietų carų pa
matai griūva. Patiems žy
miausiems pasišalinus liks 
tik “bezmozgiai”.

1C0 ŽUVO DEGTINĖS 
KOVOSE

New York. — Suvirs 100 
žudysčių buvusių New Yor- 
ke pastarų metų bėgiu ga
lima tiesiog susekti paei
nant nuo savitarpinės deg
tinės šmugeliuotojų kovos, 
sako New Yorko policijos 
viršininkas. Publika nepri
taria prohibicijos įstatymo 
vykinimui ir kasdien dau
giau ir daugiau jį laužo, sa
ko jis.

LAPIŲ KAILIAI PAEINA 
NUO SENŲ ARKLIŲ 
Madison, Wis. — Moterų 

puikus ant kaklų nešiojami 
lapių kailiukai paeina nuo 
senų, netikusių važinėjimui 
arklių. Ar tikėsi t tam ar 
ne? Bet štai faktas.

VVisconsin valstijoje yra 
lapių auginimo ūkiai, kurių 
vienas i metus duoda pana
šiai į-$1,000,000 
lių. Tas lapes 
arklių mėsa.

Senus arklius
miestų ir siunčia 
ukes, kur nuolat pjauna ir 
lapėms maistui.

vertės kai- 
šeria senų

superka iš
Į lapių

ORLAIVIŲ STOTIS 
STOGO

Los Angeles, Cal. — Šia-' 
me mieste ruošiama oriai-; 
viams stotis ant vidurmies-1 
čio budinko. Ji bus įreng
ta pusės mteų bėgiu. Bus 
pastatyta 12 aukštų budin- 
kas 151 pėdų pločio ir 1,005 
pėdų ilgio. Ant stogo bus 
padaryta lėktuvams nusilei
dimui ir išlėkirnui platfor
ma. Tas projektas kainuos 
$10,500,000.

Trumpu laiku sakoma to
kios stotys bus įrengta ir 
kituose miestuose.

I

kitu

ko-

225 
kas

NUSIŽUDĖ PREMJERAS
Bagdadas. — Irako pre

mjeras Abdul Huhsin nusi
žudė nepakęsdamas prieši
ninkų partijų jam primeta
mų Įžeidinm šalies išdavy
stėje ir tam panašiai.

CARUSO RŪBAI MAI
NOMI

Neapolis, Italija. — Italas 
operos artistas Caruso. ku
ris mirė skeletas metų atgal, 
laikomas tokioje padėtyje 
kad publika galėtų lavoną 
matyti. Užtai ir lavonas 
tankiai gauna naujus rū
bus. Caruso draugai daini
ninkai atidaro grabą ir už
velka naujus paskiausios 
mados rubus.

Lietuviško stiliaus koplytė
le. Bažnyčios stilius — sa
votiška gotika.

Nuo žemės iki bokšto vir
šūnės bažnyčia bus 83 met
rų aukščio. Bokšto viršū
nėje stovės 7 metrų aukš
tumo Kristaus statula. Ap
link bokštą, už spiruoklės 
pavidalo Lietuviškais orna
mentais išpuoštos juostos, 
kurią rems visa eilė kolonų, 
eis i aukštį laiptai. Bokš
tas bus gelžbetoninis, kolo
nų tarpuose langai, pats 
bokštas tuščias. Kolonų vir
šutiniuose galuose bus elek
triniai švyturiai, kuriais 
didžiosiose šventėse bus ap
šviečiama visas bokštas, 

ir savivaldybės Įstaigoms, i Tokių švyturių bus apie 
Prisikėlimo Bažnyčia b-ne'200. Pačioj: hšuneje lai- 

statoma prie 
Aušros g-vių kampo. Fron- j koplytėlę.

bus atkreiptas Į miestą.

Čia dedamas inž. K. Rei- 
sono Prisikėlimo Bažnyčios 
projektas jau patvirtintas 
komiteto ir J. E. Kauno ar
kivyskupo. Arkivyskupas 
projektu apsidžiaugė ir 
mielai savo rezoliuciją už
dėjo. Šiomis dienomis pro
jektas įteikiamas valdžios į

tas

- ... . i ‘Žemaičių ir ptai ves į šovinio pavidalo 
Laiptai suksis 

(Pabaiga ant 7-to pusi.)

Argentinoj, apie 100,000 
gelžkelių darbininkų suma
nė streikuoti išsyk 15 miliu
tų, kitą dieną 30 minutų, ir 
taip ilginti streiko protarpį 
iki jų reikalavimai nebus 
išpildyta. Pagaliaus nutar
ta tokius streikus baigti. > 
eiti rimtu keliu prie išgavi
mo geresnių darbo sąlygų.

Apskaitliuojania kad šy- 
met Amerikos turistai pra
leido apie $3,500,000,000 sa
vo pasivažinėjimams.

SUOMIJOJ KOVA TARP 
SAUSŲJŲ IR SLAPIŲJŲ

Suomijoj per 10 metų bu
vo prohibicija, kuri, kaip 
sako aukščiausio teismo tei
sėjas, padarė nieko dau
giau kaip tik blogo, todd 
reikalauja jos užbaigimo.

Švedijoj taip pat eina 
bruzdėjimas kad butų pa
naikinta valdiškas svaigi
nančių gėrimų varžymas.

ŽIEDAS ANT PELĖS 
KAKLO

Limoges, Prancūzija. — 
Metai laiko atgal vienai 
moteriai nukrito šliubinis 
žiedas ir nusirito i pelių 
skylę. Šiose dienose sugau
ta pelė ir ant jos kaklo ras- 
at tas žiedas.

GAUDO KARVELIUS 
SU VEIDRODŽIU

Londone, Šv. Petro kate
droj, taip užviso karvelių 
kad negalima jau pakęsti. 
Pradėta juos gaudyti, bet 
aukštybėse bokštuose kaip 
ten juos sugausi. Vienas 
išrado šitokį būdą: Įrengė 
bokšte spąstus, kurių vidu
je įtaisyta veidrodis. Atsi
tūpęs ant spąstų karvelis 

, pamatęs save veidrodyje 
[eina gilyn manydamas kad 
■ ten daugiau jų yra, ir ka- 
įda į spąstus sueina 14 kar- 
• veliu spąstai užsidaro.

______________________

GELŽKELIAI RUOŠIASI 
DIDELIEMS DARBAMS

VVahsingtone, Prezidento 
Hoover’o sukviestoje indus- 
trialistų konferencijoje pa 
stumėjimui pramonės i tik
resnes vėžes, gelžkelių at
stovai pareiškė kad jie, ne
žiūrint krizio akcijų biržo
je, pasiryžę 1930 metais iš
dėti bilijoną dolarių gelž
kelių didinimams, pageri
nimams ir tt.

šiais metais gelžkęlių pa
gerinimams praleista apie 
$800,000,000.

I

Mirė S. V. karo sekreto
rius. Washingtone Lapkr. 
18 d. mirė karo sekretorius 
James W. Good. Jis buvo 
63 m. amžiaus.

KIEK IŠVALGYTA 
“AISKRYMO”

Kaip apskaisliuota, Suv. 
Valstijose per 1928 metus 
suvalgyta apie trys galio
nai aiskrymo arba “ledų”, 
kaip Lietuvoj vadina, nuo 
pilvo. Šymet manoma irgi 

_ _____ j bus apie tiek suvalgyta to 
Norėjo nusižudyt, mirė! skanumyno.

motina. Boston, Mass. — 
Tūlas Kasabian, 45 m., no
rėjo nusinuodyti gazu. At
sukus kambaryje gazą, jis 
nespėjo numirti, bet mirė jo 
motina, 93 m. amžiaus. Jis 
pats rastas apalpęs.

Bremen, Vokietija. — 18 
liūtų, cirko savastis, rasta 
nunuodyta. Nekurie jų bu
vo verti iki $3,500. Spėja
ma kad jiems paduota ne
geras maistas.

NUNUODINO 60 ĖRIUKŲ
Wooster, Ohio. — Vienas 

ūkininkas nusipirko pulką 
ėriukų. Nuo vidurių kir
minų jis turėjo jiems duoti 
vaistų ir gavo iš valstijo. 
agrikultūros stoties formų- 
lą vaistams sutaisyti. Per 
neapsižiūrėjimą, jis vietoje 
uncijų pylė vitrioli svarais, 
nuo to 60 ėriukų išgaišo.

Tėvas nužudė dukterį. 
Bankierius, 54 m., gailėda
masis savo 17 metų dukters, 
kuri buvo raiša ir nebylė, ir 
dėjęs visas pastangas ją iš
gydyti, negavus pagalbos- 
pasiryžo užbaigti jos vargą 
šiame pasaulyje. Išsivežęs 
automobiliu pasivažinėt, iš
važiavęs iš miesto Two 
Harbors, Mich., nušovė ją 
ir paskui pats nusišovė. 1

t 
t 
t 
i 
i 
i 
• 
» 
t 
i 
i

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeanų pasaulyje. Išplaukimai iš N?w 
Yorko Į Southampton kas Sere-Li vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITAN!A MAURETANIA
i o paskui sausžemiu i Kauna. 21 ktskii-i’ lcalnbnrini ^er"

Pamatykit pakeliu Londonu. į“.\tsk'\' a’*1'
I Taipgi, tiesiai, i Londoną kas
i Petnycia nauji, aliejų \ aiomi £ J,.7 Del kjtn i„forrnaeijv. klaus- l’S“. iT= -■; CUNARP L1NE JT “T
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Korespondencijos
PITTSBURGH, PA. .
Pittsburgas budavojasi. 

Bėgyje kelių ateinančių mė
nesių Pittsburgo srityje bus 
investyta Į naujus didelius 
budinkus virš $55,000,000. 
Šita suma apima budavonių 
projektus kurių planai jau 
baigti ir tiesioginas staty
bos darbas jau pradedamas.

Keli milijonai dolarių bus 
išdėta i gyvenamų namų 
būdavo j imą ir Įrengimą ma
žų šiaip budingų.

Sekančiais metais Pitts
burgas patirs vieną iš di
džiausių budavonių augimą 
savo istorijoje.

I’ennsylvania geležinkelio 
kompanijai priteista užmo
kėti darbininkui, Leo Man- 
ning, iš Conway, $15,311 už 
sužeidimą ir atėmimą jo 
sveikatos laike darbe.

Atsargiau su ugnia. Ant 
Ruthven st., negrė moteris 
atsistojo prie pečiaus pasi
šildyti, užsidegė jos rūbai 
ir ji nuo apdegimo mirė.

DAYTON
dyse, vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi.”

Lietuvos Dobilas.
KAS TURI BŪTI SLA.

IŽDININKUI

Atsilygino eksplozijos nu- 
kentėjusiems. Vietinė Equi- 
table Gas Co. išmokėjo at
lyginimo $2,084,694 už nuo
stolius kokie padaryta lai
ke gazo tanko sprogimo po
ra metų atgal.

Atlyginimų reikalavimų 
paduota net 4,950 skaičiu
je, iš kurių 4,117 jau sutai
kyta, o likusieji dar vis tę
siama. Toje eksplozijoje 
užmušta 29 žmonės. Už 19 
jų jau atsilyginta. Iš apie 
1,000 sužeidimų su 914 irgi 
atsilyginta.

Nuteistas visam amžiui. 
Negras plėšikas, 32 m. am
žiaus, nuteistas visam am
žiui kalėti už sumušimą mo
teries, 75 m. amžiaus, nuo 
802 Shaler st. pereitą Bir
želio mėnesi, nuo ko ji mi
rė. Moteris užtiko jį savo 
namuose vagiant, jis sudau
žė jai galvą ir ji už trijų 
dienų mirė. Jis vėliau tapo 
sugautas.

Nusiskandino. Vienas sal
dainių krautuvėlės savinin
kas, parašęs atsisveikini
mo rašteli, kuriame pasako 
kad negali išgyventi ir tu
ri nusižudyti, nušoko nuo 
Wilmot str. tilto Į upę ir 
prigėrė.

Jis turbut savo saldainių 
krautu vėlėj nepa rdavinėj o 
munšaino, kiti tokias krau
tuvėles turėdami pralobsta.

Darbai. Bendras darbų 
stovis Pennsylvanijoj nėra 
prastas, kaip kur ir geras, 
bet užeinant žiemai neku- 
rie darbai apsistos ir dar
bininkai liks be darbo, jei 
nebus bandoma tose srity
se padidinti viešuosius dar
bus.

Darbai daugelyj amatų, 
ypač plieno ir dirbtuvėse, 
eina gerai. Audinyčiose ir 
anglies kasyklose palengva 
gerinasi.

Tam tikrose paskirose 
srityse kur yra bedarbės, 
tas paeina nuo daugelio 
priežasčių, kaip tai sezoni
nės permainos, paprastų 
darbininkų neturėjimo už
siėmimo, ir apsunkėjimo 
gauti darbą vyrams virš 45 
metų amžiaus.

SUSIDEGINO
Scranton, Pa. — Cari 

Motiska, 58 m., vienas iš ge
riausia žinomų kasyklų in
žinierių kietosios anglies 
srityje, nusižudė pats save 
susidegindamas. Jis aplai
stė savo rūbus gazolinu ir 
padegė. Jo žmona, bandy
dama gesinti, pati sunkiai 
apsidegino. Girdėdama sa
vo vyro riksmą, ji nubėgo 
pas ji Į skiepą, kur rado už
siliepsnojusį, ir griebė ge
sinti, bet jos rūbai irgi už
sidegė ir ji išbėgo degdama 
Į kiemą. Visi jos rūbai nu
degė. Namas dikčiai ap
gadintas gaisro. Motiska 

i rastas negyvas kada namo 
gaisras užgesinta.

Sakoma kad jis pralaimė
jo visus savo pinigus akcijų 
biržoje, pastarose dienose 
bespekuliuodamas.

St. Clairsville, O.
Rytinės Ohio valstijos an- 

gliakasyklų srities darbi
ninkai ir šią žiemą turės 
vargti kaip vargo laiko ne
senai buvusio streiko. Čia 
randasi apie 30,000 kasyk
lų darbininkų.

Daugybė šeimynų, netu
rėdamos darbo ir iš ko mo
kėti nuomas už namus, tu
ri juos apleisti ir persike
lia gyventi Į angliakasių 
unijos Įrengtus barakus, iš
eina Į šaltį ir vargą.

Armour & Co. iš Chica
gos paėmė Į savo kontrolę 
Pittsburgh Provision and 
Packing Co., Herrs Island.

Peoria, III. — Sustreika
vo 500 darbininkų dirbusių 
ant Toledo, Peoria ir Wes- 
tern gelžkelio. Kompanija 
nesutiko pripažint gelžke
lio dirbtuvės unijos, šiems 
užjausdami sustreikavo vi
sų kitų šakų darbininkai.

SUSIVIENIJIMUS IIET. AMERIKOJ
; Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
“ organizacija Suvienytose Valstijose,

kurios turtas viršija $1,000,000.00.
J Nuo susiarganizavinio ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
h pomirtiniu. Pašalpų išmokėta $413,550.15.
" SLA. kuopos randasi visuose didesniuose TtiieBtuoM. Nariai pri- 
h Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai grnuna laikraAH “T8- 
* vynę" dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knyga# ui pušį kaiše*.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,089. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Dėl platesnių informacijų kreipkitšs šiuo adresai

į LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
3 307 W. 30th Street N«w York, N. T.

mixxx.xxxxxxxxxxxxxx'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxx'xxxxxx'j

Turbut pikta dvasia vei
kia.' Vietos Lietuviai kata
likai pergyveno sunkius lai
kus: nuo 1913 metų perlei
do keturis klebonus ir su 
visais tais klebonais turėjo 
aštrias kovas. Tų negra
žių nesusipratimų kaltinin
kais buvo patys kunigai, 
kurie savo tokiais darbais 
nusilpnino ir parapijos bū
klę ir užkirto kelią veiki
mui prakilnesnių Lietuvys
tės darbų.

Vienok musų Lietuviai 
katalikai yra kantrus ir no
ri būti katalikais ir tikrais 
Lietuviais, taigi pergalėję 
visas kliūtis susijieškojo 
penktą kleboną, kuris yra 
geras Lietuvis patriotas ir 
ramus, sąžiningas kunigas.

Užmiršę praeities vargus 
visi parapijonys griebėsi 
į darbą, sutvarkė parapijos 
reikalus, pradėjo veikti tau
tos naudai, parapijos cho
ras pradėjo mokytis Lietu
viškų dainų ir teatrus vai
dinti; klebonas pradėjo mo
kyti vaikus Lietuviškai ka
tekizmo, o V. Dumašiui su
manius ir veikėjams prita
riant atidaryta vakarinė 
mokykla parapijos salėje 
mokymui vaikų Lietuviškai. 
Trumpu laiku mokinių su
sidarė apie 40 ir netrukus 
butų skaičius padidėjęs iki 
šimto. Vaikučiai pradėjo 
mokytis su dideliu noru, o 
tėvai irgi labai patenkinti.

Bet nelaimė: staiga pasi
traukia nuo mokytojavimo 
V. Dųmašius. Tuoj paaiš
kėjo kad jo .ipasi traukimo 
priežastis kokie ten nesu
sipratimai su klebonu, ii 
visiškai ne dėl mokyklos 
interesų, bet dėl ypatišku- 
mo, ačiū tūlų žmonių nesu- 
valdymui savo liežuvių.

Dabar mokykla liko lik
viduota, nes negalima gau
ti tinkamo mokytojo tą vie
tą užimti. Taip tas pradė
tas prakilnus darbas liko 
numarintas.

Reikėtų veikėjams suras
ti būdas palaikymui moky
klos ir sutaikinti kleboną 
su mokytoju. Rodos iš kle
bono pusės nieko blogo nė
ra ir jis nori kad mokyto
jas tęstų savo darbą. Jei
gu musų jaunimas nebus 
auklėjamas tautinėj dva
sioj tai jiems tuoj viskas 
Lietuviško bus svetima.

Musų tautinės srovės 
žmonių tarpe irgi tas pats. 
Kai jie visi dirbo vienybė
je tuomet atliko daug gerų 
darbų, ir jų organizacijos 
augo, bet metai laiko atga 
iškilo tarp veikėjų nesusi 
pratimai dėl ypatiškų daly
kų. Veikimas pradeda sil 
pnėti, organizacijos irgi ei 
na mažyn nariais, nariai ir 
tie neturi tarp savęs broliš
ko draugiškumo.

Išrodo kad tarp Dayto- 
niečių Lietuvių įsisuko koks 
nelabasis ir dirba ardyda
mas visus prakilnesnius 
darbus ir brolišką sugyve
nimą.

Prisiminkime musų vei
kėjo, velionio Dr. V. Kudir
kos žodžius, tada visi blo
gumai musų tarpe pranyks. 
Dr. Kudirka Lietuvos Him
ne šitaip sako: “Tegul mei
lė Lietuvos dega musų šir-

LIETUVOS GENERA- 
LIO KONSULATO 

PRANEŠIMAI

SLA. Apskritis Conn. Vals
tijoje Nominuoja Joną 

Tareilą.
Patėmijom kad “Dirvos” 

45 nr. “Dienos Klausimuo
se” kalbama apie SLA. no
minacijos į Pildomąją Ta
rybą. Ten sakoma kad tau
tininkai padėjo komunis
tams įsigalėti, o dabar sten
giasi padėti ir socialistams 
įsigalėti. Pasakyta tikriau
sia. tiesa. Mirus buvusiam 

į SLA. iždininkui T. Paukš- 
merikoje gyvenant, bet pa-Įčiui, Pilei. Taryba, priešais 
sas darosi absoliučiai rei-jSLA. narių norą ir valią, 
kalingas kai yra reikalo už užkorė socialistą Gugi, už- 
Amerikos sienų pavažiuoti, leisdama jam iždininko vie- 
Bet paso negalima gauti beitą. Dabar gi Brooklyno 
tam tikrų dokumentų pri- Į Sargybos komitetas prisi
statymo. Svarbiausias pa-' 
sui gauti dokumentas yra 
Gimimo Metrikai. Todelei 
įtikinančiai patariama kož- 
nam nieko nelaukiant išsi
rašyti sau metrikus iš Lie
tuvos, ypač gi tiems kurie 
ketina ateinančiais metais 
vykti Lietuvon į D. L. K. 
Vytauto jubilejaus iškilmes. 
Jeigu kas pats nežino kaip 
metrikus išgauti lai krei
piasi į Konsulatus Nev; 
Yorke ar Chicagoje pareik- 
šdami: a) gimimo metus ir 
jei žino tikslią datą; b) tė
vų vardus; c) krikšto vie
tą, ir d) priedą vieną dolarį 
išjieškojimo išlaidoms pa
dengti.

Dėl Pasų Mokesnio 
1930 Metais

Jau dabar ir ateinančiais 
metais, kaip sąryšyje su D. 
L. K. Vytauto 500 metų 
mirties sukaktuvių iškilmė
mis Lietuvoje taip ir dėl 
tikslesnio šio reikalo su
tvarkymo, mokesnis už už
sienio pasus yra pasikeitęs 
ta prasme kad tiems Lietu
vos piliečiams kurie užsire
gistravo ir išsiėmė laikinus 
Lietuvos užsienio pasus įs
tatyme nustatytu laiku, t. 
y. iki 1923 metų, tolimesnis 
tų pasų pratęsimas bus da
roma Konsulatuose nemo
kamai. Kitiems gi reikės 
užsimokėti sulyg seno budo, 
arba nuo a'belnos registra
cijos užsibaigimo dienos ar
ba nuo paso galiojimo išsi- 
baigimo dienos.

Prie Lietuvos Užsienio 
Pasų Gavimo

Lietuvos valdžios patvar
kymai reikalauja kad Lie
tuvos piliečiai sutvarkytų 
savo pilietybės reikalus už
siregistruodami Konsula
tuose ir išsiimdami užsie
nio pasus. Pasas, kaipo as
mens dokumentas, gali bū
ti naudingas kad ir čia A-

Cedar Rapids, Mich. — 
Moterų gelžkelių tarnauto
jų konvencijoj kalbėdamas, 
vagonų prižiūrėtojų unijos 
pirmininkas pasakė: Jeigu 
bėgyj trijų metų nebus įve
sta šešių valandų darbo die
na, Amerikos miestai bus 
užpildyti bedarbiais. Šian 
dien yra jau 350,000 gelž
kelių darbininkų be darbo, 
ačiū Įvedimui milžiniškų lo- 
komotivų ir automatiškų 
mašinerijų.

PATENTAI
Apsaugoki! Savo Idėjas

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

knygele siunčiama dykai.
Reg istruoj a m Trade-Marks
Teisingas ypatiškas patarnavimas
- Įsteigta—Su Trisdešimts Metų 

PatyrimuE. E. VROOMAN & C0’
195 Alias Bldg. 

Washingion, D. C.
Paminėkit “DIRVĄ” kada rašot.

save
apie

S. L.
savo

spyręs rekomenduoja tą pa
tį socialistą, niekur nei pir
štu neprisidėjusį SLA. vei
kime, į iždininko vietą.

Ar gerai pasielgė Pildo
moji Taryba, ar gerai da
ro Brooklyno “Sargyba” 
piršdama Susivienijimui so
cialistą į taip svarbią vie
tą, tegul SLA. nariai 
kuopų susirinkimuose 
tai gerai apsvarsto.

Conn. valstijos 4-to 
A. Apskričio veikėjai
laikytame pasitarime griež
tai atsisakė ‘Sargybos’ per
šamą socialistą Gugi remti 
šiose nominacijose. Jo vie
ton nutarė nominuoti gerą 
Lietuvį, visą laiką Susivie
nijimui dirbusį ir dabar dir
bantį, Joną Tareilą, narį 11 
kuopos iš Waterbury, Conn.

Jonas Tareila visiems S. 
L. A. narianis yra'žinomas 
kaipo rimtas ir energingas 
Lietuvis ir veikėjas. Daug 
dirbęs SLA. labui ir iki šiol 
be mažiausio perstojimo 
dirbąs.

SLA. nariai tėmijo “Tė
vynėje” apie SLA. 4-to Ap
skričio nuveiktus darbus, iš 
kurių net SLA. organas 
“Tėvynė” daug kartų pada
ręs pastabų kad iš 4-to Ap
skričio turėtų visi SLA. ap
skričiai imti pavyzdį. O ta
me 4-me Apskrityje Jonas 
Tareila jau nuo daug metų 
su mažu išėmimu esti pir
mininku.

Tareilos nuveikimai
Tareila su velioniu Dami

jonaičiu už savo rimtą ir 
. teisingą darbavimąsi Susi

vienijimui kunigų ir jų pa
kalikų buvo iš SLA. išmes
ti, ir ta priežastis privedė 
SLA. 16-me seime skilti. Po 
16-tam seimui, Wilkes Bar- 
re, Pa., Tareila, Damijonai
tis su daugeliu kitų teisin
gų ir geros valios tėvynai
nių kunigų nuskriaustą Su
sivienijimą atgaivino. Ta
reila, .savo lėšomis po visą 
Naująją Angliją važinėjo 
su prakalbomis, stiprinda
mas jau gyvuojančias ir 
tverdamas naujas kuopas. 
Jis per keturis metus tar
navo ir kaipo SLA. prezi
dentas, veik be jokio atly
ginimo.

Tat, kuriam ta garbinga 
SLA. iždininko vieta geriau 
tinka: niekuomi Susivieni
jimo labui nedirbusiam ir 
neužsitarnavusiam socialis
tui K. Gugiui, ar visą am
želį dėl SLA. labo dirbu
siam J. Tareilai? Kožnas '

I

geras Lietuvis ir SLA. na
rys aiškiai pripažins kad ta 
garbė privalo tekti J. Ta- 
reilak Ir dėl to ne tik Con- 
neetieut valstijos veikėjai 
nutarė remti kandidatūrą 
J. Tareilos, bet ir kitų ko
lonijų veikėjai, kaip ve ir 
patys Chicagiečiai, kurių 
srityje gyvena pats K. Gu
gis. Iš to matyti kad iždi
ninko klausime ne visi, o 
g«l ir diduma SLA. nariu, 
su Brooklyno Sargyba ne
sutinka. Net ir kuomet bu
vo Sargybos pasitarimas 
Stamforde, Conn., ne visi 
veikėjai sutiko su K. Gugio 
kandidatūra, kiti rėmė Jo
no Tareilos kandidatūrą ir 
todėl iždininko vieta likosi 
atvira, be galutino paskyri
mo, bet kodėl Sargyba pa
siskelbė remianti K. Gugi, 
tai gal, anot “Dirvos” pa
sakymo, tik pildant prisa
kymą “aukščiausių instan
cijų.”

U-tos kuopos nominaci
jose nariai iždininko vietai 
už Joną Tareilą suteikė 87 
balsus, o už K. Gugi tik 7. 
Jeigu kitos kuopos paseks 
11-tos kuopos pavyzdį tai 
nominacijos bus Jono Ta
reilos pusėje, o vėliau ir jo 

..vi bus 
nereikia 
kuriais 

šiolei mus kankino mu- 
pačių draugai.

J. Žeinantauskas,
Pirmininkas Komisijos 
Conn. Valstijos SLA.

Veikėjų.

išrinkimas iždininku 
užtikrintas. Tik 
nusigąsti “baubų”, 
iki
sų

ATVIRAS LAIŠKAS
Gerb. “Dirvos” Redakci

ja: Pastebėjau nr. 45-me, 
SLA. Pild. Tarybos nomi
nacijų aprašyme, kur Jūsų 
korespondentas tarp ko ki
to netiesioginiu budu ata
kuoja mane, Vakarinių val
stijų SLA. veikėjų statomą 
kandidatą į SLA. iždo glo
bėją, būtent kaipo socialis
tų kandidatą. Gaila kad 
Tamistos nepasistengę iš
tirti kaip ištikro yra tuo
jau skubinat skelbti spau
doj kitų informuotus šmei
žtus.

Pilnai pateisinu kad Ta
mistos negalit žinot bei pa
žinti visų žmonių bei jų pa
kraipų, bet yra budai patir
ti ir sužinoti apie veikėjus 
per SLA. centrą, o tik tuo
met butų galima spaudoje 
nuomonę nustatyti, kas len
gvai prašalintų kompromi
tuojančius nesusipratimus.

j, Kiek aš esu pasidarbavęs 
S. L. A. organizacijai galit 
patirti per SLA. centro sek
retorę.

Delei Tamistų ir plačios 
visuomenės žinios pranešu 
jog mano pakraipos bei pa- 
sauliožiura visuomet buvo 
ir yra grynai tautiniai-de- 
mokratiška ir pastaru lai
ku priklausau prie A. L. T. 
Sandaros.

Prašau patalpinti šį ma
no raštą “Dirvos” skiltyse 
ir pataisyti pirmesnes klai
dingas informacijas.

Geo. J. Stungis, 
___  Chicago, III.

J. A. URBONAS
531 Michigan avė. Dayton

užlaiko visokius 
LŽETUVISKUS REKORDUS.

TIK KELIOLIKA
KNYGŲ BELIKO!

Vargšų Karalienė
(250 puslapių didumo — Parašė, kaip ir 
kitas gražias apysakas, K. S. Karpavičius)

Si knyga jau visiškai baigiasi ir už sa
vaites-kitos jos jau neliks, po to ir 

labiausia norėdami negalėsit jos 
gauti. Siųskit už ją $1.00 da
bar, nes rytoj bus pervėlai: 

neliks kaip neliko ' .Juo
do Karžygio” “Balti

jos Aro” ir kitų.

Prisiųskit laiške $1.00 ir tuoj gausit,
(Audimo viršeliuose jau nėra.)

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



PAJIEŠKOMA
Januškevičius-Jaiiice Eu

genijus, gimęs 1899 m. Ry
goje ir 1913 m. atvykęs A- 
merikon, gyvenęs New Yor
ke ir Denvcr, Colo. Karo 
metu tarnavęs armijoj Ft. 
Logan, išmokęs skraidyti, 
1920 m. tarnavęs San Anto- 
nio, Texas. Nuo 1921 m. 
motina negauna nuo jo jo
kių žinių.

Aleknavičiai, Vincas ir 
Jonas, iš Kidoliškių, šuns-: 
kų v., Mariampolės ap. Jo-; 
nas atvykęs Amerikon 1905 j 
m. ir apsigyvenęs Verona, 
Pa.,, o Vincas Amerikoje! 
apie 20 m. Jieško seuo.

Kamantauskas Matas, ar
ba Mitt Kimintoks, kilęs iš 
Vilkijos, Kauno ap., seniau 
turėjęs adresą: National 
Legislative Committee, Ve-j 
terans of Foreign Wars,Į 
Washington, D. C. .Jieško 
motina.

Kasparas-Casper, Beris, 
iki šių metų pradžios gyve
nęs Detroit, Mich., ii- dir
bęs Fordo dirbtuvėse. Rei
kalinga tiksliai patirti ku
rioje Fordo dirbtuvėje jis 
dirbęs: adresą ir darbo sky: 
rių.

Holger Petersen ir Wil- 
ma Petersen, turį Brook
lyn, N. Y., namus ir vyras 
dirbąs litografu.

Rupkevičius Pranas, ar
ba Frank Lenkas, miręs 
1927 m. Wilmington, Dėl. 
Paliko palaikų, bet nesuran
dama jo žmona Marijona 
Lietuvoje, nei kiti artimes
ni giminės. Reikalinga gi
minių adresai.

Janulis Kazys, Amerikon 
atvykęs prieš karą, ‘nežinia 
kur apsigyvenęs. Jam pri
klauso Juozo Janulio palai
kų apie $300.

Valiulis Kazys, kilęs iš 
Skarulių k., Žeimelio vai., 
Šiaulių ap., atvykęs Ameri
kon 1914 m., gyvenęs Neu 
Yorke, Gleson ir kt. 1921 
m. gyvenęs Blaine, W. Va. 
Spėjama esąs miręs.

Garbačauskas, arba Ar- 
bačauskas Kazys, gyvenęs 
Michigan City, Ind., ir apie 
2 metai atgal išvykęs Į 
Rockford, III.

Urnevičius Mykolas, gy
venęs Dickson, Pa., vėliau 
Swoyersville, Pa.

Visi jieškomieji arba ži
nantieji ką nors apie juos 
malonėkite atsiliepti:

Consulate Generai of
Lithuania
15 Park Row, 
New York City,

naujausia, linksmiausia, 
lengviausia vaidinti. 50c.

“PALANGOS PONAITIS” 
nauja, melodrama, leng
va vaidinti ............... 50c.
Reikalaukit “Dirvoj”

KOKIAMS MUZIKA: 
Albumas visokiu Lietuvišku šo

kiu Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 
Pianui kaina .................. 75c
1-mai smuikai .............$1.25

Ii- kitiems Instrumentams.

“DIRVA”
Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

šalimas nuo draugijų, kny
gų ir laikraščių. Tuo laiku 
kaip tik butų tikę leisti ne
dideles knygas, o ne tokius 
veikalus kaip “Pasaulio Is
torija”.

Išleidus pirmą tomą “Pa
saulio Istorijos”, artinantis 
T.M.D. valdybos rinkimui 
pasitarėm su sekretorium 
V. Sirvydu laikyti kandida
tūrą, nes negražu buvo pa
mesti darbą nebaigus leisti 
“Pasaulio Istorijos”, šiaip 
taip išleidom ir antrą tomą, 
bet knygos nesukėlė visuo
menėje žingeidumo, čia ir 
Lietuvoje, nes labai sunkios 
ir tinka skaityti tik gerai 
apsiskaičiusiam žmogui.

Vietoj atgryžti pinigams 
į iždą trečiam tomui leisti 
pinigai nėra ganėtinomis 
sumomis, ir turint po kele
tą šimtų ižde nebuvo gali
ma imtis leisti trečio tomo, 
išleidome tik “Dailės Mil
žinai”, po to davėm “Hygie- 
na”. Tos dvi nekainavo pu
sės tiek kiek reikia užmokė
ti už vieną trečią tomą Is
torijos.

Ir dabar, Draugijai sto
vint sunkioje padėtyje, bu
tų labai negražu jeigu aš, 
kaipo pirmininkas, pames
čiau. kuomet pametė sekre
torius (neturėdamas laiko), 
kaip pametė vice pirminiu 
kas (dėlto kad jis nemėgo 
musų kaipo “fašistų”), kaip 
padarė ir iždininkas (kuris 
irgi rodos didelis anti-“fa- 
šistas” ar gal laiko neturi). 
Dėl keno tai partiviškų peš
tynių musų valdybos pusė 
pasiryžo suminti apie 35 
metus gyvavusią kultūros 
draugiją. Jeigu visa val
dyba butų tempus išvien, 
kitaip butų buvę. Sekreto
rių galima viešai apkaltint 
apsileidime, bet kurie prieš 
Draugiją zurzėjo dėl keno 
nors “fašizmų” tie irgi ne
mažiau kalti.

Man, turinčiam savo ran
kose laikraštį, nebuvo sun
ku įsprausti straipsnelį ar 
ką daugiau apie TMD. rei
kalus, nes vietos vis pasi
taiko. Worcesterio seime 
man buvo pavesta redaga
vimas organo su $100 į me
tus atlyginimo už redagavi
mą, bet jau senai ir tų pini
gų iš Draugijos neimu.

Atgaivinimai
Praeityje T.M.D. turėjo 

apmirimus, bet vis atsikė
lė. Vienu tarpu prikėlėju 
minima M. Paltanavičia, ki
tu vėliau Balutis. Daba)' 
ateis eilė kokiam nors ki
tam tas vardas gauti.

Vienas TMD. narys ne
senai man rašė kad “tamis
ta tik vienas palaikai orga
nizaciją gyva”. Jeigu tas 
teisybė tai tik ačiū tam kad 
turiu savo rankose laikraš
tį. Kiti valdybos nariai be
veik tyli, kiti trukdo darbą, 
ir tokiose aplinkybėse esant 
jei ne laikraštis, ir pats bu
čiau nustojęs vilčių, arba 
kitas laikraštis butų neda
vęs vietos, ir Draugija bu
tų turėjus sulaukti prastes
nių dienų negu dabar.

Man geriau butų kad mu
sų organizacija gyvuotų ir 
bujotų, o ne girdėti kad tik 
esu jos palaikytojas gyva.

Chicagos seimas be abejo 
ras ką nors naujesnio išju
dinimui visos Draugijos ir

TMD. SEIMAS KITĄ ME
TĄ TIKRAI ĮVYKS

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos Vice Pirmininkas M. 
Kasparaitis “Dirvos” Nr.' 
45-me, apkalbėdamas dau
geli svarbių musų organiza
cijai klausimų, tarp kitko 
pasakė: “Nėra spėkos kuri 
galėtų sustabdyti šaukimą 
1930 metų seimo”.

Kiek pirm to tame pačia
me straipsnyje p. Kaspa
raitis išsireiškė kad 1928 
metais TMD. seimas neįvy
ko todėl buk Draugijos pir
mininkas ir sekretorius bi
joję kad, sušaukus seimą, 
“viskas gali lengvai pakry
pti i kitą pusę, ne į tą ką 
Įsitikinę pirmininkas su se
kretorium, todėl ir neprilei
do seimo laikyti.”

Šitie išsireiškimai duoda 
suprasti kad pirmininkas 
su sekretorium, kaip jie bu
vo apšaukti “fašistais”, bi
jojo 1928 metais seimą lai
kyti, norėdami palaikyt Tė
vynės Mylėtojų Draugiją 
savo rankose.... Išeitų lyg 
ta TMD. yra turtinga ir y- 
ra joje ko Įsikibus laikytis, 
kad galėjus pasinaudoti, ar 
kaip Susivienijimas, Į kurį 
bolševikai veržiasi, nes yra 
virš milijonas dolarių tur
to.

M. Kasparaitis savo raš
te iškėlė koks partivišku- 
mas viešpatavo TMD., kur 
jo visai neturėjo būti. Jis 
išaiškino kad kitokių pa
žiūrų nariai ir veikėjai at
šalo nuo Draugijos, dėl to 
kad pirmininkas su sekre
torium rėmė “smurtinin
kus”.

Keista jeigu tai teisybė, 
nes “smurtininkų” rėmė
jai visai nesigriebė leisti 
jokios “fašistinės” literatū
ros, panaudodami TMD. iž
dą, viskas likosi kaip buvo 
iš šitų pusės, ir gaila kad 
ne viskas ėjosi po senovei 
iš visų anų pusės: jie dėl 
poros žmonių- ypatiškų pa
žiūrų nusistatymo į Lietu
vos reikalus taip įširdo kad 
gatavi buvo nukryžiavoti 
visą Tėvynės Mylėtojų Dr- 
ją. Keno tada kaltė: ar pir
mininko ir sekretoriaus kad 
kitaip žiurėjo į Lietuvos da
lykus ir laikė TMD. jos nu
statytame kelyje, ar tų “re- 
voliucijonierių”, kurie už
pykę ant dviejų*ypatų atsi- 
gryžo prieš visą organiza
ciją?

Bet čia kaltėmis nesimė
tysime, tik pakalbėsim fak
tais.

TMD. susilpo laike karo 
ir po karo. 1922 metais De
troito seime prisiėjo pirmi
ninku rinkti ypatą kuri vi
sai seime nebuvo. Tuolai
kinis pirmininkas net sei
me nebuvo ir raportų ne- 
pridavė. Likau išrinktas 
pirmininku aš, gavau žinią 
apie tai laišku, ir apsiėmiau.

Tos pirmesnės valdybos 
jau buvo padaryta sutartys 
leisti trijų tomų “Pasaulio 
Istoriją”, kurios išleidimas 
neapgalvota ir ineita į di
delius pinigus. Sutartis pil
dant, mums reikėjo leisti tą 
veikalą, ir taip 1924 metais 
Worcesterio seime atimta 
iš TMD. paskutinis pama
tas, geležinis kapitalas. O 
tas dėjosi tuose laikuose 
kada musų tarpe prasidėjo 
pokarinis nuslūgimas ir at
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su tuo prasidės naujas gy
venimas.

M. Kasparaičio pareiški
mas kad “jokia galybė ne
sulaikys seimo sušaukimo” 
aiškiai įrodo kad jie tenai 
smarkiai ruošiasi prie sei
mo ir tikrai pasiryžę “šluo
ti fašistus” laukan.

Butų labai smerktina jei
gu tie “fašistiniai” atsisuk
tų prieš TMD. už tai jeigu 
“demokratiniai” paims or
ganizaciją vesti. Jei mai
šė pažiūrų skirtumas vie
niems, tai ir kiti turi savo
tiškas pažiūras.

Bet kad Lietuvoje grą
žinta parliamentinė tvarka 
gal iki seimo ir musų tarpe 
“fašistai” liks užmiršti, ir 
seime, vietoj dabar ruošia
mos “revoliucijos”, gal iš
eis gražiausias sutarimas, 
dabartinės valdybos dalis, 
vietoj būti “nusmerkta”, 
liks gerais nariais ir padės 
varyti tolesnius darbus, vie
toj kliudyti, kaip prisipažy- 
sta darę daugelis musų an- 
ti-“fašistininkų”.

K. S. Karpavičius, 
TMD. Pirmininkas.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

C820 Superior Avė. Cleveland, O 
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkai 

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

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

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

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

Nu'kirpkit 1929 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

Labai gaila jei 

koks rūkytojas dėl klai
dingu informacijų atsisako 
nuo malonumo Camels.

© 1929, P.. J. Reynolds Tobacco 
Company, V/inston-Salcm, N. C.

ROKIŠKĖNAMS KABE
LIS NUO ŠV. PETRO
Iš dangaus gauta tokia Į 

kabelis nuo Šv. Petro: “Ar 
pasiutot, Rokiškėnai, nei 
didžiųjų švenčių nepildote. 
Bcšipkai'tiniai emigrantai 
baigia dangų varginti. At
ėjęs Kiela su kirviu ir pei
liu gąsdina ir baladojasi; 
Juodytė su puštalietu bai
gia visas musų kurapkas 
iššaudyti; Aleksiejutė su 
buteliu acto baladojasi; 
Turkevičius keikia Lietu
vos mašinisto žioplumą kam1

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

KANADOJE - $2.50 Pusei metų pusė kainos.

JŪSIŠKIAI Lietuvoje, Kanadoje, Brazilijoje, Argentinoje, Kuboje,
Uragvajuje ir kitose pasaulio dalyse išsiblaškę laukia kad užrašy

tume! jiems “DIRVA”. Nepavydėkit ir jiems to malonumo kokį 
turit patys skaitydami “Dirvą” — DABAR laikas užrašyti, prasi
dedant ilgiems vakarams, taigi pasiskubinkit. ^Pinigus galit siųst 
ir paprastame laiške, tik nepamirškit prisiųsti savo ir jų antrašų.

i 6

j ★ PRENUMERATOS KORTELĖ

šį Kuponą
Vardasir SU

c Adresas

Miestą;

prisiųskit
Užrašė

r

pinigais Iri'

GERB. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA
Siunčiu $.............. kaipo mokesti prenumeratai už “Dirvą”

ant..........metų laiko. Meldžiu siuntinėti šiuo adresu:

Iškirpkit 'Keri*

Camels
yra 
patyrusiems

Nauji rūkytojai ne visumet turi progą pažint geriausius cigaretus. Bet 

kuomet jie susipažįstą su Camels, jie įgauna skonį, kuris rūkytojui teikia 

malonumą. Camels taip atsargiai baryti iš tokio gerai sumaišyto tabako 

kad net ir tie, kurie nepratę rūkyt, gali suprast jų aukštą vertę. Jie su

prantantiems gero tabako skonį, kvapą gero sumaišymo ir nunokimo, tikrai 

patenkina rūkytoją.

kuomet supranta skirtumą, visi

jį taip persmarkiai prie bė
gių primygo; koks tai vai
kas skundžiasi kam jo mo
tina špižių su karštu van
deniu po kojų padėjus; J. 
Kriukelis atėjo sumuštas ir 
visas purvinas ir barasi ant 
Dievo kam jam tokį ielių 
sūnų davęs kad net be lai
ko jį prispyręs tokią toli
mą kelionę daryti. Tikras 
vargas su tokiais emigran
tais”. P. Kriukelis.

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausiu Sportininku.

6820 Superior Avė.

RED. ATSAKYMAI
Jonui šauliui. — Aprašy

mo kaip seniau Lietuviai 
slapta bėgo iš Lietuvos į A- 
meriką netalpinsime, nes 
perilgas, prie to visiems ge
rai žinoma tos kelionės bu
dai, visi panašiai bėgdavo 
ir kiti gerai privargdavo.

Kalėdos Artinasi
Turiu gražių atviručiu su vokais, 

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

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

Cleveland, O.
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Dienos Klausimais
KOKIA TA SOVIETŲ ARMIJA?

Kokia ištikro yra sovietų 
armija niekas nežino. Vie
ni sako kad ji yra tvirta ir 
didelė, gerai disciplinuota 
ir atsakančiai aprūpinta, 
kiti tikrina kad tai esanti 
tik milžiniška popierinė or
ganizacija, negalinti vesti 
karo moderniniu suprati
mu.

Sulyg surinktų žinių 1925 
metais, normalis rekrutų 
skaičius kas metai išeina po 
1,200,000. Skaitant iš jų 
apie 300,000 netinkamų tar
nybai, lieka 900,000 naujo
kų Į metus.

Jų sutvarkymui ir išmo- 
kinimui reikalinga mažiau
sia 135,000 profesionalių o- 
ficierių. Taigi, kaip vie
nas Prancūzas žinovas tik
rina, sovietų armija gali bū
ti apie 1,050,000 vyrų didu
mo, prie to dar galima da- 
dėti nekariaujančią dalį vi
sokių tarnautojų. Vienok 
Rusijos finansai nepavelina 
jai išlaikyti tokią didelę ar
miją, taigi gali būti kad tik 
maža dalis kas metai pri
imama naujų.

Paprastam vyrų pralavi- 
nimui esą apie 5,000 punk
tų; tuos punktus turi prie
varta lankyt kiekvienas ku
ris yra kariumenės metų.

Taigi, tuose punktuose iš
lavinti gali išeiti prasti ka 
ta pusės metų bėgiu. Bus 
milijonus, bet tikros reikš
mės jie mažai turi.

SOCIALISTŲ 
VALDYMAS

Anglijoj dabar valdo so
cialistų valdžia su MacDo- 
naldu priešakyje. Socialis
tai valdė ir seniau. Ir rei
kia pasakyt kad tik valdė, 
tai viskas.

Kai socialistai darbiečia.' 
buvo be valdžios jie darbi
ninkams kalbėjo ir visko 
žadėjo, kaip partijų yra pa
prasta, kad tik išrinktų, o 
tada busią gerai. Ir gerai 
stojosi: socialistų šulai su
lindo į valdžią ir pyragus 
valgo. Taip buvo pirmiau, 
taip yra dabar.

Kitoms partijoms liko iš 
šalies žiūrėti i socialistus 
sėdinčius šiltose vietelėse 
ir kalbėti savo: jie nieko 
nedavė, mes duosim, išrin- 
kit mus. Ir žmonės kitą sy
ki atiduos balsus už kitus.

Jeigu partija ar jos na
riai paėmę valdžią galėtų 
ką nors kam nors duoti (iš
skyrus ką sau pasiima lai
ke valdymo) tai žmonės vi
sada laikytų juos valdžioje.

Žmonės nežino kad vis
kas ką jie gali turėti tai fik

savo pačių pastangomis, už 
tai leidžiasi kitiems muilin- 
tis akis.

Lenkų pinigai išdavikams- 
“emigrantams”

Iš ko PleČkaitininkai ;r 
kiti musų socialistų garbi
nami “karžygiai” Lietuvos 
išdavikai minta?

Vilniuje ėjusioj “Vilniaus 
Šviesoj” paskutiniame nu
meryje pranešta kad Lenkų 
darbo ir globos ministerija 
šymet paskyrus Lietuvos 
“emigrantams” 29,700 zlo
tų pašalpos.

Aiškus dalykas, iš keno 
bliudo laka tam turi loti ir 
tarnauti. Kas tuos pabė
gėlius iš mūsiškių moraliai 
'remia yra jiems lygus Lie
tuvos išdavikas.

Miegojimas 
Traukiniuose

Kas naktis traukinių va
gonuose S. Valstijose’ mie
ga po apie 100,000 žmonių. 
Per metus tokių miegotojų 
vagonai turi apie 35,000,000. 
Tai yra pasažieriai kurie 
keliauja naktimis ir naudo
jasi miegamais vagonais. Į 
tą skaičių neineina tie ku
rie prasnaudžia naktis pa
prastuose vagonuose.

LIUBAVO PARAPIJA
(Tąsa iš pereito num.)

'VIII.

V. S. Jokubynas.

Jo jau keturi 
Tai gerai, 

tik kaip vaikas

Šitokie atsitiki-

PRAŠO “DIRVOS” IR
KNYGŲ

Petro Vileišio Vardu
Tiltas

Lietuva tinkamai pager
bia savo garbės vertus vy
rus. Tiltas iš Kauno per 
Nerį-Viliją, tik ką pabaig
tas budavoti, pramintas žy
maus Lietuvos-Rusijos in
žinieriaus, musų patrioto, 
Petro Vileišio vardu.

Petras Vileišis mirė apie 
pora metų atgal. Jo atmin
tis užsiliks ant visados.

Atidavimas prideramos 
garbės jos vertiems musų 
tautos vyrams galės pastū
mėti ir šių dienų veikėjus 
prie siekimo prakilnesnių 
tikslų ir dirbimo ne sau vie
nam bet visai tautai.

RUDUO
Vėl atūžė rudenėlis,
Gamtos rūbas nurudavo,
Išlėkė linksmi paukšteliai
Ką sodnelyje dainavo.

Nugelto darže gėlelės
Ir lysvelių jau nepuošia,
Vysta žaliosios rūtelės,
šalna jas kapuosna ruošia.

Vėjai palangėmis švilpia
Kur žydėjo rožės gražios,
Debesys padangėm slanko,
Dienos trumpos, tamsios, vėsios....

Saulė pametė karštumą,
Jau spinduliais nekutena,
Liūdna, bet ko čia dejuoti
Kad žiemužė jau ateina....

Lapute.

Rusai Išeiviai Ruošiasi 
prieš Komunistus

Paryžiuje ir kituose Eu
ropos miestuose esą Rusai 
monarchistai, socialistai ir 
republikonai, kurie neteko 
savo tėvynės, organizuosis 
Į grupes užvedimui aštrios 
kovos prieš bolševizmą. Jie 
stengsis sudaryti draugin
gus ryšius su valstybėmis 
sueinančiomis rubežiais su 
sovietų Rusija ir bandys 
panaudot tuos pat budus iš
vertimui komunistų val
džios kaip darė komunistai.

Turkijoj ruošiamasi pa
keist jų šventadieni iš penk-1 
tadienio i sekmadieni, kaip 
švenčia visi krikščionys, su- 
silyginimui su civilizuotais 
žmonėmis. Tik komunistai 
sovietų rojuje panaikino 
sekmadienius.

KAPAI
Netoli Alytaus, kur kovės pulkai,
Miške, prie pat Nemuno, matyti kapai. 
Jau kryžiai supuvę, aplaužytos plytos, 
Ant kurių pavardės buvo rašytos.

Praeis keli metai ir kryžių neliks, 
O vietoj jų žolės ir krūmai išdygs, 
Tik visos tos pušys ir gražus beržai 
Su pagalba vėjo primins mums dažnai,

Kad čia paguldyta ne vien tiktai Prūsų, 
Bet po didžiojo karo ilsisi ir musų, 
O jų brangus tėveliai ir motinėlės, 
Vis laukdami lieja karčias ašarėles, 

Nes jiems vis dar rodos kad laikas ateis 
Ir tie jų sūneliai pąs tėvus pareis. 
Bet dienos ir metai greitai labai eina, 
O mieli vaikeliai namon nepareina.

Laikas ateis ir patys numirs,
O svetimi žmonės visai juos užmirš, 
Nes supus ir kryžiai, suluš ir jų plytos, 
Ant kurių pavardės bus taipgi rašytos. 
Ir ant jų kapų vien taką pramins, 
Bet kad žmogus ten guli jau neatmins.
Tik vieni paukšteliai ant medžių čiulbės. 
Virš kapų graudingi jų balsai aidės.

Alytus. Kazys Polileika,

Ėvangelikai 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 
prapaščių. Kūmai buvo katalikai. Pasa
kė dalyką. Prabaščius patrako. Iškeikė 
kuinus ir trenkęs durimis nuėjo sau. Per 
kitas duris įpuolė gaspadinė. “Ar nekrik
štija? O, varge mano! Na, palaukit, aš 
pašnekėsiu su prabaščium.” Nuėjo. Ne
trukus prabaščius atsidarė duris jau su 
komža ir stula, ir kuinus mandagiai pa
kvietė, “prašau ateit čia”. Įsileido į kop- 
l.včaitę (žiemą krikštydavo klebonijoj, nes 
bažnyčioj buvo peršalta) ir tuojau pa
krikštijo. Pabaigęs viską, paglostė vai
kutį, palaimino kad “ščėslyvai augtų” ir 
paklausė keno. Kūmai atsakė. “O! Pre
toriaus! Žinau Pritorių.
vaikai pas mane krikštyti. 
Krikštas visų vienodas, 
užaugs ir jų kunigas jį įžegnos tada jis 
liksis jau ne katalikas.” 
mai žmonėms buvo labai paprastu dalyku.

Kun. Usavičius 1889 m. šventė auksi
nį jubilejų savo kunigystės. Senukas, su 
mirtų vainiku ant galvos, laikė mišias, pa
tarnaujant keturiems kunigams. Jis la
bai sutiko su savo gaspadinė. Pakvietus 
kur į krikštynas, ar “zekvijų” pokilį, va
žiuodavo abudu. Užsigėrė imdavo ginčy
tis kuris pirmiau mirs. Nei vienas neno
rėjo liktis paskutiniu, ir vienas antram ža
dėjo mirt pirmu.

Už klebonijos sodo gyvenęs tūlas Vir
bickas ant 20 margų žemės, pardavė visą 
turtą kun. Usavičiui. Kadangi kunigams 
valdžios buvo ginama turėt nejudinamą 
nuosavybę tai pirkinį jis užrašė gaspadi- 
nei. Konsistorijai prašalinus jį nuo kle
bonavimo, jis su gaspadinė išsikraustė į 
savo namus, 1891 m. Žmonėms tada buvo 
kalbų visokių. Lediškių Žemaitis (An- 
dzulevičius) girtas, karčiamoj pasakojo 
kad “kunigas Usavičius išsikraustė su sa
vo pačia į Virbickynę”. Jo kalbos klausėsi 
tuomkart Rusas, policijantų viršininkas 
Kravčuk. Pasiklausęs, paprašė šinkoriaus 
“ant drąsos”.- Gavęs ir išsigėręs stiklelį 
degtinės, nuėjęs apdaužė Žemaitį ir jį iš
stūmęs per duris pasišaukė kitus polici- 
jantus ir nugabeno “šalton nakvynėn” 
Girdi, “aš kito tikėjimo žmogus, o nekal
bu taip ant jūsų kunigo, o kaip tu gali ši
taip bliuznyt, būdamas kataliku”!

Be viso ko dar kunigas Usavičius bu
vo ir beširdis, jis turėjo kelias avis. Da
vė jas vienai vasarai ganytis. Pajaujų dva- 
relin. Runenį kažinkaip dvi jo avys buvo 
dingę. Dvarelio nuomininkas Žydas at
lygint atsisakė, liepė atlyginimo jieškot iš 
kerdžiaus. Kerdžium ilgus laikus ten bu
vo beturtis Gedvyla. Turto jis neturėjo, 
tai iš jo ir išjieškot nebuvo išrokavimo, ir 
taip pasiliko.

Vieną kartą Gedvyla susirgo. Par
vežtas komendorius aprūpino jį paskuti
niais sakramentais, ir antrą dieną varg
šas numirė. Reikėjo 'palaidot. Kunigas 
Usavičius atsiminė savo dvi avis ir dabar 
numirėlį prakeikęs visomis eilėmis, griež
tai atsisakė jį laidot su bažnytiniais patar
navimais ir pašvęstuose kapuose. Vargšė 
našlė verkė, maldavo, kojas bučiavo, bet 
tas nieko negelbėjo. Lavonas užkasta ka
pų krantelyje, kur laidota bekrikščiai, 
saužudžiai ir tie kurie mirę be paskutinių 
sakramentų. Taip pasielgė su vargdieniu, 
atlikusiu visus tikybinius privalumus, be
širdis žmogus, kuris stovėdamas prie au
kuro, su pakeltom rankom, kasdien kalbė
jo, “Atleisk mums musų kaltes, kaip mes 
atleidžiame saviems kaltiems”. O kada 

i Trempimų dvarelio ponelis Aušlekas mc- 
i džioklėje nusišovęs ant vietos mirė be iš
pažinties ir sakramentų, arba kaip Nau
jienėlės dvarelio ponelis Vitkauskas žuvies 
kaulu paspringęs numirė irgi be išjiažin- 

: ties ir sakramentų tai prabaščius Usavi- 
jčius juos palaidojo ir švęstuose kapuose,

I

ir su visomis iškilmėmis, net bažnyčia bu- i 
vo eglėmis iškaišyta. ]

Pasakojo man kun. T. Žilinskas kad ] 
senukas Usavičius mirė “Virbickynėje”, į 
sulaukęs 97 metų amžiaus. Mirdamas tu- < 
rėjo dar geras akis ir visus sveikus dan- : 
tis. Savo gyvenime jis pažinojo tik ark
lius ir vežimą. Jokios mašinos nebuvot 
matęs, o jei jam apie tokias kas pasakojo Į 
tai jis sakė kad “tai velnio išradimas”, o 
to išradėjas “amžinai degs peklos lieps-’ 
nose”.

2. Kunigas V. Kudirkevičius. Vie
nuoliams paliovus keliaut per bažnyčias, 
Liubave tankiai lankydavosi, o kartais ir 
ilgiau kiek pabūdavo, Franciškonas kun. 
M. Vasiliauskas, paskui kiek vėliau lanky
davosi blaivybės misijonierius kun. V. Gu
džiūnas (miręs Chicagoj), smarkus pa
mokslininkas (pamokslus sakydavo taip 
girtas kad vos pastovėt galėjo). Bet tan
kiai buvo tik vienas klebonas. Didėjant 
parapijai ir dauginantis reikalams, reika
lingas buvo antras nuolatinis kunigas. 
Vyskupas Įstatė kamendorium kun. V. Ku- 
dirkevičių, kuris pabuvęs apie pusmeti iš
važiavo gydytis, ir negryžo. Minėtino jis 
nieko nepaliko.

3. Kunigas J. Urbanavičius, atėjo ka
mendorium, tūlam laikui praslinkus. Ji;- 
buvo kilęs kur tai apie Prienus. Kamen 
dorium Liubave jis išbuvo 22 metus. Bu
vo tai žmogus prasčiokas, ir didelis tin 
ginis.
vo be devintos valandos, pas ligoni išva
žiavęs gryždavo tik vakare. Kalėdodavo 
žiemomis per tris mėnesius ir tai dar da 
lis parapijos likdavo neiškalėdota. Nu- 
kalėdojęs parapijos pietinėn dalin negryž 
davo namon be savaitės pabaigos. Mėg
davo trukšmingus pokilius, tai juose tan
kiai dalyvavo, kartais abudu su kleboną 
per naktis pas ūkininkus “baliavodavo”. 
o žmonės, su krikštais ir kitais reikalais 
peprisišaukdavo kunigo, nes kunigai buv 
užimti “baliais” kaimuose.

Kunigas Urbanavičius labai mėgdavo 
juokus, tai vis jieškojo progų kad gavuf 
gerai pasijuokti. Ateidavo kas pas jį ve
lykinės kortelės, ar atnešdavo ant užsa
kų tai jis klausdavo ar moka poterius 
Gavęs užtikrinimą, liepdavo poteriaut 
Žmogus poteriavo, o kunigas kvatojo su 
siriesdamas iš jo poterių. Tam pabaigus 
jis klausdavo: “Kaip, kaip tu čia poteria
vai? Poteriauk dar kartą.” Tas vėl 
teriauja, o jis vėl juokiasi.

Kalėdodamas pietinėje parapijos 
lyje, kur žmonės neturtingai gyvena, 
tyčia nesiųsdavo špitolninką, kad žmonef 
rast neprisirengusius. Nukalėdojęs neži-' 
niomis, žmones rasdavo neapsišvarinusius 
pilnas grinčias palaidų vištų, ir iš to jam 
buvo juokų. Vištos išsigandę urmu sugu
žėjusių svečių, ant sparnų kilo į palubes, 
o kunigas Urbanavičius, krapydamas kam
pus, krapyla tyčia daužė lakstančias viš
tas, kad jas dar labiau Įgąsdinus. Iš to jis 
turėjo sau juokų visam metui.

(Bus daugiau)

Keldavosi vėlai, i bažnyčią neida

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30c
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

po-

da- 
jis

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS 
Angliškai-Lietuviškos Kalbos. 

18,000 žodžių 
Kaina tiktai 65c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Gerb. “Dirvos” Redakci
ja: Aš labai norėčiau gau
ti iš Amerikos knygučių ir 
laikraščių pasiskaitymui ir 
kreipiuosi su prašymu pri
siųsti kas išgalite, nes mu
sų knygunėlis neturtingas 
ir aš kaipo šaulis, kairys ir 
kaipo dabartinis invalidas 
neturiu lėšų knygų ir laik
raščių užsisakyti.

Aš nustojau sveikatos ko
vodamas už tėvynės laisvę.

Prašyčiau prisiųsti man 
knygą “Juodas Karžygis” 
ir kitas geresnes, o mes visi 
čia skaitysim, ne tik aš vie
nas. Amerikoj neturiu gi
minių pas kuriuos galėčiau 
kreiptis, bet kaipo beturtis 
Šaulis norėčiau iš gerašir
džių vientaučių dovanų.

Baltrus Pakštaitis,
Pauliukų k., Šėtos paštas, 

Kėdainių ap. Lithuania.
Nuo Redakcijos: Daug 

“Dirvos ’ skaitytojų yra iš 
tos srities ir gal net pažys
tamų ar draugų šio laiško 
autoriaus. Be abejo atsi
ras kas pasiųs “Juodą Kar
žygį”, abi knygas (nusiun
timas kainuoja tik 12c), ir 
gal kas užrašys jam “Dir
vą”, kaip padarė nekurie 
kiti “Dirvos” skaitytojai.

“Dirva” pati butų pado
vanojus “Juodą Karžygį”, 
bet ta knyga visai išsibai
gus.

“Dirva” Į Lietuvą kai
nuoja metams tik $3. Pa
darykit Kalėdų dovaną.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, IU.

Lithuanian Consulate
15 Park Row New York City

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

Washington. D. C.

TĖMYKIT
Daugelis, siųsdami sa

vo prenumeratas, čekius 
ar money orderius išrašo 
visu ilgu “Dirvos” ben
drovės titulu. Tas nerei
kalinga, rašykit tiktai: 
“DIRVA”, ir to užtenka. 
Tą pat darykit ir ant vo- 
kų-konvertų.

“Dirvos” Admin.

1
2
į

Rašant “Dirvai” vi
sokiuose reikaluose 
prašome Įdėti 2c paš- 

| to ženklelį jeigu no-' 
J rit gauti greitą atsa

kymą. Ženklelį ne- 
Į klijuoki t laiške, įdė
lį kit liuosą. Iš kitų ša- 
j lių ženklelių siųst ne- 
I reikia, nes jie negeri.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautųjų, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, tr tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

HAS
MADE GOOD with 
millions!

Šame Price for Over 
38 Years

25 ounces for 25/
Pure — Economical

Efficient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT
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(Tąsa iš pereito num.)

Katrės Pagundos
Žiurėjo jis per langą iš aukštumos, tam

sumoje, ir iš dausų nukrito į žemę žvaigž
dutė. Vėl kas tai per jo mintis nuėjo bau
ginančio. Pradėjo vėl pergalvoti savo 
krikščionišką laisvą, lengvą gyvenimą, sa
vo tikėjimą, savo prisieką naujam Dievui, 
nejaugi ims ir sulaužys savo duotus žo
džius ir sumins garbingus pareiškimus pa
darytus priimant kryžeivio rubus?

Bet — kiek sulaužyta prisieitų pada
rytų doriems tikslams vykinti, argi nega
lima sulaužyti nedora prisieką, kada rei
kia savo šalį ginti, o ne parduoti?....

Juk jis prisiekė savo tėvui ir savo die
vams dar jaunose dienose ginti savo kraš
tą ir savo kraujo brolius nuo krikščionių 
— ne nuo ko kito kaip nuo krikščionių!

Kiek migęs, nemigęs, anksti rytą jau 
blaškėsi paupyje po gluosniais, bet vietoj 
Katrės pas jį atėjo abbė Frederikas. Jis 
vėl ėmė kalbėti apie garbingumą jo pasi
imto žygio — nes nuo dabar abbė buvo 
pasiskyręs sau užduotimi nepaleisti Kon
rado ilgai vieno, ir vis kurti jame karštes
nę ir karštesnę ugnį apie reikalingumą 
krikštyti Prūsų ir Lietuvos žmonių. Bet 
nustebo klastingas vienuolis išgirdęs se
kantį Konrado pareiškimą:

— Tėve, aš apsigalvojau: negaliu ves
ti kariumenės savo žmones žudyti, neno
riu nei karaliaus garbės nei bažnyčios už 
tai. Juk ten mano namai, mano žmonės, 
o jiems priešinantis priimti tikėjimą tu
rėsim juos žudyti. Patark Ottonui atidėti 
karą, lai eina misijonieriai ir bando skleist 
Dievo žodį ramiu budu, tada be kraujo 
praliejimo jie priims naują tikėjimą.... 
Matai mano gerus norus.... bet tik to
kius... Kardo prieš juos kelti pats ne
galiu ir nenoriu kad kiti taip darytų.

— Konradai! Pragaras tavęs laukia 
jei šitaip išsikalbi nuo prisieitos ii’ atsisa
kai nešti pagonims Dievo žodį! Niekados 
nei valandėlei neprivalai įsileisti abejonės 
kad neisi! — nustebęs suriko abbė.

— Mielai eičiau, Tėve, jei tu eitum su 
kryžium, aš parodyčiau tau kelius ir ap
saugočiau nuo pavojų, -bet niekados neve
siu tuos kuriuos musų žmonės laiko savo 
didžiausiais priešais ir ginklu prieš ginklą 
atsakyt bandys, bus žudomi, kankinami. 
Visi jie guldys savo galvas prieš ginkluo
tus užpuolikus, o mane palaikys didžiau
siu išdaviku.

— Sunau, ką kalbi! Juk tu esi musų, 
ne jų! Nejaugi laužysi savo šventas pri
siekus, nejaugi nebijai pragaro kančių už 
nedalaikymą savo žodžio duoto Sutverto
jo akivaizdoje! Nejaugi išsižadi karališ
ko sosto, ir dar daugiau — Katrės?! Ap
sigalvok, apsigalvok gerai!

Ir abbė nubėgo. Jo viena didelė viltis 
buvo dar Katrė, ir jis nubėgo pas Ottoną 
pasakyti ką patyrė ir ką dar turi daryti.

— Pragaras atsivertų! Uždaryt jį 
kalinin! — suužė margrovas.

— Piktumais nieko nepadarysi, kada 
jis šitaip mano. Reikia gražumu prikal
binti. Tuoj turim pavadint Katrę.... —j 
kuždėjo abbė.

— O ką ji pagelbės dabar, jeigu nepa
gelbėjo?! — vėl rustai šaukė Teutonų va
das, matydamas kaip jo svajonės griū
va.

— Labai daug gelbės. Per ją laimė
jom iki šiolei, laimėsim ir toliau: per 
rankas paimsi sau tą pagonų šalį, jei 
rysi kaip sakysiu. Meilė viską nugali, 
sakyk Katrei kad po užėmimo pagonų 
mes ji bus Konrado žmona!

Ottonas įsakė tarnui pavadint Katrę. 
Iki ji atėjo jiedu jau turėjo gatavai sutarę 
ką jai pasakys.

— Manęs reikalavai, dėde? — prabilo 
Katrė, ineidama pas juos.

Katriute, turiu tau linksmą 
apie Konradą, ir ką jis tu-

— Taip, 
naujieną.... 
retų paimti už moterį kada užkariaus pa- 
gonų kraštą.

— Taigi, dukrele, mes j ieškom, jieš- 
kom ir nerandam geresnės kaip tu.... 
Konradas eis j savo šalį, apkrikštys savo 
žmones, bus apšauktas karalium, jam rei
kės karalienės, ir mes manom kad tu ge
riausia jam tiktum.... — pridėjo abbė.

Tirpo ir nutirpo mergaitė iš tos nau
jienos. Iki šiolei tik svajojo kad dėdė pa
keis savo mintis, o dabar tas virto tikre
nybe! Nežinojo ar bėgt, ai’ stovėt, ar 
rėkt, ir nieko nedarė, tik išsižiojus žiurė
jo į dėdę ir abbę, kurie kaip tai klastingai 
šypsojosi, bet ji to nepatėmijo.

— Jis dar atsisakinėja nuo ėjimo, bet 
kada tu pakalbėsi su juo ir pasakysi ką 
dabar girdėjai, jis sutiks....

— Ak, dėde, koks tu man geras! Tik
rai žinau kad jis sutiks, jis mane labai my
li ir mudu vis svajojom apie gyvenimą sy
kiu, nors vis Leopoldas maišėsi.... Dabar 
tikrai nudžiugs ir darys ką aš jo prašy
siu....

jo savo dėdės žiaurumą. Kai Šeirys atsi
sakė nuo karo, abbė ją sugavęs ir išklau
sinėjęs be abejo tuoj pranešė dėdei ką iš 
jos patyrė. Dabar rūpėjo jai žinoti ar 
Šeirys dar gyvas ar jau nužudytas? Prisi
minė ji abbę.. Ji jam savo paslaptis išsi- 
pažino. Jis buvo jos ištikimas draugas. 
Ar jis jai taip pat pasakys dėdės paslap
tis? Bet butų klaidinga taip manyti, nes 

____ ___ ________ _____ ______  _ į tai buvo klastingas žmogus, kurs reikalus 
geriausia buvo tylėti, o tas labai jos jauną! varė išvien su Ottonu. Iš jo išgauti pa
širdį kankino.________________________ Įslaptį apie Šeirį? Tai beviltė pastanga.

Suprato piktą nutikus, nes gerai žino-! (Bus daugiau)

’. Taip baigėsi Šeirio kryžeiviškos die
nos ir taip nudilo jo naujas vardas — Kon
radas.

Katrės Paskutinės Pastangos
Nerimo, blaškėsi Katrė pasigedus Šei

rio, bet kur jis butų nežinojo. Diena, dvi 
ir kelios praėjo, ji buvo išvykus Į savo pi
li ir vėl gryžus, o Šeirio nėra ir nėra. Že
mę kastų jieškoti, visur klausinėtų, bet

— Na tai bėgli pas jį, išsikalbėkit, ir 
to man praneši ką sakė.

❖ ❖ #

Tą naktį jau randame Šeirį požemi
niame urve — kalėjime. Teutonai jį ten 
uždarė. Susiprato Ottonas kad Šeirys li
ko jam pavojingas, gali pabėgti ir praneš
ti savo žmonėms kas prieš juos ruošiama. 
Kryžiaus karas jau ruošiamas, negalima 
sulaikyti. Pats Ottonas eis ir ves, kaip ir 
pirma butų daręs, tik taikė prisivilioti Šei
rį parodymui kelių. Dabar staiga užpuls 
ir užims likusius Prusus ir Lietuvius. O 
tas niekšas atsimetėlis lai žūsta kalinyje.

Kada Katrė, dėdės pasiųsta, nubėgo 
pas Šeirį ir pradėjo ragint jį vesti kryžei
vius ant savo šalies, Šeirys jai atsakė:

— Katriute, nejaugi tu, mane mylė
dama, trokšti matyti žudant tokius pačius 
žmones kaip aš, kuomet jie mums jokio 
blogo nedaro? Jeigu jie norėtų krikšte 
patys jį rastų; be kovų ir be kraujo pra
liejimo nepasiduos....

— Tai tu atsisakai nešti Dievo žodį 
tarp pagomj ir krikštyti savo žmones, iš
gelbėjimui jų sielų? Tu išsižadi ir manęs, 
nors dėdė jau sutinka, jeigu atsisakai da
ryti ką prisiekei, ką prižadėjai?....

— 'Viską "daryčiau, ir darysiu, bet ne
galiu savo žmonių žudyti po priedanga ti
kėjimo, — ją ramindamas atsakė Šeirys.

— Tu stumi mane į Leopoldo glėbį, ir 
neturi mano kančioms užjautimo. ... Eik, 
laimėk, ir mudu gyvensim laimingai. ...

— Mano žmonių kančios bus didesnės 
karo užpuolime negu tavo, patekus Leo
poldui .... Ir jeigu mane tikrai myli ne
reikalauk manęs išduoti savo šalį už ta
vo meilę....

Liūdna Katrė persiskyrė su Šeiriu ir 
norėjo užsislėpti kad jos niekas nematy
tų ir negautų išklaust ką Šeirys atsakė. 
Bet smalsus abbė ją tuoj susigavo tokioj 
vietoj kur ji manė tikrai užsislėpsianti, ir 
tuoj išgavo ką ji iš Šeirio girdėjo.

Užsidegė abbė iš tos naujienos ir 
bėgo pas Ottoną.

— Uždaryt jį kuogreičiausia! — 
ližė Teutonų vadas tai išgirdęs, ir tuoj
vė įsakymą Šeirį suimti ir be jokių toles
nių kalbų uždaryti kalėjimam Jis gailisi Į 
savo žmonių, jis atmeta savo naujo tikėji-j 
mo prisiekus, jis gali bėgti ir išduoti visas 
Teutonų paslaptis, todėl saugiausia su juo, 
bus kalėjime, o kas ten su juo nutiks ge-i 
rai žinojo.

Nabagė Katrė, gavus Šeirio neprie
lanki! atsakymą, sutvėrė sau naujas viltis,; 
kurias butų tą pat naktį bandžius įkuny-1 

j ti, bet Šeirys tikrai palaikė ją išdavike; 
kada atsidūrė tamsiame kalinyje, ir nuo’ 

' to laikė savo prietikius su ja užbaigtais. 1
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KRYŽEIVIS
Tik$l

Apdaryta $1.50

PO GRUODŽIO 5 DIENOS .JŪSŲ 
PROGA TAPTI “KRYŽEIVIO” 

PRENUMERATORIUM BAIGIASI.
NELAUKIT ILGIAU, SIŲSKIT 
SAVO $1 ARBA $1.50 ŠIANDIEN, 

RYTOJ BUS PO LAIKO!
Į^NYGA skubomis spausdinama, ir nepajusi! 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.

nu-

šū
da

PU IRIAUSIA KALĖDŲ DOVANA!

jOf 
da-
pa- 
že-

“Kryžeivis” bus puikiausia Kalėdų Dovana inteligentiškam draugui 
ar draugei arba giminei čia arba Lietuvoje. Paskubėkit išsirašyti pa
tys sau arba kaipo dovaną. Kada knyga bus gatava nebus garsina
ma pirkėjų vardai nei laikratyje nei netilps knygoje.

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.

Pinigus siųskit paprastu laišku arba money orderiais ir čekiais, adresu;

"D I R V A"
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Kryžeivio”
PRENUMERATORIAI

h

DAUGIAU NEGU KITA
DOS!

Nepaprastą susižingeida- 
vimą “Kryžeiviu” parodė 
skaitytojai šią savaitę pri- 
siųsdami vienos savaitės 
bėgiu daugiau užsisakymų 
negu kitados kada tokio pat 
laiko bėgiu už bent kurias 
kitas knygas!

Laikas ir Jums prisidėti 
jei norit kad ir Jūsų vardas 
knygoje tilptų.

* * *

S. Naruševičius, iš New 
Britain, Conn., rašo: Ir aš 
prisidedu prie “Kryžeivio” 
raitelių, mano šonkaulis la
bai mėgsta tokias knygas 
skaityti, kai bus gatava pri- 
siųskit. Siunčiu $1.

Vladas Vezevičius, iš So- 
merville, Mass., rašo: Siun
čiu $1 už “Kryžeivį”, kai 
bus gatava prisiųskite.

Charles Pilips, iš Bangor, 
Me., įsirašė į “Kryžeivio” 
ritierius prisiųsdamas $1.

M. Vizgirda. Brooklyn,
N. Y., rašo: Prisiunčiu $1 
už “Kryžeivį” ir lauksiu 
knygos.

Martinas Bakunas, Sra- 
ron, Pa., rašo: Siunčiu $2 
už “Dirvą” ir $1.50 už kny

gą ‘Kryžeivis”, nors apra
utas eina per “Dirvą”, bet 
noriu turėt ir knygą.

J. A. Urbonas, iš Dayton,
O. , rašo: Paskaitęs ^Vieny
bėj” J. O. Sirvydo iš Jūžin
tų, Rokiškio ap., paragini
mą kad Amerikiečiai siųstų 
knygas, o ypač apysakiško 
turinio, šaulių knygynui, 
J. O. Sirvydo vardu, aš už
rašau “Kryžeivį” šauliams, 
prisiųsdamas $1.50. Tai bus 
mano Kalėdų dovana jiems.

.J. Salaševičius, iš Akron, 
O., užsirašė į “Kryžeivio” 
armiją užsimokėdamas $1 
per S. Rodayičių.

Ignas Petraška, Spring- 
hill, N. C., Kanadoj, rašo: 
Siunčiu $4, iš jų $2.50 už 
mano “Dirvą” ir $1.50 už 
“Kryžeivį”. Lauksiu.

Silvestras Bagužis specia
liai atvažiavo iš Lorain, O., 
ir Įsirašė į “Kryžeivio” ar
miją užsimokėdamas $1.

Elena Kaziunienė, iš Phi- 
ladelphia, Pa., atnaujino sa
vo “Dirvą” prisiųsdama $2, 
ir $1 už “Kryžeivį”.

Jieva Balčunienė, iš Je- 
annette, Pa., prisiuntė $1 
už “Kryžeivį”.

Jurgis Zelionis, iš Thor 
Lake, Ont., Kanadoj, rašo: 
Siunčiu $2, iš jų $1.50 už 
“Kryžeivį”, o už 50c prisių- 
skit katalogą.

Z. M. L. D. iš Chicagos 
rašo: Siunčiu $1 už “Kry
žeivį”, laikysiu knygą sau 
kaipo paminėjimą Lietuvos 
kovotojų už savo laisvę ano
se dienose. Neatsilieku ir 
nuo šios knygos prenume
ravimo kaip ir kitų.

Barbora Dvilaitė, Chica- 
go, III., rašo: Prisiunčiu an
trą dolarį už “Kryžeivį”, 
vieną knygą laikysiu sau 
atminčiai, o antrą siųsiu į 
Lietuvą dovanų.

Marė Jerusevičienė, iš W. 
Frankfort, III., rašo: Siun
čiu $2, iš jų $1 už “Kryžei
vį”, o už kitą prisiųskit 
knygą “Vargšų Karalienė”.

KAS DAUGIAU? j
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SALAKAI

laikosi iki šiai dienai, 
karo vėsulą gana žv- 
jautė. Miestelyje ran- 
ir Rusų cerkvė, bet

šis miestelis randasi Za
rasų apskrityje. Gyvento
jų turi apie pustrečio tūks
tančio. Miestelis ir net jo 
apielinkė yra sulenkėjus. 
Pastarais laikais tas Len- 
kizmas nyksta ir sykiu ma
žėja tamsa, kuri visus Su
lakus yra apdengus. Labai 
daug čia gyvena Rusų pra
voslavų, kurių užsiėmimas 
sodininkystė ir žuklavimas.

Rusų laikais šis kampelis 
buvo ištikimas carams.

Prieš karą sudegė medi
nė bažnyčia, bet jos vietoj 
1908 metais b uvo pradėta 
statyti akmeninė bažnyčia, 
kuri 
nors 
m i ai 
dasi
maldininkų kaip ir nebetu
ri.

Apie šj kraštą yra dide
lių miškų. 1911 metais ži
novai tvirtino kad Salako 
miškuose yra pušų kurių; 
amžius siekia iki 400 metų. 
Bet miškus labai išnaikino 
Vokiečiai. Salakai stovi pa
čiame take per kuri karo 
šmėkla mėgsta vaikščioti. 
Šiaurinis karas paliko čia 
didelių pėdsakų, nes randa
si kurganų supiltų kapų ke
letas šimtų. Laukuose sto
vi dideli akmenys ant kurių 
yra šis tas pažymėta. Antį 
vienų akmenų yra pažymė
ta kryžiai, o viename yra 
iškapota vardas Utenos.

Rusų archeologijos kny
gose yra pažymėta kad šį i 
miestelį pastatė Lietuvos 
kunigaikštis Utena ir šis 
miestelis nesivadino Sala
kai, bet Sakalas.

Kadangi apie Salakus bu
vo milžiniški miškai su gau
sybe žvėrių ir žuklingi eže
rai tai čia buvo žymiausi 
vieta kunigaikščių medžio
klėms. Šiame mieste buvo 
auklėjami sakalai medžio
klei, tai matyti ir miestas

gavo nuo to vardą.
Salakai nėra garsus, yra 

apmiręs miesčiukas, bet jo 
senelis Sakalas buvo garsus 
kaip Paryžius. Sakalas tu
rėjo 6 kilometrus ilgio. Pa
matų liekanos tęsiasi nuo 
Salaku iki kaimo A venų. 
Visas miestas buvo apsup
tas sienomis ir buvo tvir
tovė. Didžiausi tvirtovė bu
vo “Didžioji Laba”. Mies
te radosi 12 bažnyčių ir du 
monastiriai. Vienas mona- 
stirius stovėjo ant “Kuni- 
gakalnio”, tai yra ant kuni
gaikščio kalno. Kaip ma
tyti šiaurės karas išnaikino 
Sakalus, nes sulvg kapu 
žymės sprendžiama buvus 
didelio karo. Iš trijų šonų 
miestelis yra apriestas tri
mis šimtais kapų. Nuo mie
stelio kapai tęsiasi 25 kilo
metrus ir pasiekia net dva
ro Mingės laukus.

Šį miestelį pasiekė Fran- 
cuzų karas, čia Rusai turė
jo su Prancūzais susirėmi- 

. mą. Pasaulinio karo laiku 
Salakai stovėjo irgi karo 
kelyje. Todėl tai miestelis 
ir negali pakilti.

P. Kriukelis.

Ida tik prisiųskit straipsnį 
ir antrašą kam “Dirvą” 
siųsti (galima ją padovano
ti ir kitam).

Rašant reikia paduoti 
miesto vardą, kokiame ap
skrityje, jei galima istoriš
kus ar pasakiškus padavi
mus, taipgi dabartinį stovį, 
gyventojų skaičių, kiek yra 
kokių Įstaigų, bažnyčių ar 
ko kito; prie kokių upių ir 
kelių stovi, kur tie keliai 
eina; ar lygios ar kalnuotos 
apielinkės, koks gyventojų 
laipsnis apšvietoje, ir tt.

Atminkit ir Lietuvos ra
šytojai kad ir jums ta pro
ga atdara: už tinkamą ap
rašymą vieno
miestų gausit dovanai, me
tams “Dirvą” 
miestą. Tik straipsniai tu
ri būti rašyti paskirai vie
no miesto nuo kito. Taip
gi rankraščius siunčiant nė 
sukit į triubeles bet sulan- 
kstę paprasto laiško voke 
siųskit.

Kanados
Naujienos

11

ar daugiau

už kiekvieną

SVARBI PASTABA
“Dirva” jau tūlas laikas 

talpina aprašymus Lietuvos 
I miestų ir miestelių, duoda
ma autoriams progą gauti 
dovanai “Dirvą” visam me-| 
tui. Dabar dar duosime 
progą Kanados Lietuviams | 
Įsigyti dovanai “Dirvą”. (

Kanadon yra suvažiavę 
daug pamokytų, apsipaži- 
nusių su rašyba Lietuvių, 
jie tik ką atvykę iš savo 
prigimto krašto Lietuvoje, 
kurį gerai atsimena. Ir jie 
gali taip pat aprašyti savo 
žinomus miestus ar mieste
lius Lietuvoje ir prisiųsti 
“Dirvos” Redakcijai, su nu
rodymu kam “Dirvą” išra
šyti. Daugiau nieko nerei-

I

“DIRVOS” Agentūra 
PARTRAUKIA
IŠ LIETUVOS:

. Amerikoje gimusius 
vaikus ir mergaites,

Amerikos piliečių 
ir ne-piliečių pačias, 
tėvus, vaikus (iki 21 
metų amžiaus).

Kreipkitės tuojau, pa
darymui dokumentų ir 
laivakorčių. Visad ei
kit į Lietuvišką visuo
menišką Įstaigą.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, O.

Nereikia nieko Pirkti Įsigijimui šio Elektriško

Radio Dykai
Visiškai DYKAI kiekvienam kas atsineš į mu

sų krautuvę apačioj telpantį kuponą, tinkamai iš
pildytą. Garantuotas gatavai groti—tūbai, visi 
įrengimai—kabinetas, speakeris, įdėjimas—atga
benimas. Nei cento jums nekainuos.

i

THE FRAIBERG COMPANY, 5605 Fleet Ave.
Gentlemen: It is understood I need make no purchase of any 

kind, neither will I spenį'; any money to securė this free radio, 
drawing of which is to be heid Deccmber lOth.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

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

Vyrams:r._L: : a
išvalyt ir išprosyt 50c 
išprosyt .................. 45c
išprosyt .................. 20c

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

Siutas išvalyt ir išprosyt $1.40 
Kelnės
Siutas
Kelnės

Name .................................  ;....................

Address .............................  ...........................
This coupon should be brought in today, Nov. 27th, to 3ecure the 

best chance of winning radio.

Koatas 
šilkinė

išprosyt .......................... Į.50
Rudeniniai Siutai

Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 
Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107

Namų telefonas Penn. 1099M

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

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

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

RAUDONGYSLĖS prašalinama be Skausmo ar sustojimo kraujo bei sugaišavimo nuo užsičmi- 
|jg mo. TONSILAI prašalinama be skausmo. IŠPURUSIOS GYSLOS ir PRAKIURIMAI prašalinama 
g be skausmo nauju gydymo Metodu.

Nežiūrint kokis jūsų nesveikumas bus ir kaip nusiminę esat, NENUSTOKIT VILTIES. AT- 
iįf EIKIT PAS MANE. As ESU išgydęs tūkstančius žmonių, kurie geriausia paliudys už manės, 
gg Ką padariau jiems tą galiu padaryti ir jums.

Užsisenėjusias kraujo ligas vyrų ir moterų g.v.dav su Prof. Ehrlich’s 606 ir 914. Jeigu kenčiate 
to kreipkitės į mane nuoširdžiam pasikalbėjimui jūsų kalboje apie savo ligą. Viskas užlaiko- 
paslaptyje.

YbuRmS
Night and Morning to keep 
them Clean, CIeąr and Healthy

Write for Free “Eye Care” 
ar “Eye Beauty" Book 

Murinę Co.,De»t. H. S..9E. OhiaSt..Chicafo

Dabar yra laikas kada tūkstančiai

Incorporated 1849

ŠVEDAI IR SURIS
Švedijoje yra net 362 rū

šių sūrio, kam net sunku ti- 
i keti. Tiek daug Švedai sū
rių suvalgo kad paveizdan 
per praeitus penkis metus 
sunaudota 14,000,000 tik ži
nomose įstaigose gaminto 
sūrio svarų.

J
TORONTO, ONT.

/___________

šokių vakaras. Toronto 
Lietuvių katalikų jaunimo
kuopa “Švyturys” surengė 
šokių vakarą Lapkričio 9 
d. parapijos salėje. Nors 
salė labai prasta ir reika
linga taisymo, bet kol kas 
nesant klebonui ir nežinia 
kaip greit ir iš kur toks ra
sis, tai ir “taisymas atidėta 
neapribotam laikui.

Toronto kolonijoje Lietu
viams neturint jokios nuo
savos salės, draugijos turi 
samdytis svetimas sales sa
vo susirinkimams ir paren
gimams. Katalikų blokas 
nors prastoje salėje bet tu
ri kur susieiti, kas užkliuvo 
“Keleivio” korespondentui 
ir jis to laikraščio 44-me 
numeryje ėmė gąsdinti šios 
kolonijos jaunimą kad nei
tų į katalikų skiepą šokti, 
nes užsikrėsią ligomis. Bet 
J. Dilgė labai klysta, nes 
jau virš pusė metų kaip to
je salėje atsibuna sueigos, 
o dar nei vienas nesusirgo 
ir nemirė dėl to kad toj sa
lėj lankosi. Gal tik “Kelei
vio” korespondentas netu
ri sveikatėlės ir taip refe
ruoja kitiems.

Nežiūrint i gąsdinimus, 
jaunimas į šokius atsilankė 
gana slaitlingai ir turėjo 
gerus laikus, šokdami Lie
tuviškus šokius ir žaisdami 
tautinius žaislus.

Stoka blaivumo. Kaip vi
sur taip ir pas mus Lietu
viai neatsilieka nuo girtuo
kliavimo. Daugelis musų 
vientaučių į parengtą va
karą neina tol kol galva ne
įkaista nuo alkoholio,, o ka
da jau visas jaučiasi “drą
sus” tada atitraukia Į viešą 
sueigą pasirodyt. Viršmi- 
nėtame šokių vakare daug 
atsilankė draugučių “links
mų”, kurie iš savo “links
mumo” nežinojo ką daro, 
ar šoka, ar guli ar kaip ki
taip. Tas blaiviems pada
ro daug nemalonumo.

Broliai Lietuviai, pames- 
: kitę tokius Įpročius, pažiū

rėkite kiek šviesiau į savo 
gyvenimo reikalus. Nejau
gi taip lengvai pareina tie 

1 centai šioje šalyje kad juos 
tokiam netikusiam tikslui 
leisti....

Nesakau kad reikia užsi
daryti aklai-sausai ir savo 
vaišėse neturėti nei lašelio. 
Tas nereikalinga, galima 
gėrimo turėti ir naudoti, 
tik su saiku ir tik tiek kiek 
galva pakelia, o tuomet bu
sit blaivesni ir nepaversit 
save Į beverčius.

Dainavietis.

KAIP TAPTI 
SUV. VALSTIJŲ 

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

25 centai.
Siųskit užsakymą tuojau

Reikalaukit “Dirvoj

Cč
P. Muliolis

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

1306 EAST 68TH ST.
Rand. 6729.

Kalėdinių Eglaičių 
Aplink Pasauli

Lietuviška Valgykla
6824 Superior Ave.

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

CHAS. STONIS

Clevelandiečių siunčia pinigus Ka
lėdų dovanoms savo giminėms gy
venantiems senoje tėvynėje. <JUž- 
rubežinis draftas ir money orderis 
yra saugiausia forma pinigų per
siuntimui. C The Society’s Foreign

Exchange Department yra gatavas 
jums pasitarnauti tame, taipgi ir su 

traveler’s čekiais ir kredito laiškais.

Visus ypatiškai gydau. Moteriškos slaugės prižiūri. gj|
X-RAY EGZAMINAVIMAS S1.00.

DOCTOR BATDEV ‘SPECIALISTAS’®
Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O.

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

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

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

Lietuvos Lietuviai ateina Į
Sanitariškas Lietaus

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

Sodely
in the (fTity ut 

jiublic $quare
Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką
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IS LIETUVOS
PRISIKĖLIMO BAŽ

NYČIOS PROJEKTAS
PETRO VILEIŠIO VAR

DU TILTAS

VILNIAUS LIETUVIŲ 
VARGAI

Vilniaus švietimo kurato
rėja šymet įvedė ligšiol ne
pavartotą dėl Lietuvių pri
vatinių mokyklų, tvarką. 
Seniau, jei kurioj vietoj ne
leisdavo atidaryti mokyk
los ar nepatvirtindavo mo- 

tkytojo tai rašte pažymėda
vo priežastį, šymet gi dėl 
daugumos naujų mokyklą 
dar neatsakyta, o 
sakymai duota tai ' 
giami ir trumpi, 
juose nenurodoma 
Lietuvių mokyklos 
džiamos.

“Vilniaus Rytojus” ragi
na “Ryto” draugiją kelti 
kuratorijai už tai bylas tei
sme, nes čia neigiama pilie
čių ir draugijų teisės.

Vilniaus kurija atsisakė 
suteikti aprobatą naujai 
Lietuviškai maldaknygei iš
leisti. Maldaknygė butų su
daryta iš “Angelo Sargo” 
ir kai kurių papildomų mal
dų iš kitų maldaknygių. No
jau tuomi norima priversti 
skaityti Lenkiškas malda

knyges?
“Vilniaus Rytojus” pra

neša kad Vilniaus iždinė 
šiomis dienomis pareikala
vo kad visos Lietuvių sani
tarinės pagalbos poliklini
kos knygos uė 1928 metus 
butų perrašytos Lenkų kai 
ba, nes Lietuvių užrašų iž
dinėj nepripažysta. Be to, 
pareikalauta kad visos kny
gos butų vedamos Lenkų 
kalba. Tuo budu Lietam*^; 
kalba uždrausta vartoti net 
vidujiniam Lietuvių drau
gijos gyvenime. “L.A.”

kur at- 
vis nei-
Be to, 
dėl ko 

; nelei-

SĖMENŲ EKSPORTAS 
1929 METAIS

Lietuvos sėmenų ekspor
tas visoj linijoj prasidėjo. 
Iki Lapkričio pradžiai iš
vežta per Klaipėdą jau apie 

j 4,500 tonų. Dėl gero šių 
įmetu oro sėmenų daga ir 
kokybė buvo labai gera. Ne 
tik dėl geros rūšies bet ir 
dėl didelės kiekybės sėme
nų derlius yra daug geres
nis už pernykščių metų der
lių. Kiek dabar matyti, iki 
šiolei eksportuota maždaug 
40 nuoš. viso derliaus. Eks
portas eina ne vien per 

| Klaipėdos uostą, bet ir per 
į Liepoją ir Rygą. “L.A.”

am-
lyg

bus

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

baigęs Teisių Mokyklų Cumber- 
land Universitete, darbuojas »u 
Teisių Ofisu advokato
Anderson & Marriott 
308 Engineers Bldg. 

kur su visais teisių reikalais 
ijietuvicii, Slavai, Eenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu-
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jto Lietuviai,
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T rėš teisinga patarnavimą.4
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kino gyvenime.

Petras Vileišis po savo 
liedžiamais raštais pasira
šydavo “Neris”. Norint pa
gerbti P. Vileišio atmini
mą geriausia pritiko ir šis 
tiltas pavadinti jo vardu.

Tiltas kainavo apie 3,355,- 
Į000 litų. Iš tos sumos apie 
175,000 litų kaštavo įgijimas 
prie tilto privažiavimo.

Tilto ilgis yra. 267 metrai, 
plotis su šalikėliais apie 13 į 
metrų. To tilto metalo svo-1 
ris apie 900 tonų.

Akrono Naujienos
Spalių 30 dieną Įvyko 

kilmingas Vilijampolės til
to per Nerį atidarymas. 
Tiltas praminta nepersenai 
mirusio inžinieriaus Petro 
Vileišio vardu. Vileišis pa
statydino daug tiltų ne tik 
Lietuvoje bet ir Rusijoje.

Šis Vilijampolės, kaip ir 
Aleksoto tiltas, kuris eina 
per Nemuną Į Suvalkiją, 
buvo nutarta statyti laike 
prof. Voldemaro valdymo. 
Statybos darbus sėkmingai 
atliko Danų firma Ilaj- 
guard ir Schulz.

Iškilmingame tilto atida
ryme dalyvavo vyriausy
bės, Kauno savivaldybės, 
spaudos atstovai ir didelės 
žmonių minios. Po Atida
rymo Kauno miesto burmi
stras suruošė Rotušėje vy
riausybės nariams, savival
dybės ir spaudos atstovams 
ir visuomenės veikėjams ar
batėlę, kurios metu buvo 
pasakyta daug kalbų.

Tas tiltas stipresniais ry
šiais nekaip iki šiol kad bu
vo jungia Vilijampolę (Sla
badą) su Kaunu, glaudžiau 
spiečia apie Kauną visą Už 
nerio kraštą. Nebus nuo 

j dabar jokių rudens ir pa- 
i vasario kliūčių Kauno lais
vam susinešimui su apielin- 
ka.

šis tiltas turi simbolinės, 
dvasinės reikšmės musų 
tautai. Jis eina per Neries 
upę, taip gražiai apdainuo
tą poeto Mickevičiaus. Ne 
ris srauniai bėga j Nemune 
iš pavergtosios Lietuvos 
laisvojon ir nuolat primena 
mums Gedimino įkurtą so
stinę Vilnių. Abi sostinės 
— Kaunas ir Vilnius — su
jungta tos pačios upės van
deniu ir tiltas per Viliam- 
polę veda į Vilnių per Šni- 
piškio tiltą.

Petras Vileišis buvo ne 
tik didžiausias Lietuvis in
žinierius, tiltų ir geležinke
lių statytojas, bet ir vienas 
iš pačių didžiųjų Lietuvos 
atgimimo pionierių. Jis la
bai mylėjo savo kraštą ir 
nemažiau Lietuvių tautą. 
Petras Vileišis mokėjo tie
sti geležinkelius, mokėjo 
statyti tiltus ne vien per 
upes, bet ir Lietuvių sielo- 

Savo darbais, savo žo-

iš

Įspūdžiai iš vakaro. Lap
kričio 16 d. vakare, Aukš. 
Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoje skyriaus buvo suruo
šta vakarėlis su programų 
ir šokiais. Suvaidinta vei- 
kalukas “Bomba”, atliktas 
neblogai. Publikos buvo r/.i- 
sėtinai, daugumas atėjo pa-i bus ilgiausia per vandeni 
siklausyt Clevelandiečio so- be sustojimo negu kokia 

, listo-dainininko-muziko J. kada buvo padaryta sun- 
Šeštoko. Jisai ir pirmiau kesniu už orą lėktuvu. 
Akrone dainuodavo, bet ne
buvo taip žingeidu, gal dėl 
to kad buvo viengungis, o 
dabar jis jau vedęs su Ak- 
roniete, užtai visiems norė
josi matyt naują kaimyną. 
Jis sudainavo šešias daine
les, balalaika prisitardamas. 
ir jo dainavimas publikai 
patiko. Po programo buvo

i šokiai.

Planuoja skrist per Paci- 
fikę. Husted gurno kom
panijos prezidentas paskel
bė jog ruošiama planai ke
lionei 32 pasažierių orlai
viu be sustojimo iš San 
Francisco Į Hongkong, Chi- 
niją. ši sumanyta kelionė

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 
apie bokštą penkis kartus, 
kas reikš penkis amžius 
Lietuvos laisvės siekimo ir 
penkis krikščionybės 
žius. Bokštas atrodys 
permatomas.

Bažnyčios apačioje
1200 kvadratinių metrų rū 
sys žymiems musų tautos 
veikėjams laidoti. Virš rū
sio eis dvigubos grindys, 
kuriose bus modernus cen- 
tralinis apšildymas. Grin
dys bus išklotos gražiais 
ornamentais, išpuoštomis 
plytelėmis. Bažnyčia ilgu
mo bus 50 metrų, platumo 
42 metrų. Grindų plotas 
1200 ketvirtainių metrų. 
Bažnyčioje galės tilpti apie 
6,000 žmonių. Bažnyčioje 
bus 24 kolonos (pilioriai), 
kurios kartu su sienomis 
rems milžinišką bokštą. 
Viršuje kolonos tarpusavyj 
bus suvestos gražiomis ar
komis. Bažnyčios lubos bus 
atvira kupolą, žiemą orna
mentuotu stiklu uždengia
ma. Kupolos viršus bus iš
puoštas gražia baliustrada 
ir šventųjų statulomis. Per 
atvirą kupolą bus matyti 
aukštyn einančios bokšto li
nijos su mirgančiais lan
gais. Sienos ir kolonos bus 
sujungtos arkomis.

Šis Prisikėlimo Bažnyčios 
projektas sukėlė visų nepa
prastą susidomėjimą. Dau
gumas mačiusių tvirtina 
kad tai bus viena gražiau
sių budavonių visame Pa
balti jos krašte. Ji suteiks 
Kaunui charakterį kaip Ei
felio bokštas Paryžiui ai 
katedra Koelno miestui.

Šią vasarą buvo numaty
ta pradėti statybos darbai, 
tačiau ilgai trukęs projek
to gaminimas tat sutrukdė. 
Projektą reikėjo gamint vi
sai naują, nes konkursiniai 
projektai nei vienas netiko. 
Projekto su daugybe eski
zų gaminimas užsitęsė be
veik 8 mėnesius. Šį rudenį 

bergas, Zdanavičius, šakur- prasidės vietos išplanavimo 
darbai, statyba prasidės tik 
ateinantį pavasarį.

Bažnyčios pastatymas at
sieis apie 3,500,000 litų, o 
visai ne 10 ar 12 milijonų 
litų, kaip kai kurie laikraš
čiai paskelbė. Komitetas se. 
savo žinioje jau turi perjdžiu ir raštu kėlė Lietuvos 
500,000 litu. Kasdien komi- ;• varda, 
tetas gauna daug aukų ir| 
pasižadėjimų remti bažny
čios statybą.

Lapkričio 1 d. vidaus rei
kalų ministeris leido pada
ryti viešą rinkliavą Kauno 
kad visuomenė šiai rinklia- 
gatvėse. Pr. Ra.

KANALIZAVIMO LĖŠOS
Kauno miesto konalizaci- 

jos ir vandentiekio įrengi
mas kainuos 13,000,000 li
tų. Ik šiolei tiems darbams 
jau išleista 5,000,000 litų, 
gi jiems baigti reikės dar 
8,000,000 litų. “L.A.”

nuversti 
Visi jie 
Du kai
li* Vin-

i

(

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS

Jeigu negaunat kokio “Dir
vos” numerio, rašydami ad
ministracijai prašykit pri- 
siust ne “pereitos savaitės” 
numerį, bet tiesiog pažymė- 
kit kad negavot “No. 42”, 
“No. 45”, ar tam panašiai, 
tada tikrai gausit tą nume- 
merj kurio jums trūksta.

Neužmirškit saviškių Kanadoj,
Pietų Amerikoj ir kitur — už

rašyki t jiems “Dirvą”.

Mirė. Lapkričio 
Barbora Kisielienė, 
demo Vaitkevičiaus

Buvęs.

12 d.
Niko-

sesuo.

Lėktuvas gaminamas, jis 
lėšuos apie $165,000 ir bus 
gatavas apie Gegužės 1 d. 
ateinanti metą. Kelionėn 
manoma išsirengti apie 15 
dieną Birželio.

John Jacoby & Son 
Dry Goods & Furnishings 
7036-7038 Superior Avė.

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums. 

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai.

NUTEISĖ 12 PLEČKAI- 
TININKŲ

Lapkričio 2 d. Įvyko ka
ro lauko teismas dvylikos 
Plečkaitininkų, kurie buvo 
kaltinami dalyvavimu prieš
valstybinėse organizacijose, 
turinčiose tikslą 
esamą vyriausybę, 
pripažinti kaltais, 
tinamieji, Kiaupa
cas Paulauskas, pasmerkti 
mirti, -bet dėl sušvelninan
čių kaltę aplinkybių teis
mais rado galimu pakeisti 
bausmę kalėjimu iki gyvos 
galvos.

Kiti du, Mečys Paulaus
kas ir Valecką, pasmerkti 
kalėti iki gyvos galvos.

Kauno “Aušros” gimna
zijos mokytoja Kudirkaitė 
ir Kauno Žydų gimnazijos 
mokytoja Murzaitė nuteis
tos po 15 metų kalėti.

Montvila, Puidokas, Lem-
X i #? į skis pasmerkti kalėti nuo
Ž! 10 iki 4 metų. “L.A.”'

Paprasti Darbininkai, Dirbtuvėse 
“Dirbantieji ir Seimininkės Suranda* 

Geriausį Budą Palengvinimui 
Geliamu Muskulp!

Reikia tik kelių centų ir 3 minučių laiko išsitrynimui, 
kad užbaigti skausmus pailsusių muskulų ir sustingusių 
sąnarių. Tas yra patikrinta Olympiškų čampionu treni- 

ruotojų ir garsių pasaulinių atletų.

Viskas ko jums reikia nuo tų 
virpančiai skaudamų muskulu ir 
geliančių sąnarių po sunkaus die
nos darbui, tai Pain-Expellcrio su 

^Inkaro vaisbaženkliu, kuris yra 
neperviršijamu linimentu, naudo
jamu nuo 1867 metų beveik visose 
pasaulio valstybėse. Jį rasite tūk
stančių fannerių namuose, Alas- 
kos kasyklų kempėse, Afrikos eks
pedicijose, dirbtuvėse, ofisuose ir 
miestelėnų namuose — jis visur 
atlaiko savo poziciją!

>Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
gpženkliu įsisunkia i odos sky- 
nites,-palengvina kraujo sukcpi- 
mą ir skubiai prašalina visus gė
limus ir skaudėjimus.

Garsus kumštininkai, basket- 
bolo lošikai, Olympiškų ristikų 
čampionu treniruotojai nėra pa-

tenkinti su jokiais kitais vaistais 
palaikymui jų muskulų ir sąnarių 
lanksčiais ii' tvirtais.

Jei norite, galite mokėti šimtą 
dolerių už gydymą nuo reumatiz
mo, neuraičio, neuralgijos, tačiau 
niekas nesuteiks tokio naudingo 
ir uinaus palengvinimo, kaip 35c. 
bonka Pain-Expellerio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kuris parsiduoda 
kiekvienoje pasitikčtinoje vais
tinėje.

Nepalieka plėtmų ant drabu
žiu, nedegina ir nesudaro pusliu- 
kių ant odos — neturi to nemalo
naus kvapsnio, kaip kiti išdirbi
niai — bet Pain-Expelleris kuo- 
tikriausiai prašalins iš jūsų siste
mos kiekvieną skausmą ir gėlimą. 
Jus jausitės stebėtinai energingu, 
taip atnaujintu ir sustiprintu.

Apgr.—No. 88

skleidė atgimimo 
šviesą visiems Lietuviams, 
neatsižvelgdamas nei i luo
mų, nei į partijų, nei i tiky
bų skirtumą. Jo obalsis bu
vo dirbti visiems išvieno. 
•Jis dar “Aušros” metu ge
riausia suprato vienybės 
galybę ir nuosaikiai ją vv- 

h;
4
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“MA. R (JUCIO” 
KONTESTAS

Nuo Gruodžio .1 d. š. m. iki Balandžio 1 d., 1930, 
“Margutis” rengia kontestą su dovanomis nuo $5 
iki 81,200. Kurie norite dalyvauti šiame konteste 
kreipkitės raštu, arba ypatiškai, šiuo adresu:

“MARGUTIS”
3210 S. Halsted St. Chicago. III.

-

Prospect 2420.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
GENERAUŠKI PERKRAUSTYTOJAI 

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

fžfaaža

Kelionę i Lietuvą, Fordą, ir $50 Pinigais — 
Duoda Veltui “Margutis”

Kiekvienas kontestantas dalyvaujantis “Mar
gučio” konteste gali laimėt dovaną: naujos mados 
Fordą (5 pas.), Laivakortę i Lietuvą ir atgal, ir 
dar $50 pinigais kelionei išlaidoms.

Puiki proga tam 'kuris sekančiais metais ren
giasi važiuoti Į Lietuvą. Laivakorčių mažai, to
dėl teks tik pii mutiniams, Smulkmenų kreipki
tės Į “Margutį”

620 PuslapiųDidele knyga

I
;r-rnrrrvvi(iiririi«įKi- į

“ŽMONIJOS ISTORIJA’’ yra tai Darbo žmogui skaityti istoriškas apra
šymas visų istoriškų nuotikių kokie tik ant žemės dėjosi ir yra užrekor- 
duoti. Parašyta labai lengva, suprantama kalba, kasdieniniais žodžiais, 
taip kad skaitai lyg kokią pasaką, nereikia laužyt galvos kad suprasti.

“ŽMONIJOS ISTORIJA“ yra labai gausiai paveiksluota; knyga didelė — 
net 620 puslapių. Svarbiausia gi kad yra tvirtuose audimo viršeliuose — 
be viršelių visai nėra — ir kaina tokia menkutė kad nei vienas Lietuvis ne
gali aplenkti nepadovanojęs sau tokios puikios knygos.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” leista prenumeratos keliu trys metai atgal. Tie 
kurie tada ją užsirašė užmokėjo už jos išleidimą, taigi jums visiems kurie 
dar neturite liko proga ją taip pigiai Įsigyti. Tai yra knyga kuriai pa
našios niekas tarp Lietuvių neišleis per kitą desetką metų.

“Žmonijos Istorijos” tikra kaina yra $4.00. Bet dabar atiduodame ją 
už $2.00 (apdarytą), ir mes apmokėsime persiuntimą Į kur tik kas norės.

įdėkit į laišką $2.00 popierinį arba išpirkit pašte money orderį už $2,00, 
laiške ir ant voko užrašykit savo aiškų vardą ir adresą ir knygos, vardą, o 
už keleto dienų knyga jau bus jūsų namuose.

"D I R V A”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

■--T--*-—
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Kas Girdėt deveBande-Apielinkese ž| ]
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I vietos jūsų raštams, vietą] 
i suėjimui, ir parems jūsų 
darbą visomis išgalėmis.

SPORTAS

Atdara vakarais. Tel. Pandolph 1476

VISŲ TAUTŲ VAKARAS!LAIKAS STOTI Į DARBĄ 
Šeštadienio vakare, Lapk. ----------

23, nuo 9 vai. miesto audi- Dabartinio laiko Lietu- 
torijoj atsibus visų tautų viai ateiviai! Laikas mums 
vakaras, užvadintas “Yum- susispiesti ir nelaukus sto- 
bola”. Tai bus visų tautų...................
tautiškuose rūbuose kaukių] 
balius su tautiškais vai-' 
giais. Rengia tie patys ku-] 
rie pereitą žiemą surengė] 

i Visų Tautų Išdirbinių pa-] 
į rodą ten pat.

Balius tęsis visą naktį, iki
3 ryto. Bus įvairių tautų 
tautiški šokiai scenoje, ša
lip bendrų šokių salėje.

Kurie turi savo tautiš- 
. kus rublis būtinai dėvėkit, 
nors gerai bus bent koks 
kostiumas. Kurie neturės j 

Bucir.ciMiao, 10 .J kokių nors kostiumų nega-
slampinėja po 14-tos kuopos lės šokti iki po 12 valandai, 
nariu namus ragindamas Muzika bus 50 žmonių or- 
balsuoti už komunistus. To kestro. Bus dovanos už ge
nies neprileiskime! Jei jie riausius kostiumus, 
laimės, tas padauža, kitur] Karidoriuose bus užkan
dau išguitas, apsigyvens čia džių ir gėrimų stotys, kož- 
iš 14-tos kuopos prašys vi- na tauta turės savo val- 
sokių aukų ir gyvens be jo- gius. Lietuvių skyriuje bus 
kio darbo. ‘ . .......

i 6820 Superior Avė.

SLA. 14-TOS KUOPOS 
NARIAMS

Atminkit ir neužmirškit: 
Gruodžio 4 d., trečiadienio 
vakare, Lietuvių salėj įvyks 
svarbus SLA. 14-tos kuopos 
Susirinkimas. Bus rinkimai 
kuopos valdybos kitam me
tui ir nominacijos S. L. A. 
centro valdybos.

Būtinai turime išrinkti 
savo valdybą ir dėl to kiek-Į 
vienas privalome dalyvau
ti. Paraginkite ir kitus.

Musų bolševikėliai naktis 
nemiega, ruošiasi Į susirin
kimą, ir užsisvajoję paimti 
ant musų viršų.

Atsibeldė čia vienas jų 
padauža, renka aukas neva 
streikeriams, iš to minta ir1

Vanagaitis ir Olšauskas, 
tiedu likusieji Dzimdziai ir 
Drimdziai, žada ir vėl mus 
aplankyti šią žiemą. Taigi 
štai linksma žinia tiems ku
rie rūpinosi ir klausinėjo 
ar jie dar kada atsilankys.

Reikia pasakyti kad Ol
šauskas bus tikras “grino- 
rius”, nes tik nesenai gryžo' 
iš Lietuvos, per vasarą ten j 
uliavojęs. Su Vanagaičiu' 
jis jau nesnsišnekės, nes' 
tas “jankiu” virto.

Narvs.

Dovana už vardą. Cleve- 
velando Lietuvių Kultūrinio 
Darželio komisija paskyrė 
$5 auksu dovanų už tinka
miausi vardą Darželiui, ku
rį įrengs miesto parke.

Kontestui laikas paskir
ta iki Sausio 1 dienai. Ga
li prisiųsti vardus ir iš kitų 
miešti! ir vietiniai, ir tinka
mesni vardai bus garsina
ma spaudoje, o paskui tin
kamiausias parinktas.

Vardas turi turėti ben
dro su musų tautos kultū
ra, apšvieta, bet trumpas ir 
gražus. Siųskit Darželio 
Vardo komisijai, “Dirvoh”. 
Gali dalyvauti ir Lietuvoje 
gyvenanti. O. Karpavičienė.

prie kitko parduodama ir 
“ausukės”. Nepamirškit at
silankyti i savo skyrių, jį 
tvarkys Lietuvės moterys.

Tiki etų po $1 galima gau
ti “Dirvoj”. Visi dalyvau
kite. Moterų K-tas.

Naujai išrinktas i Miesto 
Teisėjus, Julius M. Kovachy 
dėkuoja Lietuviams balsuo
tojams už suteiktą jam pa
ramą pereituose balsavi
muose.

L į darbą! Aš skaičiau pra
eitame “Dirvos” numeryje 
straipsnį “žodis Dabarti
niams Ateiviams” ir labai 
susidomėjau. Tam suma
nymui pilnai pritariu ir ti
kiu kad nei vienas ateivis 
ir ateivė, kurių širdyje dar 

. tebedega Lietuviškumo ug
nis atvežta iš Lietuvos, ne
bus tam priešingi. Kiek
vienas kuris nori palaikyti 
skambų Lietuvišką žodį ir 
parodyti suamerikonėju- 

i siems Lietuviams grynai 
Lietuviško meno grožę ne
turi atsisakyti nuo šio dar
bo.

Aš manau jog nei vienas 
Lietuvis nenorės palikt kur
čias ir negirdėti to garsaus 
Grinorkos balso 
pereitame “Dirvos’ 
meryje. ____ __ __ _______

Daug jau prabėgo metų nyčioje, o vestuvių balius 
kaip musų pirmesni broliai- įvyks salėje, kur ‘atsilan- 
sesers išeiviai apleido savo kantieji musu draugai bus 
gimtinę, ir ilgų metų bėgis maloniai priimti, 
išdildė juose Lietuviškumo 
jausmą, baigia jie Pamiršti j 

į savo gimtąją kalbą, varto- 
| ja ją labai maišytą, o apie 
] tikrąjį Lietuvišką meną vi
sai nei rūpintis nenori.

Mes nieko nelaukę susi- 
organizuokim ii1 sudarvkim 
Meno kuopelę. Skubėkim,

--------— . : I
Padėka. Mes, Marijona' 

Skuodžiutė ir Simanas Ba
ranauskas, kitaip negalėda
mi padėkuot, nors per “Dir
va” išreiškiame savo šir
dingą ačiū už surengtą 26 
d. Spalių “shower party” 
Skuodžių namuose, 1414 E. 
65th st., sąryšyje su musų 
ruošiamomis vestuvėmis, ir 
už visas puikias dovanas.

Taipgi mes nuoširdžiai 
užkviečiame visus savo ge- 

- - rus draugus ir pažystamus 
išreikšto j musų vestuves Lapkr. 27! 

nume- d., Lietuvių salėje, šliubas 
bus 9 v. ryto Lietuvių baž-

Gera pamoka visoms. Šis 
atsitikimas lai būna pamo
ka visoms Lietuvaitėms ku
rios yra atvykusios Į šią sa
li slapta, nelegaliai. Jeigu 
surandat sau vaikiną ir ža
dat sueiti i šeimynišką gy
venimą, pirmiau išvažiuokit

KUR AMERIKONAI 
SMARKUOLIAI?

Amerikos kolegijų pažy
miausių 1929 futbolo lošė
jų vardus surinkus pasiro
do kad tarpe jų nėra nei 

■'vieno tikro Amerikono, vi
si yra ateivių vaikai su at- 

] eivų pavardėmis, kurias 
] nei vienas Amerikonas ne- 
• gali pasisavint nei 
1 džiuoti. Štai jie:

Johanningmeier, 
Siegenthaler, 
Pieculewicz,
Rosenzweig, 
Truskowski, 
Gantonbeim,
Pulkrabek, 
Maskiewicz,
Ujhelyi, 
Panaccion,
Magnusson, 
Lubratovich,
Walinchus, 
Wisniewski,
Abbelide, 
Krajcovic,

- Stanczyk, 
Schonflein, 
Y unevich,
Kucharski, 
Stromielo.
Kiekvienas yra kitokios 

kolegijos, kurių vardai vis 
skamba Amerikos laikraš
čiuose sporto puslapiuose.

Iš jų apie trys yra tikri 
Lietuviai.

pasidi-

Malcevičius laimėjo
Šio pirmadienio imtynėse 

miesto auditorijoj Malcevi-j 
čius nugalėjo Jack Sherry, 
paguldydamas ji vieną syki 
i 1 valandą ir 14 minutų. 
Po to išsibaigė laikas.

Kitose porose buvo Tony 
De Vito su Charley Fox; 
De Vito nugalėjo Loxą Į 18 
minutų.

Alex Tosso nugalėjo Her
maną Sshlitzmaną į 20 mi
nutų.

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

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi

lankyki! ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio.

Iš komunistų “masinio” 
mitingo išėjo piššš! Kaip 
jie gyrėsi, kvietimų Į mitin
gą Lapk. 19 d. išmėtė tūks
tančius, o jų kalbų paklau
syt atėjo net 31 išviso — 
keli jų pačių avinėliai ir 
keli šiaip pašaliniai pažiū
rėti kaip komunistai griaus 
Communty fondą.

Pirmas kalbėjo koks ten 
žydpalaikis, o antras tai 
žinomas padauža Bimba. 
Bimbos visa kalba buvo ta 
pati kaip visada, prie to jis 
tik rėkė kad esąs nevalgęs, 
ir esąs labai susirūpinęs a- 
pie nigerkas. Pasigyrė kad 
susitikęs koki tai nigerį ir 
su juo nakvojęs, vienoj lo
voj ir ant vienos pagalvės 
gulėjęs. Tą girdėdami, ne- 
kurie sakė: Gal jau nigeriui 
Į švogerius taikais.... Na
bagas Bimba, ne tik kad iš 
Lietuvių darbininkų neišsi
lieja gana aukų pragyveni
mui, bet Lietuviai nei nak
vynei neįsileidžia, jei nak
voja. ne kalėjime tai su ni
geriais. Ant Scovill avenue 
yra jų gana, pasisuk tenai, 
nereiks iš Lietuvių tykoti.

Patariu Lietuviams neiti 
su juo gulti kad neužkrėstų 
“nigeriais”.

Nabagas, jau dolarių ne
prašo, tik po kvoterį, sako, 
sumeskit ir bus padaryta 
unija su nigeriais.

Šalaviejus.

Collinwoode “Vilnies” va- 
jininkai gauna šluotų be
landžiodami ir besiūlydami 
Lietuviams rašytis “Vilnį”. 
Visi Lietuviai taip privalo 
padaryti.

Mirė. Lapkričio 17 d. ne
tikėtai mirė Gendruta Kaz
lauskienė, paliko 5 nesuau
gę vaikai ir vyras. Palai
dota Lapk. 19 d. Buvo apie 

po tėvais 
Rep.

40 m. amžiaus, 
Miilauskiutė.

Iš CoHinwood. Lapkričio 
17 d. įvyko balius vietinės 
SLA. 362-ros kuopos ben
drai su ALDLD. 190-ta kuo
pa. Publikos prisirinko pil
na salė. Programas prasi
dėjo vėliau negu buvo gar
sinta, nes publika vėlai pra
dėjo rinktis.

Veikalas, “Velnias Spąs
tuose”, atlikta pusėtinai, 
tik buvo rugonių kad neku- 
rie aktoriai negana garsiai 
kalbėjo. Antra kaltė buvo 
tai kad suvesti į salę vaikai 
užėmę pirmas vietas prie 
scenos, ūžė kaip jiems pa
tiko, per juos sunku buvo 
publikai girdėti kas scenoj 
dedasi.

Vienok reikia padėkuoti 
Collinwoodo visuomenei už
taip skaitlingą atsilankymą] 
ir parėmimą, o ypač jau
nuoliams už lankymą Lietu-. 
viškų vakarų. Aktoriai už
sitarnauja pagyrimo už sa-i 
vo pasišventimą, ypač jau-i 
nuoliai kurie pratinasi Lie
tuviškoje scenoje dirbti.

Dėkui ir šeimininkėms už 
surengtą skanią grybų va-i 
karienę, nes šis vakaras bu-Į 
vo su vakariene.

Collimvoodietis Veikėjas.

THE FIREFLY

Cleveland Troubadours Light Ope
ra Company stato Rudolpho Friml’s 
muzikale komediją. “The Firefly” 
naudoj Muzikalėj Salėj, miesto au
ditorijoj, ketvirtadienį, penktadienį 
ir šeštadienį, Lapk. 21, 22 ir 23.

. .Šios komedijos suvaidinime daly- 
t. i . ■ i vau.ia keletas tikru lengvos operossitraukia jus pas save lega-J žvaigždžių.

liškll bildu Cleveland Troubadours Light Ope-
' c, at" • • I ra Company paėmė sau tą vardą iš
Stl A. Lesnikiene nesenai j daįnių-poetų pietinės Francuzijos ir 

buvo tokis nesmagumas, ji i Šiaurinės Ispaniją ir Italijos, kurie 
, v --i i ten švaistėsi ankstyvuose šimtine-atVaZiaVUS slapta, Čia iste-I šiuose, dainuodami ir linksmindami 

kėio už Kostanto Lesniko žmones.

7 1 v. J. 1-J. JJLLlUlcaU LbVdZJLlUrUL Įkad žiemos metu galėtume i!t , į’^anada tegu, jusl}! 
suruošti keletą Lietuviškų yafkinį atražitvęs jus 
parengimų ir duotume pro- apsiveda ir tada teguf pJar.l 
gą pamatyti visuomenei si*tl.aukia ius oas sa®e ,įra.| 
musų Lietuviškos galės jie- 
gas.

Mes gi patys, tarp savęs 
susiorganizavę, galėsim pa
sidalinti Lietuviškomis min
timis, ištarti vienas antram 
draugišką žodį, paduoti 
brolišką ranką.

Raginu visus ateivius ir 
ateives, kuriems rupi kelti 
aukštyn tyras Lietuviškas 
menas, išgirsti Grinorkos 
raginimas ir jam pritarti.

Kviečiu visus dabartinio 
laiko Lietuvius ateivius su
sirinkti “Dirvos” redakcijo
je, 6820 Superior avė., šio 
šešatdienio vakare, Lapkri
čio 23 d., nuo 7 vai. čia pa
darysime pirmą draugišką 
susirinkimą. Vargo Brolis.

Nuo Redakcijos:, Pasiti
kime kad musų naujieji at
eiviai, vaikinai ir merginos, 
arba ir vedusieji, visvien, 
paklausys savo brolių atei
vių balso ir atsilankys pa
simatyti, pasipažinti, pasi
tarti. Tas padarys ir jų 
gyvenimą šiame svetimame; 
pasaulyje linksmesniu, su-į

I ėjus tikrus savuosius, o jei! 
ką imsite veikti Clevelandoį 
Lietuviai pilnai pritars ir] 
atsilankys pažiūrėti ir pa-| 
remti.

Daug šią vasarą jaunimo 
atvažiavo per ir “Dirvos” 
agentūrą, jie be abejo skai
to šituos kvietimus.

“Dirva” mielai suteiks

1 kėjo už Kostanto Lesniko 
. ir jau penki metai kaip gra- 
žiai gyveno. Bet kaimvnė 

i patyrus kad ji nelegaliai 
į Įvažiavus, apskundė val- 
j džiai, ir nabagė turėjo būti 
] deportuota atgal į Kanadą, 
I palikdama čia vyrą ir vai- 
(kučius. Gerai kad vyras y- 
| ra Amerikos pilietis, jisai 
'galės ją parsitraukt atgal 
: legališku keliu ir viskas bus 
gerai. Bet toks nesmagu
mas visiems.

Lesnikiene apleido Cleve- 
landą Lapk. 15 d., išvažiavo 
į Detroitą, iš ten į Kanadą.

Atsisveikinimui su kai
mynais buvo surengta va
karienė ir ji tą naktį aplei
do Clevelandą.

S. K. Mazan.

SINGERS CLUB KONCERTAS

Seniausi ir jauniausi nariai Sin- 
gėrs Club (Dainorių Klubo), kuris 
pergyveno jau virš trečdali šimt
mečio, pradėjo savo 37-tą sezoną 
vienas su kitu lenktyniuodami už 
didžiausi skaičių tikietų pardavimo 
businčiam koncertui, kuris bus 4 d. 
Gruodžio, su Josef Lhevine, pianis
tu kaipo svečiu.

Klubo prezidentas yra Judge Carl 
V. Weygąndt, tvarko vajų ir pašil
ki kad koncertas ši melą bus taip 
pat pasekmingas kaip ir kitais me
tais. Choras turi 125 narius daini
ninkus.

PARDAVIMAI

r*

PASITARTI

Specialistai

KALĖDOS JAI’ 
NETOLI

ALĖDOS jau visai netoli — 
užmirškit saviškių Lietuvoje — 

pasiuskit jiems keletą Litų dovanų. 
Ir siųskit tuojau, nevčluodami, kad 
gautų prieš Šventes, tada ir dovana 
bus malonesnė.

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

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

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Apsivedė. Lapk. 16 d. 
suėjo i šeimynišką gyveni
mą Feliksas Gaižutis su St. 
Kazakiute. Šliubą ėmė Lie
tuvių bažnyčioje, vestuvių 
balius buvo Lietuvių salėje, 
dalyvaujant daugeliui sve
čių. Linkėtina jaunave
džiams linksmo gyvenmo.

7_kam. pavienis, $5150
Lietuvių srityje

7 kambariu namas, maudynė, di
delis lotas, 3 garadžiai, savininkas 
apleidžia miestą. Matykit šį barge- 
ną šiandien. 6% finansavimas. 
Ofisas atdaras 9 ryte iki 8:30

B. & F. Realty Co. 
18001 Lake Shore Blvd.

Phone Kenmore 1058

i
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ADOLPH C. JACUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams 
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas Pennsylvania 1763
CG21 Edna Avenue Cleveland, Ohio

Jau Laikas Rinktis 
KALĖDŲ DOVANAS

Iškalno liuosiau galima, išsirinkti 
. sau tinkamas dovanėles ir įpjauti 
' raides, kas padaroma dovanai. Už- 
I laikau didelį rinkinį Deimantų, viso- 
! kiti žiedų. Wrist Watches, Laikrodė- 
: l:ų ir Laikrodžių, tikrų Lietuvos Gin- 
'tarų. Didelis rinkinis skėčių, rašo- 
1 mu plunksnų, stalinių setų, sidabr.- 
i r.iu indų, visokių stiklų, prosų, ku- 
! riais šiluma nustatoma pagal reika- 
i la. Geriausių skustuvų, ridikulių, 
t'iilet setų, kryželių, rąžančių ir tt. 

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

antrašą:

i

Mirė. Lapk. 13 d. staiga 
mirčia mirė Juzė Juškevi
čienė (po tėvais Ankudavi- 
čiutė). Paėjo iš Lietuvos 
iš Skriaudžių k. Vedus bu
vo Lietuvoj, su Jonu Revel- 
tu, likus našlė apsivedė su 
Vincu Juškevičium, su juo 
pragyveno 12 metų. Palai
dota 
i ant 
gų.

ANT RENDOS
6707 Star avė. 6 kambariai, por- 

čius, garadžius, skalbynė. Kreipki
tės informacijų šiuo adresu:

6014 SUPERIOR AVĖ.

PARSIDUODA
ę218 Superior avė., kampinė 

dainių, cigarų ir mokyklos reikme
nų krautuvė, $400 savaitinių inei
gų, 6 kambariai greta, $60 rendos. 
Parsiduos pigiai. Matykit Zimer- 
maną, 1204 E. lOoth St., 8 iki 10 v.

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
perior avė.

SERGANTI ŽMONES
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDI.EY JO OFISAN 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.

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

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jusi) ligos. Krau
ją, šlapumą ir kitus dalykus taipgi 
išegzaininuoja.

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

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

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

Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus dėl 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.
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Lapk. 18 d. dalyvau- 
dideliam buriui drau-

J. R.

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda namas šalę Statė Rd. 

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

j kitur. Tčmykit
1V. D. Štaupas, Jeweler 
į 6704 Superior Avė.

NAUJI REKORDAI
Skubėkit atsilankyti “Dir

vos” krautuvėje, gavome pui
kiausių naujų rekordų, kokių 
savo gyvenime neturėjom. Tai 
Olšausko su Vanagaičiu duetai, 
aipgi Mahanoyaus Mainerių 

Orkestro įgrajyti su dainomis 
Jr muzika. Puikesni už “Lietu- 
1 viską Veseilę” ir už kitus pir
miau išleistus rekordus.

Taipgi kas nori gali gauti ir 
“Šešeilių”,

ANT RENDOS
6 kambariai, 3 viršuje ir 3 apa

čioje, atikas, side by side name, nė
ra furnaso. Renda $35. Arti Lie
tuviu bažnyčios, salės ir mokyklos. 
Kreipkitės 1223 N0RW00D rd. (47

PARSIDUODA
7002 Lawnview avė., cash mėsinė 

ir grosernė su 2 šeimynų namu, ant 
kampo.

Taipgi ant 8401 Denison avė., ge
ra pieno krautuvė, daro $800 į sa 
vaitę apivartos.

Prie to E. 105th st. markete vie
ta su $600 savaitinio pelno. Kreip
kitės prie Zimerman, 1204 E. 105 st.

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas 

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland 
“Studija sO dviem parodo? langais”
— Telefonas Randolph 3535 —
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